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كـاربردي اسـت كـه    شناسـي  كنترل و نظارت بر مجرمان در دوران حبس، يكي از موضوعات اساسي جرم
معضـل و درمانـدگي   . امروزه توسط كشورهاي توسعه يافته به طور جدي مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت   

ها و كاربست ابزارها و نهادهايي براي كارآمدتر نمودن هرچه بيشتر اين هاي كيفري از تعريف شاخصنظام
متعاقبـاً آزمـون و خطـاي    . ده استعنوان يك مسأله مهم جهت پژوهش مطرح گرديها و ابزارها بهشاخص

پژوهش حاضر  درصدد است تا با . برخي از كشورها خصوصاً انگلستان و ولز موجب پيشنهاداتي شده است
، "بزهكـار محـور  "معرفي تجاربي كه در اين زمينه وجود دارد، از طريق بررسي سازوكارهايي در سه سطح 

ام كيفري ايران، به ارائة الگويي مناسب براي نظارت بر هاي قانوني نظو ظرفيت "تلفيقي"و  "زندان محور"
هاي مداربسته، گروه درماني، مددكاري و استفاده از دوربين. مجرمان در فرايند مجازات سلب آزادي بر آيد

عنوان يافتة اين هاي كاذب در دوران حبس، از جملة همين سازوكارها هستند كه كارآمدي آنان بهخانواده
   .گردداجرا در دوران اعمال مجازات حبس پيشنهاد ميپژوهش، براي 
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  :مقدمه. 1
هـايي كـه در   تاترين مجـاز كاركرد و رويكردهايي كه نسبت به زندان، به مثابه يكي از عمده

گردد، يكي از بحث برانگيز و مناقشه آميزترين موضوعاتي است كـه  سرتاسر جهان اعمال مي
 Prisonasition (la) پذيريفرهنگ زندان. رو هستيمكيفرشناسي با آن روبه ةهمواره در حوز

Prisonization  تـرين عارضـه زنـدانها، همـواره موجـب گرديـده اسـت كـه         به عنوان جـدي
ايـن موضـوع بـه ايـن      .نوع از كيفر اتخاذ و تجربه گردد رويكردهاي متفاوتي در خصوص اين

هاي پذيرش فرهنگ زنـدان و متعاقبـاً تكـرار    اي مهم يعني زمينهمسألهجهت بوده است كه 
لـذا هـر يـك از ايـن      1.دوران حـبس از ميـان برداشـته شـود    جرم پس از خروج،  در همان 

هاي منحصر به فردي را بـه  هاي پيش گرفته شده كه طبعاً ابزارها و نهادرويكردها و سياست
بستند، در پي خنثي نمودن و يا دست كم بـه حـداقل رسـاندن ايـن عارضـه، يعنـي       كار مي
سازي زندان نيز، فـارغ از اينكـه   خصوصي. ستپذيري زندان از سوي محبوسين بوده افرهنگ
اي خيرخواهانه و يا عمدتاً مالي در پشـت آن قـرار داشـته اسـت،  بـه عنـوان يكـي از        انگيزه
آوردهاي بشري كه حاصل سالها تجربـه و آزمـون و خطـاي دسـت انـدركاران عـدالت       دست

كنـار   در. كيفري است، موجب گرديده است تا پارادايم جديدي به اين نوع كيفر شكل گيـرد 
توان به برخي تغييرات ديگري كه دست انـدركاران عـدالت كيفـري  بـر ايـن        اين موارد، مي

سيس زنـدانهاي سـرباز، بـه    أت: اند نيز اشاره نمودكيفر در طول سالهاي متمادي اعمال نموده
هاي كنترلـي و نظـارتي و   كارگيري زندانيان در امور صنعتي در دوران حبس، كاربست برنامه

كـالن در اعمـال ايـن كيفـر جسـتجو       ةتوان دو انگيزدر يك نگاه كلي مي .ي آموزشينهادها
 ةگردد، انگيـز ش شد مربوط ميانمود؛ نخستين انگيزه كه كمتر مربوط به آنچه تاكنون بحث

رفته رفتـه  . سزادهي است كه سوداي آن پيش از هرچيز در سر دست اندركاران وجود داشت
شناسي و مطرح شدن شخصيت مجرم، بـه مجـرم و   ر راهي جرمو با به عرصه آمدن علم چها

كـالن   ةموجب گرديد تا دومين انگيـز  مسألهاين . هاي شخصيتي وي نيز توجه گرديدويژگي
نيز شكل بگيرد؛ از ايـن زمـان كاربسـت     "اصالح و درمان مجرم در فرايند اعمال كيفر"يعني

ر دوران حبس، در دستور كار بسـياري  ناپذير داصالح و درمان به عنوان يك ضرورت اجتناب
داد كه اين اميـد  با مرور زمان، انتشار آمارهاي تكرار جرم نشان مي. ها قرار گرفتاز حكومت

 ةاگرچه اين موضوع ضرب. و اصالح فرد بزهكار، سرابي بيش نبوده است روريازپبيعني امكان 
به اغما كشانيد، هرگز موجـب   نيز او را عدالت كيفري فرود آورد و مدتي ةسهمگيني بر پيكر

                                                 
يعني خفـه كـردن جـرم در نطفـه      Pin the crime in the podدانان غربي از اصطالح در اين زمينه حقوق. 1

   .نماينداستفاده مي
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نگرديد كه دست از اميد بشويد و ضرورت اصالح و درمـان بزهكـاران در دوران حـبس را بـه     

نهادهـا و   ةبلكه عدالت كيفري را به اين صرافت انداخت تـا در انديشـ   فراموش خانه بسپارد؛
پزشـكي  وانشناسي جنـايي، ر سازوكارهاي نويني باشد كه از آبشخور علوم ديگري چون روان

بري از اين علـوم جديـد موجـب اعطـاي     بهره. شوندشناسي و غيره سيراب ميجنايي، جامعه
ي و رفرصت جديدي براي عامالن زندانها گرديد تا از ايـن رهگـذر در اعـتالي سـطح بـازپرو     

، بر امكـان و اميـد بـر اصـالح و تربيـت صـحه       1درمان كوشيده و با كاهش ميزان تكرار جرم
حاضر، بحث را در خصوص همين سازوكار پي خواهيم گرفت تا بـراي ايـن    ةقالدر م. گذارند

چـه در   - سبتوان با اعمال اين سازوكارهاي نظارتي در دوران حـ پرسش مهم كه چگونه مي
اصالح و درمان را كارآمدتر ساخت، پيشنهادي علمـي   - سطح فردي و چه در سطح محيطي

نظـارت بـر   "مفهوم دقيقـي از   ةين پژوهش پس از ارائدر يك نگاه كلي به پالن ا. ارائه دهيم
موضوع بحث، به سـازوكارها و ابزارهـاي    ةو مروري گذرا بر پيشين "مجرمين در دوران حبس
اين سازوكارها به سه دسته اصلي يعنـي سـازوكارهايي بـا رويكـرد      .كنترلي خواهيم پرداخت

گردند كه پس از نقد و بررسـي  مي تقسيم "تلفيقي"و نهايتاً  "بزهكار محور"، "زندان محور"
با توجه به شرايط اجتمـاعي   -هركدام ، نهايتاً در مقام پيشنهاد براي كاربست بهترين رويكرد

طبعاً مهمترين دسـتاورد كاربسـت موفـق ايـن     . برخواهيم آمد  -و ظرفيت هاي قانوني ايران
وع مفسـده در محـيط   سازوكارهاي كنترلي در دوران حبس مي تواند از وقوع تكرار جرم، وقـ 

زندان، پيشگيري نموده و اصالح و درمان كه شايد مهمترين هدف از كيفر سالب آزادي باشد 
  .را، كارآمدتر سازد

  
  :مفهوم .2
در فضاي حقوق كيفري به طور  عام و در » نظارت بر مجرمان«عبارت ، شناسيلحاظ واژهه ب

: متفاوت را بـه ذهـن متبـادر سـازد     تواند دو مفهومطور خاص، ميشناسي بهفضاي علم جرم
و  جـامعوي نيروي پليس و يا نهادهـاي   تاًمفهوم نخست بيانگر نظارتي است كه از سوي عمد

البته به دستور مقام قضايي ذي صالح بر مجرماني كه از طريـق آزادي مشـروط و يـا تعليـق     
ايـن مفهـوم، در    كم و كيف نظارت بر مجرمان در 2.گيرداند، صورت ميمراقبتي آزاد گرديده

                                                 
-اسـتفاده مـي   "نرخ جـرم "برداري شتابزده، از اصطالح گفتني است بسياري از حقوق دانان كيفري  با گرته. 1

، »غلـط ننويسـيم  «ابوالحسـن نجفـي   . اي توضيح در اين زمينه، ركبر. نمايند كه بلحاظ ادبي كامالً غلط است
  .281: 1366چاپ اول، تهران، 

نظارت بر مجرمان «عبدالرضا جوان جعفري و سيد بهمن خدادادي  .ك.براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ر .2
  .22-43ت صفحا) 91بهار(18ترويجي كارآگاه، دوره دوم، شماره -علمي ة، فصلنام»نهادهاي دخيل و
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نيز در خصوص تعليق مراقبتي و آزادي مشروط ) 1392مصوب (قانون مجازات اسالمي ايران 
اجتنـاب از  : در حاليكه اهداف متعددي از جملـه . ذكر گرديده است 58و  46طي مواد  اًمرتب

ها به دليل شمار زياد مجرمان، اهداي فرصت بـه مجرمـاني كـه در طـول حـبس      تورم زندان
انـد و خصوصـاً پيشـگيري از    اند و يا مرتكب جرايم غيرعمدي گرديدهتار نشان دادهحسن رف

اين شـكل   ةاز سوي مجرمان توجيه كننده و فلسف )Prison-culture( پذيرش فرهنگ زندان
طبعاً نظارتي قانونمند و مستمر نقش بسـزايي در پيشـگيري از   . از آزادي براي مجرمان است

دسـتگاه عـدالت كيفـري خواهـد      ةثبت شكستي مجدد در پروند و) recidivism( تكرار جرم
نظارت در اين مفهوم به كار  ةو از اينجا واژ - حاضر است ةمفهوم دوم كه موضوع مقال. داشت

متضمن نظارتي است كه از سـوي كـارگزاران زنـدان بـر مجرمـاني كـه دوران        -خواهد رفت
ن نظارت، كنتـرل در دوران حـبس را   لذا اي. گيردنمايند، صورت ميحبس خود را سپري مي

گـردد كـه در حـال پـس     به عبارتي ديگر اين نظارت بر مجرماني اعمال مـي . گرددشامل مي
ايـن دو مفهـومِ در واژه   . دادن دين خود از طريق گذراندن كيفر حـبس بـه جامعـه هسـتند    

ــه خــوبي مــي   ــا كــامالً متفــاوت را ب ــه معن ــا دو واژيكســان و ب ــوان ب و  »Supervision« ةت
»Surveillance« از آنجا كه شـكل ايـن دو گونـه از نظـارت از يكـديگر      . از يكديگر تمايز داد

 گيرند نيز تفاوت خواهـد نمـود  متمايز است، طبعاً اهدافي كه هريك از اين دو نظارت پي مي
پيش روي بسته  ةاهداف نظارت مورد بحث در مقال). 23 :1391 عفري و خدادادي،ججوان (

اينكه ايـن رويكردهـا چـه    . تخاذي از سوي نظام زنداني هر حكومت متفاوت استبه رويكرد ا
 .ي بر اهداف و سازوكارهاي نظارتي خواهند گذارد، در مبحث خود بحث خواهند شدتأثير

  
  :نظارت بر مجرمان در دوران حبس ةپيشين .3

بـا  . و نمودتوان در اعماق تاريخ  تحوالت حقوق كيفري جستجنظارت را به خوبي مي ةپيشين
توان دريافت كه در ابتـدا سـزادهي دغدغـه    سيري گذرا در تاريخ تحوالت حقوق كيفري، مي

لـذا اهميـت   . ها از اجراي مجـازات بـوده اسـت   ترين هدف حكومتاصلي و يا حتي تنهاترين
همين رويكرد پس از بنياد نهادن . گرفتبازگشت مجرم به جامعه هرگز مطمح نظر قرار نمي

هاي بـدوي در هيئـت سـياه چالهـايي     راي نگهداري مجرمان، موجب شد تا زندانمكانهايي ب
از ايـن روي شـاهد آن هسـتيم كـه كنتـرل در دوران حـبس در قامـت        . مخوف برپـا شـوند  

يابند كه از هرگونه شورش و يا گريز توسـط محبوسـين ممانعـت بـه     سياهچالهايي نمود مي
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رت با شقاوت و عاري از هرگونه هدف اصالح و پيداست كه در اين دوران، نظا. 1آوردعمل مي

الذلك بنابر گواهي تاريخ تحوالت كيفر حبس، زندانها به همين روال به مع. تربيتي همراه بود
چالها جاي خود را به بناهايي دادند كه قابليت آن را رفته رفته سياه. حيات خود ادامه ندادند

اميل دوركـيم جامعـه    .)169: 1829 تريت،( داشت تا مجرمان بسياري را در خود جاي دهد
در ابتـدا زنـدانها داراي اصـالت نبودنـد و بـه      «: گويدشناس شهير فرانسوي در اين زمينه مي
آمدند، بلكه اقامتگاه موقتي بودنـد تـا مجـرم را بـراي     مثابه يك كيفر في نفسه به شمار نمي

انقالبي بزرگ  1974در سال ). 1105 : 1392دوركيم، ( »محاكمه يا كيفر در آن حفظ كنند
اين . دهد و آن ارائه طرحي از سوي متفكري به نام بنتام استدر روند وضعيت زندانها رخ مي

توان نخستين طـرح  طرح مذكور را مي. شوددر سال مذكور ارائه مي» پانپتيكون«طرح با نام 
ـ . كنترلي كه داراي سازوكار علمي و تجربي بود بـه شـمار آورد   ن طـرح بنتـام   موجـب ايـ  ه ب

المركزي بوجود آوريم تـا بـا   هاي متحدهايي بزرگ، زندانپيشنهاد كرد كه با ايجاد ساختمان
وسعت بخشيدن به ديد بتوان در هر لحظه بر تمام زندانيان اشراف داشت و آنها نيـز بتواننـد   

ايـن طـرح يـك طـرح كنترلـي غيـر       . )192 :1392 شـرمن، ( بطور مدام يكـديگر را ببينيـد  
داران، اين آروزي بنتام هرچند به دليل منافع زمين. گر و در عين حال زندان محور بودسركوب

ساز بسيار موثري بود تا در آينده بر عمل به خود نپوشيد، زمينه ةدر زمان حياتش هرگز جام
آنچـه تـاكنون از پيشـينه    . تر پرداخته شود، چنانكه شدنظارت در دوران حبس جدي مسأله

حاكي از آن است كه در اين دوران، نظارت يك نظارت زندان محـور بـوده   گفته شد جملگي 
شناسي و تجربيات اين علم، رفتـه  هاي جرمبا پاي به ميان نهادن آورده. است تا بزهكار محور

ـ   واقع آنچه در اين ميان روي مي در. گرددرفته سازوكارهاي نظارتي متحول مي ه دهـد كـه ب
ميت است، آن است كه رويكـرد زنـدان محـور بـه رويكـرد      لحاظ تطورشناسي بسيار حائز اه

-نظارت محسوب مـي  ةاين گرايش يك انقالب عظيم در حوز. گرددبزهكار محور متمايل مي

  .شود كه در مبحث بعدي توضيح داده خواهد شد
  
  

   :سازوكارها و ابزارهاي كنترلي .4
سـازو  «دو بخـش كلـي يعنـي    اين سازوكارها و ابزارهاي كنترلي بسته به رويكرد اتخاذي به 

  .شوندتقسيم مي» ساز و كارهاي بزهكار محور«و » كارهاي زندان محور

                                                 
 سـيد عطـاهللا مهـاجراني    .ك.در ايـن زمينـه ر  .اين موضوع در تاريخ كشور ما نيز كامالً مشهود است ةپيشين .1
  1384: اميد ايرانيان، تهران نخست،چاپ  ،»اي بر هفت خوان بزرگمهرمقدمه«
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  )Prison-based(رويكرد زندان محور  .1.4
تـاريخي نسـبت بـه     ةرويكرد زندان محور يكي از رويكردهاي كنترلي است كه به لحاظ سابق

هايي كه بنتام در سال زندان .رويكرد كنترلي بزهكار محور، از قدمت بيشتري برخوردار است
پيشنهاد نمـود و بعـدها قـانون مجـازات فرانسـه      » هاپانتييكون«ميالدي تحت عنوان  1794

هاي رويكرد كنترلي زندان محور به شمار را تحت تأثير قرار داد جزء نخستين نمونه) 1810(
هـا  كـن زنـدان  گيرد آن است كه تـا حـد مم  آنچه در اين رويكرد مطمح نظر قرار مي. آيدمي

هاي فصلي، ارتكاب امنيتي باشد و آن قدر به زندانيان سخت گرفته شود تا از هرگونه شورش
گيـر لقـب   توان يك رويكـرد تـوان  اين رويكرد را مي. جرم و خرابكاري جلوگيري به عمل آيد

رويكردي كه بيشتر از آن كه به مجرمين توجه كند، به نظـم و امنيـت مكـان و فضـاي     . داد
  .)180-183: 1998وان، ها( نمايدن و سلب توان بزهكاران توجه ميزندا

طـور  ، براي زندانياني كه به1972هاي آمريكا در سال هايي در زندانپس از وقوع شورش
هاي عالوه بر سلول -كردند واحدهاي كنترليدائم براي زندانبان ايجاد مزاحمت و دردسر مي

هـاي  هاي طوالني تحت رژيمر در اين واحدها براي مدتافراد مزبو. ايجاد شد -انفرادي قبلي
. هاي حسن رفتار در آنان مشاهده شودشدند تا زماني كه نشانهسخت و دشوار نگه داشته مي

بر اثر اعتراضات شديد عمومي عليه رژيم  1975هاي كنترل در سال نهايتاً اين واحد و سلول
 .)37-44: 2011 السنر،(تعطيل شد سخت و غيرانساني حاكم بر آنها، در اين كشور 

نخست اينكه مفهـوم  . ايجاد زندان مركزي داراي علل چندي بود ةدر انگلستان نيز انديش
زندان به عنوان ساختاري معماري كه در داخل آن، تربيت منطقي، محاسبه شده، باز پرورانه، 

يـل قـرن نـوزدهم    گيرد و در اواخر سده هجدهم و اوابازدارنده و كيفري مجرمين صورت مي
-زمينـه ) فايده گرايي(قابل مالحظه پروتستانيسم و مكتب اصالت سودمندي  ةاصوالً با توسع

ها بايسـتي توسـط مقامـات    زندان ةدوم آنكه اين اعتقاد كه ادار. هاي فراواني براي رشد يافت
 يت امور مربوط به تبعيد، بـر مسؤولمركزي صورت گيرد، از اين واقعيت سرچشمه گرفت كه 

سـوم  . هـاي مركـزي بـود   زندان ةتنگاتنگ با توسع ةعهده دولت قرار داشت و لغو آن در رابط
عنـوان  هاي حبس بلند مـدت را بـه  افول تبعيد، مجازات ةآنكه دولت تصميم گرفت تا در دور

 .)137: 2008 داويس،( جانشيني براي آن معرفي و اعمال نمايد

محلي، فاقد زيربناي مالي سـازماني  » حصل«شد كه قضات چهارم آن كه چنين تصور مي
هـا پـيش از   هايي هستند و نهايتاً اين كه مدتو نظري براي ساخت و نگهداري چنين زندان

هايي دست لغو مجازات تبعيد، اصالح طلبان بشردوست و نظريه پردازان نظام زندان به تالش
-د را در آنها نگهداري مـي اي كه افراد محكوم به تبعيهاي زندان گونهزدند تا وضعيت كشتي

ديـري  . كردند تا آنان را به جزيره محل تبعيد برسانند، مورد افشاء و انتقاد شديد قرار دهنـد 
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، جان وران و ديگران، با آگاهي از اين كه انقـالب آمريكـا موقتـاً بـه     1770 ةنپاييد كه در ده

تا زندان بلندمـدت را   اجراي تبعيد خاتمه داده است، دست به كار انجام طرح ناموفقي شدند
نوزدهم، نخستين زندان بلندمـدت دولتـي در    ةبراي تبعيديان ايجاد كنند، ولي در اوايل سد

دو زنـدان ديگـر از ايـن نـوع نيـز متعاقبـاً       . در شهر لندن افتتاح گرديـد ) millbank(ميلنك 
 . ساخته شد

) pentoneville(و پنتونويـل  ) براي نوجوانـان ( 1838در سال ) parkhurst(پارك هرست 
و تـا سـال   ) به عنوان يك زندان مدل براي پياده كردن سيستم تفكيكي زندانيان( 1842در 

هاي دارت مـور  تعداد سيزده زندان، بدين ترتيب، ساخته شد كه از آن ميان  به زندان 1877
)Dartmor ( و پرتلند  1855در)Portland ( اي ها در آغاز بـر اين زندان. اشاره نمود 1853در

درست (نگهداري محكومين به تبعيد تا زمان اعزام به تبعيدگاه . دو منظور ساخته شده بودند
هاي نخستين، چنان كه دوركيم در مقالـه دو قـانون تكامـل كيفـري     مانند رسالتي كه زندان

جـايگزين  ) بيگاري كيفـري (و پس از آن كه مجازات حبس با اعمال شاقه ) گويد، داشتندمي
هاي بلند مدت نيز اسـتفاده  ها به منظور محل گذراندن محكوميتاز اين زندان تبعيد گرديد،

شـد،  هاي دولتي اداره ميهاي جديد، در ابتدا توسط كميتههر يك از اين زندان) همان( .شد
هاي مركزي كه از سوي دولـت منصـوب   آنها به مديران زندان ةكلي ة، ادار1850ولي پس از 

، هويتي مستقل داشت تا آنكـه در آن سـال،   1989اين مديريت تا شدند واگذار گرديد و مي
بنـدي و  ها خود به ويژه براي تفكيـك، طبقـه  زندان. وظايفش به كميسيون زندان محول شد

نوعـاً راهروهـاي   . هاي كار كه در حبس با اعمال شاقه مورد نياز بـود مناسـب بودنـد   سيستم
-گر بود و از مراكز كنترل جمعي منشعب ميهاي در رديف يكديطوالني آنها كه داراي سلول

نمـود، در حاليكـه   شد، بيشترين فرصت را براي نظارت مستمر و كنترل زندانيان فـراهم مـي  
انگيز آنها، مرحله مجـازات زنـدانيان محكـوم را تـا زمـان      ظاهر خارجي دلتنگ كننده و رعب

از آن چه رفت، پيداست . ساختها، از انظار عمومي پنهان ميرهايي از اين نوع زندان يِِطوالن
 . ها يك سابقه با رويكرد زندان محور بوده استكنترل زندان ةكه سابق

. 1و خصوصاً روي كار آمدن مكتب دفاع اجتماعي جان گرفـت  19نگاه بازپرورانه در قرن 
ها در به دست گـرفتن  پيش از آن عمدتاً رويكرد يك رويكرد كنترلي بود و هدف نظام زندان

هايي كه خاستگاه البته ناگفته نماند كه انديشه. شدو احوال و امنيت زندان خالصه مي اوضاع
و به توبه  و طلب غفران و بخشودگي توجـه داشـتند را شـايد بتـوان     ) مبيون(آن كليسا بود 

                                                 
بادي آفي ابرندعلي حسين نجة ، ترجم»دفاع اجتماعي«مارك آنسل .ك.براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ر .1

  1391 :چاپ چهارم، گنج دانش، تهران و محمد آشوري،
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پيدايش مدل و الگوي رقيب كنتـرل   ةهاي فكري به شمار آورد كه بعدها زميننخستين بارقه
در اين ديدگاه به مجـرم بـه    .)338-340صص : 1844پتيگني، ( راهم نمودزندان محور را ف

از آنجـا كـه   . شدشد و جرم منطبق بر گناه ميگناه آلود توجه مي) انسان(عنوان يك موجود 
توانـد موجـب تطهيـر و پـاكي گـردد،      هاي مسيحيت توبـه و اسـتغفار واقعـي مـي    در انديشه

يرها به عنوان يـك ظرفيـت جهـت نـدامتگاه واقـع      كليسائيون سعي نمودند تا از صومعه و د
-امروزه اين رويكرد را در شكل و شـمايل سـلول  . شدن براي اين افراد بزهكار، استفاده كنند

 . توان مشاهده نمودهاي خاص مي)اندرزگاه(هاي انفرادي و يا بند 

رند و نسبت به ساير زندانيان دا) Dangerousness(تفكيك زندانياني كه حالت خطرناك 
همانطور كه گفته . پيشيني بندهاي خاص براي آنها نيز برگرفته از رويكرد زندان محور است

سـركوبگرانه بـه    ةشود و صبغشد در اين رويكرد هرگونه امكان و فرصتي از زنداني گرفته مي
اگر قرار باشد اين رويكـرد  . در واقع نوعي حكومت نظامي در زندان بر قرار است. يابدخود مي

هـاي توتـاليتر   هاي سياست جنايي جستجو نماييم، به سياست جنـايي نظـام  ا در عالم مدلر
تـوان  مـي ) Zero Tolerance(ماند و يا آن چه از آن با نام سياست كيفري با تسامح صفر مي

ها هاي زندانبي شك نبايستي اين تصور پيش آيد كه از آنجا كه در بسياري از نظام 1.نام برد
مصـاديقي از قبيـل دسـت     -كنـد هايي كه حقوق بشر وارد مـي ه دليل محدوديتب -در اروپا

-هاي انفرادي وجود ندارد، رويكرد كنترلي زندان محـور اتخـاذ نمـي   بندها و پابندها يا سلول

پژوهشگر ظريف در خواهد يافت كـه هرچنـد از ايـن نـوع ابزارهـاي سـنتي ديگـر در        . گردد
الوصف ابزارهاي نويني البته با همان رويكرد شود، معنمي هاي مذكور استفادهها و نظامزندان

  . گيردمورد استفاده قرار مي
  
  :CCTV(2(هاي مدار بسته دوربين .1.1.4

به كـارگيري   ةنحو. است) CCTV(هاي مدار بسته يكي از اين ابزارها در اين رويكرد، دوربين
ي كه بعضاً چرخان و بعضاً ثابـت  هاي متعدداين ابزار كنترلي به اين صورت است كه دوربين

هـا محسـوس   بسياري از اين دوربـين . گذارندهاي مختلف زندان كار ميهستند را در قسمت
. شود تا جلـب توجـه كنـد   زني نيز بر روي آنها نصب ميهاي چشمكباشند و حتي چراغمي

ه دارد و بازدارند ةنوع نخست بيشتر جنب. باشدبسياري نيز به صورت مخفي و نامحسوس مي
 Under(با اعالم حضور خود مستقيماً به محبوسين مي فهماند كه آنان مرتباً تحت نظـارت  

                                                 
، چاپ نخست، ميزان، »تسامح صفر«عليرضا جوانمرد  .ك.براي اطالعات بيشتر در اين زمينه در اين زمينه ر .1

  1388: تهران
2. Closed-circuit television. 
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control (بازدارنـدگي   ةاين نوع نخست بيش از هر چيـز جنبـ  . هستند)Deterrence ( دارد و

هـاي نامحسـوس   هـا، دوربـين  نوع ديگر دوربين. زندانيان را از انحراف و كج روي باز مي دارد
هـا و  هـا، سـاعت  ها در جاي جاي زندان توسط اشيايي نظير قاب عكـس اين دوربين. دهستن
هاي سابق چندان ها همچون دوربيناز اين حيث اين دوربين. اندها مستقر و پنهان شدهچراغ
-الوصف كماكان ابزاري در راستاي رويكرد زندان محور به شمار ميبازدارنده ندارند مع ةجنب

نمايند، لحظه به ابزارها نيز از آنجا كه به مانند يك مخبر اطالعاتي عمل مي آيند چرا كه اين
هاي اين گزارش. ين ميدهدمسؤوللحظه گزارش وضعيت نظم و امنيت زندان و زندانيان را به 

-بندد فلذا به عنوان يك مستند عليه آنـان مـي  تصويري جاي هرگونه انكار را بر زندانيان مي

 1.قرار گيردتواند مورد استفاده 

اطالع هستند، به هر روي جان بيهاي بيزندانيان نيز هرچند از مكان دقيق اين جاسوس
نمايند تا مواظب و مراقـب  اطالع نيستند و به همين دليل سعي ميبه تجربه از وجودشان بي

 ةتوان بـراي نـوع دوم نيـز تـا حـدودي قائـل بـه جنبـ        لذا از اين حيث مي. رفتار خود باشند
  .بود )Indirect deterrence( ارندگي غيرمستقيمبازد

 
  :)Sensitive gates(درهاي حساس  .2.1.4

باشد، يكي ديگـر از ابزارهـاي رويكـرد زنـدان     عنوان التين باال مي ةدرهاي حساس كه ترجم
هـاي مختلـف زنـدان    كاركرد اين ابزار به اين گونه است كه درهايي در بخش. باشدمحور مي
ها و سنسورهاي حساسي مجهز هستند، نسبت به نوعي اين درها كه به چشم. گرددنصب مي
برخي از اين درها حسـاس بـه وسـايل فلـزي     . دهنداند واكنش نشان ميريزي شدهكه برنامه
فلذا چنانچـه زنـداني بـه لطـايف الحيلـي      ) نظير درهاي ورودي سالن پرواز فرودگاه(هستند 

بخـش  (ناكي را از سـالن غـذاخوري و يـا محـل كـار      فلزي خطر ةچاقو، چنگال و يا هر وسيل
توانـد ايـن وسـيله را از در مـذكور     همراه خود وارد كرده باشد، نمـي ) صنعتگري درون زندان

هـاي  برخي ديگر از اين درهـاي الكترونيكـي كـه بـه نظـر نگارنـده بـراي زنـدان        . عبور دهد
ايـن درهـا چنـان كـه از     . نمايد، درهاي حساس به مواد مخدر هستندكشورمان، ضروري مي

نامشان نيز پيداست به عبور هرگونه مخدري از قبيـل تريـاك، حشـيش، كريسـتال و غيـره      
هـاوكينز،  (پيشگيرانه نيز داشته باشد  ةعنوان يك ابزار كنترلي، جنبهتواند بلذا مي. حساسند

2006 :147(.  

                                                 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television 8/4/2012به روز شده در   
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بسيار مؤثر و كارآمد  تواندهايي كه استعمال مواد مخدر شايع است اين ابزار ميدر زندان
نامـه اجرايـي سـازمان    آيـين  30تـوان در مـاده   سنتي آن چه توصيف شد را مي ةشيو. باشد
مطـابق  . به خوبي مشاهده نمود 6/11/1364ها اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب زندان

ي دقيـق  اعمال نظارت الزم بر بازرسي بدني از زندانيان، مالقات كنندگان و بازرس«: اين ماده
. به عهده افسر نگهبان اسـت » وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان

هـا و اقـدامات    نامه اجرايي سـازمان زنـدان   ئينآ 31رسد كه بندهاي ماده نظر ميهسفانه بأمت
نيز، سازوكار نوين و مشخصي را تبيين ننموده اسـت  ) 23/9/1384 ( تاميني و تربيتي كشور

بـه كلـي    "بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل"كلي براي  ةصرفاً با طرح يك برنامو 
بسياري ديگر از ابزارهاي كنترلي با رويكرد زندان محور نظير پابند و يـا  . گويي پرداخته است

بند، به كارگماري اجباري و توان گير و غيـره نيـز وجـود دارد كـه بـه دليـل سـنتي و        دست
  . نماييمنظر ميآنها و فاصله گرفتن از موضوع اصلي بحث از طرح آن صرف قديمي بودن

  
  :)offender- based(رويكرد بزهكار محور  .2.4

از لحـاظ  . توان در مقابل رويكـرد پيشـين بـه شـمار آورد    اين رويكرد كنترلي را به نوعي مي
حاليكه رويكـرد زنـدان    قدمت و سابقه نيز اين رويكرد در تقابل رويكرد پيشين قرار دارد؛ در

آيد، رويكرد بزهكار محور يك رويكرد جـوان و  محور يك رويكرد با سابقه و كهن به شمار مي
گيرد و به عبارتي ديگـر  در اين رويكرد آن چه بيشتر از هرچيز مطمح نظر قرار مي. نوپا است

حـراف بـه هـر    آيد، برقراري نظم و امنيت زندان و پيشگيري از شورش و انغايت به شمار مي
و مساعد ساختن وضعيت  )Rehabilitation-( بلكه تالشي است جهت بازپروري. ازايي نيست

در اين رويكرد اعتقـاد اصـلي بـر     ).Integrationprocess( بزهكار براي توفيق در فرايند ادغام
بـا  (اين است كه چنانچه بزهكار بازسازگار و اصالح گردد، محيط زندان نيـز خـود بـه خـود     

 .كه متشكل از فرد فرد زندانيان است امن و آرام خواهد شد) يندي از پايين به باالفرا

) رويكـرد زنـدان محـور   (رسد، در حالي كه پارادايم نخست با يك نگاه فلسفي به نظر مي
اگـر چـه   . دهددهد، پارادايم حاضر، اصالت را به فرد ميمي) محيط زندان(اصالت را به جمع 

هاي بنيادين و چـالش بـر انگيـزي    الت فرد يا جامعه همواره از بحثبحث نظري پيرامون اص
عملي آن را  ةشناسي نيز راه باز نموده است، به دليل آن كه نتيججرم ةبوده است كه به حوز

توان داوري نمـود كـه كـدام رويكـرد در عمـل      شود، ميبه آساني در عالم خارج مشاهده مي
ميزان تكرار جـرم پـس از تحمـل حـبس و يـا دوران      . توانسته است كارآمدتر و مؤثرتر باشد

تواند معيار خوبي براي عيارسـنجي هـر كـدام از ايـن دو     مي) تعليق مراقبتي/ نظارت(خروج 
بشري نشان داده است كه سـركوب صـرف و تشـديد وخامـت اوضـاع و       ةتجرب. رويكرد باشد
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. خوبي در پي داشـته باشـد   تواند بازخورداحوال براي افرادي كه خود نيز قرباني هستند نمي

باال بـودن ميـزان تكـرار جرمـي كـه در آمارهـاي صـادر شـده از سـوي وزارت دادگسـتري،           
NGO  هـايي كـه   در خصـوص نظـام  (خـورد  هاي مرتبط و مؤسسات تحقيقاتي به چشـم مـي

 )همان( .آيدترين شاخص به شمار ميخود مهم) اندرويكرد زندان محور را اتخاذ نموده

ست كيفري نيز تجارب سياسي اثبات نموده است كه سـركوبگري محـض ِ   در زمينه سيا
فاقد ساز و كارهاي اصالحي و بازپرورانه، النهايـه نتوانسـته اسـت  از ميـزان جـرم و جنايـت       

هـاي تلـخ ناشـي از امنيـت محـوري و      رهـاورد تجربـه  . بكاهد و يا پيشگيري بـه عمـل آورد  
هـاي  كـانون . اعي گروهـي را در پـي داشـت   هاي اجتمسركوبگري محض در انگلستان، كانون

هـاي مسـكوني   عنوان عمـومي محـل  ) Community homes(گروهي  -اجتماعي) هايخانه(
است كه در انگلستان در اختيار مقامات محلي قرار دارد تا در صورت نياز به اسكان اطفـال و  

رويكـرد بزهكـار    هاي اصـالح و تربيـت بـا   كانون. نوجوانان تحت مراقبت، از آن استفاده شود
شد ايـن  از آن جا كه تصور مي(ها كه اختصاصاً براي اطفال بود اين كانون. محور متولد شدند

بـه وجـود آمـد تـا     ) طيف جامعه هم چنان ظرفيت و استعداد بازآموزي و بازپروري را دارنـد 
را در خـود جمـع كنـد، بتوانـد     ) اطفال معارض بـا قـانون  ( ضمن آن كه منحرفين اجتماعي

 . بازپروري و اصالح آنان مهيا گردد ةصتي براي اين طيف فراهم آورد تا از اين طريق زمينفر

رسد كه هرچند اطفال از حيث بازپروري و اصالح با افراد بزرگسال قابل قياس نظر ميه ب
آنچه در دوراني به دليل تكرار جرم . پذيرفتفراد را نيز در زندان نميانيستند، رها شدن اين 

تفاق افتاد و جملگي را دلسرد نمود سبب اعتقاد به ناكارآمـدي اصـالح و تربيـت، تحـت     باال ا
شناسـان در  جـرم . شد what works?«2«و به تبع آن  Nothing works«1«ادبياتي با عنوان 

شكست خورده است و اصـالح مجـرم    )Correction(اين گمان فرو رفتند كه اصالح و تربيت 
به هر روي اين دوران ناكارآمـد كـه حـاكي از    ). 326-330: 1989ميلر، ( اميدي است واهي

دلسردي، غم زدگي و سراسيمگي محققان و دولتمردان بود، گذشت و باري ديگر اعتقـاد بـر   
-توان اطمينان حاصل نمود كه اصالح و رمان قطعاً كارامد باشـد، مـع  آن شد كه اگرچه نمي

بايسـت نهايـت تـالش را بـراي     بايست دسـت بـر روي دسـت گـذارد بلكـه مـي      الوصف نمي

                                                 
داللت بر دلسردي دست اندركاران عدالت كيفري داشت كـه از كارآمـد   ) هيچ چيز جوابگو نيست( اين تعبير .1

  .ده بودندبودن اصالح و درمان، به دليل كاهش نيافتن ميزان تكرار جرم، مأيوس گردي
اندركاران عدالت كيفـري داشـت؛ كـه بـه دنبـال      انديشي دستداللت بر چاره) پس چه بايد كرد(اين تعبير  .2

  .گيري از تكرار جرم و كاهش آن بودندراهكاري براي پيش
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هـاي  ها به برنامهتوان تاكنون كه زندانمي رد پاي اين رويكرد را. 1بازسازگاري مجرمين نمود
  . آموزشي، پرورشي، اصالحي و بازپروردانه مجهز هستند دنبال نمود

هدفدار و هدفمندي براي آن كه بتواند رسالت خود را به نحو احسـن   ةهمچنين هر برنام
از آنجا كـه كنتـرل در دوران حـبس مسـتقيماً     . كند نيازمند ابزارها و سازوكارهايي است ايفا

متوجه انسان و انسان محور است، طبعاً ابزارها و سازوكارهاي كنترلي نيز همين خصيصـه را  
اين ابزارها و سازوكارها بايد  ةبا آن چه مقدمتاً گفته شد، پيداست كه براي ارائ. در خود دارند

-شناسي باليني است كه ميروان ةها حوزيكي از اين حوزه. هاي خاصي توجه داشتزهبه حو

رهـاورد ايـن علـم در موضـوع     . منـد نمـود  توان به مدد آن، كنترل در دوران حبس را ضابطه
 .پژوهش مواردي است كه در ذيل بحث مي شود

ركاران دسـتگاه  هاي كنترلي كه دست انداين موارد موجب گرديده تا طرحي نو در برنامه
-هر يك از اين ابزارها نقش بسزايي در كنتـرل و بهينـه  . اند افكنده شودعدالت بدان مشغول

سازي كنترل در وهله نخست و نهايتاً در پيشگيري و يا دست كم كـاهش تكـرار جـرم ايفـا     
ي رفته بتوانند جـاي خـود را در دوران نظـام زنـدانها    اميد است كه اين ابزارها رفته. كنندمي

  . كشورمان نيز باز كنند
  
  :)pseudo-family( هاي كاذبخانواده .1.2.4
هـايي غيرواقعـي   هـاي كـاذب خـانواده   آيـد خـانواده  طور كه از نام اين عنوان نيز بر ميهمان

هـايي هسـتند كـه بـا     هايي كه ميان افراد آن ايجاد شده است علقـه به عبارتي علقه. هستند
. نواده در جامعه به وجود آمده اسـت برابـر و يكسـان نيسـت    فهمي كه به طور متعارف از خا

آيد حـاكي از آن  دركي كه به طور متعارف و معمول در جامعه نسبت به خانواده به وجود مي
اند، بناي زنـدگي  است كه دو نفر بر اساس عالقه و شناختي كه نسبت به يكديگر پيدا نموده

  .نهندمشتركي را با يكدگر مي
پـس  . آيداي به وجود ميگيري هر خانوادهاي است كه در ابتداي شكلقهاين نخستين عل
تري به خود ها و با به ميان آمدن پاي ساير خويشان، خانواده شكل منسجماز آن با تولد بچه

. هاي كاذب درست عكس ايـن مفهـوم اسـت   اما مراد از خانواده. گرددتر ميگيرد و وسيعمي
انـد، هـيچ   را به وجـود آورده ) در معناي غيرحقيقي(ك خانواده يعني افرادي كه به اصطالح ي

 مثل زن با شوهر و يـا زن (سببي  ةو ايضاً رابط) مثل پدر و مادر يا فرزندان(خوني  ةگونه علق

                                                 
، بطور كامل بـر اسـاس   )انگلستان 1971محصول(، "پرتغال كوكي"فيلم سينمايي معروف و جنجال برانگيز  .1

  .وضوع ساخته شده استهمين م
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امـا پـس از   . نـاميم از اين حيث آنان را كاذب مي. ، نسبت به يكديگر ندارند)با خانواده شوهر

 ناميم؟مي چه جهت آنها را خانواده قلمداد

اي آميزنـد و صـميميت و علقـه   گاه چنان با هـم مـي   همين افراد كه شرحشان داده شد،
چنانكـه در  . توان آنـان را خـانواده نـام نهـاد    گيرد كه اصطالحاً و مجازاً ميميانشان شكل مي

تـوان  مـي » انـد پيمان برادري بسته«و » انددست اخوت داده«ادبيات نيز از اصطالحاتي نظير 
هاي سببي و رسد كه از علقهاي مين برداشتي اتخاذ نمود كه گاه روابط انساني به درجهچني

 .گيردنسبي هم پيشي مي

گـردد و  يش از پيش احساس ميبدل گاهي در شرايطي صحبت و همنوع و همنياز به هم
هـا  شـك زنـدان  بـي . ترين اين شرايط، شرايط درد و آالم و نـاراحتي اسـت  يكي و شايد مهم

هرچند هم كه نوسازي شده باشند چه به لحاظ شكلي و فيزيكي و چه بـه لحـاظ معنـوي و    
تـوان محـيط   از اين حيث زندان را در كل نمـي . روحي، به هر روي منفك از اجتماع هستند

گردد كـه مقيمـان آن   اين محيط باعث مي. شمار آوردهمطلوب و مساعدي براي يك انسان ب
: توانـد باشـد  اين نزديكي به داليـل مختلفـي مـي   . نزديك شوندبيشتر از هميشه به يكديگر 

درددل كردن، تعريف داستان زندگي، اين كه چرا اكنون در زندان است، ايـن كـه چـه طـور     
تواند مدت حبسش را كاهش دهد و يا بگريزد، مشورت گرفتن براي اين كه پس از خروج مي

-219 :1389 گيلدنبرگ،( ار كند و غيرهتواند با دنياي جديد ارتباط مؤثري برقرچه طور مي
گيرد كه زندانياني كـه اصـطالحاً   در طول زمان حبس اين ارتباط گاه چندان قوت مي .)217

كند و از مشابهت بيشتري برخوردارند، بـه صـورت يـك گـروه بـا      شان فرياد ميدرد مشترك
نـاميم بعضـاً آن   ذب ميكا ةاين گروه كه ما آن را خانواد. آينددرون گروهي در مي قويِ ةعلق

قدر پيوستگي زيادي دارد كه در صورت از دسـت دادن عضـو بـه هـر دليلـي، از جملـه آزاد       
براي مدتي دچار افسردگي و از هـم گسـيختگي   ) اندرزگاه(شدن، اعدام شدن و يا انتقال بند 

 .گرددمي

يل وجود به دل(هاي كاذب در زندان زنان پيوستگي و صميميت ميان اعضاي اين خانواده
اين اتفـاقي اسـت كـه خـواه نـاخواه در      . باشدبه مراتب بيشتر از زندان مردان مي) احساسات

اما آنچه حائز اهميت است اين نكته است كه آثـار ايـن رويـداد چگونـه     . افتددرون زندان مي
سفانه در اين زمينه در مقررات جاري كشور مـا از جملـه قـانون سـازمان     أمت تواند باشد؟مي
قـانون  نامـه اجرايـي    ئينو آ) 6/11/1364مصوب (ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نزندا

كه در واقع متكفـل نحـوه اداره زنـدانها و سـازمانهاي نـاظر بـه       ) 23/9/1384مصوب (مزبور 
بينـي  عـدم پـيش  . اي به اين موضوع نشده استاقدامات تأميني و تربيتي كشور است، اشاره

آنچـه در   .توانـد داراي دو اثـر منفـي و مثبـت باشـد     هاي كـاذب مـي  هسازوكار اجراي خانواد
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با اين حال براي تبيين بهتر، اثـر  . بري از اثر مثبت آن استپژوهش حاضر اهميت دارد، بهره
  .دهيممنفي آن را نيز مورد بحث قرار مي

 
  :اثر منفي. 1.1.2.4

برنـد،  دليل نيز در حبس به سر مياز آنجا كه زندانيان امروز، مجرمان ديروز بوده و به همين 
پيوندهاي ايـن طيـف    -تقويت علقه. آميز باشدتواند مخاطرههمايي و اجتماع آنان نيز ميگرد

در يك نگاه بدبينانه و شايد هـم كمـي   . آوردچيني را به وجود مياز افراد بيم تباني و مقدمه
هاي درون زندان، هاي شورشند زمينهتوانبينانه، اين افراد در شرايط انسجام و اتحاد، ميواقع

گيري عليه ساير زندانيان، تشكيل جنس بازي، جبههارتكاب جرم مجدد در دوران حبس، هم
 .باندهاي بزهكاري متخصص و هماهنگ البته اين بار در فضاي زندان را به وجود آورند

تمـالي را در  هاي كاذب از اين جهت كه ايـن آثـار اح  از اين حيث به وجود آمدن خانواده
كنند تا به طرقي از ايجـاد  گران كنترلي سعي ميلذا كنش. پي دارند، اثر منفي خواهد داشت

هـاي هـر   براي مثال با فرسـتادن سـركرده  . ها، جلوگيري به عمل آورندو تشكيل اين خانواده
اي هـ هاي انفرادي و يا انتقال آنان به بنـدهاي ديگـر و حتـي زنـدان    به سلول) خانواده(گروه 

به . كنند تا فتنه را در نطفه خفه نمايندديگر و اي بسا تهديد كردن و شكنجه آنان، سعي مي
همانطور كه ذكـر  . اين منظور رويكرد كنترلي، رويكرد امنيت محور و زندان محور خواهد بود

گيري براي امن سـاختن  سازي بهترين جهتشد در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه ناتوان
هاي كاذب كه ذكر شد، اين نوع به هر روي به دليل اثر منفي اين خانواده. زندان استمحيط 

آن چه نگارنده به عنوان طرحي . اين موضوع چيز جديدي نيست. مقابله انديشيده شده است
عنوان يك ابزار كنترلي است هاي كاذب بهنو قصد دارد مطرح سازد، نگاهي جديد به خانواده

  .د آمدكه در ادامه خواه
  

 : اثر مثبت. 2.1.2.4

هاي كاذب در درون زنـدان يـك واقعيـت ملمـوس     هرچند آثار منفي به وجود آمدن خانواده
رسد كه اثر مثبت آن را الوصف به نظر مياست كه تجربه نيز آن را به اثبات رسانده است، مع

هاي يك ابزار د و اندازهتواند آن را در حاثري كه به اعتقاد نگارنده مي. توان ناديده گرفتنمي
-حاليكه يك خانواده كاذب كوچك با ايجـاد نقـش   در .كنترلي در دوران حبس معرفي نمايد

گيرد، در برخي موارد ممكن است هاي پدر و مادري كه مواظب فرزند خود هستند شكل مي
-ا مـي ها، خاله و عمه راي كه زنان نقش مادربزرگبه گونه. گسترده ظهور نمايد ةيك خانواد

اي آرماني را فراهم در دوران حبس ممكن است گروهي شكل بگيرد تا فضاي خانواده. پذيرند
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مندي شديد توسط زنان مورد استقبال قـرار  هاي متفاوت آن با حرارت و عالقهآورد كه نقش

 .گيرد

به عنوان مثال، در اين خانواده مادر ضمن ايفاي نقش تـوأم بـا گرمـي و رأفـت، وظيفـه      
پدر خانواده اغلـب بـا نمـايش نقـش     . گيردمواظبت و تغذيه و پرورش خانواده را به عهده مي

مردانه از طريق كوتاه كردن مو به روش مردها، پوشيدن لباس مردانـه و صـدور دسـتورهاي    
هـاي  هاي زندان، برخـي خـانواده  با اين وجود به دليل محدوديت. كندآمرانه، ايفاي نقش مي

. شـوند كاذب فاقد كسي كه نقش پدر را ايفا كند بوده و در مقابل، حول محور دو زن بنا مـي 
كنند، بدون آنكـه  عموماً زناني هستند كه نقش مادر را براي تعدادي از دختران جوان ايفا مي

كاركنـان مؤسسـات   ). 114 : 2008دودرانـت،  ( گي كننـد اقدام به تشـكيل سـاختار خـانواد   
شناسند و گاهي از طريق اعطاي جـوايز بـه   را مي) ي كاذب(ها، اغلب اين خانواده)نگهداري(

كسي كه داراي نقش مادر است، اقدام به حفظ نظم داخلي زندان و مهار مشـكالت زنـدانيان   
توانـد  مـي » مادر زنداني«زندان،  ولمسؤبه عنوان مثال، در نتيجه درخواست يك . نمايندمي

كنتـرل يـا تأثيرگـذاري     ةبـا ايـن حـال، درجـ    . خشمگين خود را آرام نمايد» دختر زنداني«
ميزان ارتبـاط  : هاي كاذب بستگي به عوامل مختلفي داردو گرايش به سوي خانواده) مادري(

ني يا كوتـاه مـدت   بيرون از زندان، اين كه محكوم به حبس طوال ةيك زنداني معين با خانواد
 .)همان( كاذب ةگذار در خانوادتأثيرسني زنداني با فرد  ةباشد و فاصل

اين نكته در خصوص كساني كه بايد مدتي كوتاه در زندان بمانند يا داراي ارتبـاط زيـاد   
كـاذب بـا    ةارتباط با خانواد ةهمچنين درج. خارج از زندان هستند نيز صادق است ةبا خانواد

-ي كه قبل از زنداني شدن تجربه كرده است نيز تعيين مينخانوادگي زندانياكيفيت زندگي 

اگر زنداني داراي زندگي خانوادگي توام با تجاوز و اذيت و آزاد بوده باشد، در زندان بـه  . شود
اشـاره بـه ايـن نكتـه      1.اي كاذب خواهد بـود اي بهتر، در قالب ارتباط با خانوادهدنبال تجربه

-هاي خانوادگي، مالقاتهاي زنان شروع به معرفي برنامهزماني كه زندان ضروري است كه از

هاي كرده اند، نياز به خانواده 1980هاي و اوايل سال 70ها و اعطاي مرخصي در اواخر دهه 
هاي زنـان، زنـداني را   امروزه در بسياري از زندان. باري كاهش يافته استكاذب به نحو تأسف

در نتيجـه  . تـري بـا خـارج از زنـدان داشـته باشـند      خانوادگي قوي ةكنند تا رابطتشويق مي
ضروري است نيازهاي شديد احساسي و معنوي آنان از طريق روابط خارجي از زندان تـأمين  

ها، بعد از خانواده شكل پذيري در زندانبدين ترتيب از آن جا كه فرايند جامعه. )همان( شود
                                                 

-شهير روسي كه بر اسـاس واقعيـت   ةلئوتولستوي نويسند و ارزشمند توان به رمان معروفدر اين زمينه مي .1

ة ، ترجمـ »رسـتاخيز « لئوتولستوي: هاي نظام زندانها و عدالت كيفري عصر خود نگاشته شده است رجوع كنيد
  .1389 :اسكندر ذبيحيان، چاپ نخست، توس، تهران
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از پذيرش فرهنـگ زنـدان را بـا بزهكـاري مسـاوي       گيرد، مشكل است كه بتوان اين نوعمي
هـاي زنـان، بـه وضـوع آالم و     الخصـوص زنـدان  ها و عليهاي كاذب در زندانخانواده. دانست

مشكالت زندان را، از آن جهت كه اصوالً نه در مقابل جامعـه بلكـه در راسـتاي آن هسـتند،     
هـاي  خشي به اين خانوادهبت رسد كه با سمت و جهنظر ميهبا آنچه رفت ب. دهندكاهش مي

در رويكـرد زنـدان   (كاذب و تحت تأثير و نظارت قرار دادن آنها به جاي متالشي كردن آنهـا  
عنـوان يـك ابـزار كنترلـي     بـه  هاتوان از اين خانوادهمي) شودمحور عمدتاً اين گونه عمل مي

  .)پيشين( بري نموداستفاده و بهره
  
  :)NA(هاي ترك اعتياد گروه. 2.2.4
هـاي  معـروف اسـت از روش  ) NA(منـدي و نظـام آن بـه    هاي تـرك اعتيـاد كـه روش   گروه

گردد تا افرادي را كه به هر نحـو  شناسي باليني است كه طي آن سعي ميعملكردي در روان
در واقع هدف تشكيل و سامان دهـي ايـن   . اند، پاك نمودآلوده به استعمال مواد مخدر گشته

محيط زنـدان و زمـاني   . و نه پيشگيري از اعتياد و معتاد شدن افراد ها ترك اعتياد استگروه
برند، يك فرصت خوب براي پياده نمودن كه زندانيان در اين چهارديواري سربسته به سر مي

گـردد  سازوكاري كه نه تنها موجب تطهير بزهكـاران معتـاد  مـي   . اين سازوكار كنترلي است
ديـدگي و بزهكـاري در دوران حـبس    پيشـگيري از بـزه   تـوان اثـر آن را در  بلكه متعاقباً مـي 

هـاي مـا   اهميت اين سازوكار در كشـور و زنـدان   .)117-121: 2005ماركن، ( مشاهده نمود
اي از آمار زندانيان در كشور مـا را، زنـدانيان   از آن جا كه طيف وسيع و گسترده. بيشتر است

يگر شيوع مواد مخـدر و اسـتعمال   دهد و از سوي دبه دليل استعمال مواد مخدر تشكيل مي
براسـاس  . توان بر اهميت اين سازوكار صحه گذاردها نيز مشهود است، ميآن حتي در زندان

آلوده به مواد مخـدر  ) چه با اراده و چه از سر اكراه و اجبار(اين الگو، افرادي كه به هر شكلي 
به صـورتي كـه    - دايره وار اي منظم دور يكديگر جمع شده و به صورتاند، طبق برنامهشده

اين الگوي تجمع، خود داراي پيـام  . گيرندنظم مي -همگي بتوانند يكديگر را مشاهده نمايند
پيام ضمني آن اين است كه در اين تجمع هيچ كـس حـاكم و مسـلط بـر ديگـري      . باشدمي

 )44-433: 2010چالپكا، ( بندي بر اساس هيچ اولوليتي وجود نداردنيست و هيچ رتبه

) از آلـودگي مـواد مخـدر   (همگي انسان هستند و نياز جملگي يك نياز، يعني پاك شدن 
گيري يك احساس مشترك و به تعبيري يـك درد مشـترك را در   لذا خود اين نظام. باشدمي

بخشد كه اثر آن اين خواهد بـود كـه حـس همكـاري و وقـع      كنندگان شكل ميفهم شركت
پـس از آن كـه   . بخشـد كنندگان ارتقا و توسـعه مـي  كتنهادن به كار گروهي را در ميان شر

) به تشخيص مددكاران زندان(همگي بر اين اساس نظام گرفته و دور هم جمع شدند، فردي 
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كه خود سابقاً آلوده به مواد مخدر بوده است و اكنون ديگر پاك شده اسـت، در مقابـل ايـن    

ئز اهميت است اين اسـت كـه ايـن فـرد     اي كه بسيار در اين الگو حانكته. گيردافراد قرار مي
و رياست زندان و يا سمت اجرايي ماننـد   مسؤولهيچ گونه سمت قضايي مانند بازپرسي و يا 

بلكه فردي عادي و از جـنس حـال حاضـر زنـدانيان     . شناسي زندان نداردمددكاري و يا روان
ودمـاني شـدن   تواند در احساس صـميميت و خ حضور اين فرد مي). ماركون، همان( باشدمي

بسـيار   مسـأله اين يـك  . گيري زندانيان در قبال فرد مقابل بكاهدزندانيان بيفزايد و از موضع
كمتر باشد، بهبود ) غيرزنداني(چرا كه هر چه اصطكاك ميان زنداني و فرد مقابل . مهم است

چـه  گردد تا زنـداني هر خالف آن موجب مي. بخشداوضاع و طبعاً فرايند ادغام را تسهيل مي
بيشتر به الك خود فرو رود و يا هرچه بيشتر جذب باندهاي درون زنـدان گـردد كـه اثـر آن     

اين همان چيـزي اسـت كـه قـرار     . تواند مقاومت و طبعاً ديربازپذيري وي را موجب گرددمي
پس از آن كه اين فرد مذكور يعني سابقاً آلـوده بـه   . است در دوران كنترل خالف آن برآييم

گيرد، شروع به بـازگو كـردن زنـدگي خـود     در برابر آنها قرار مي )ex-addictive( مواد مخدر
 .)128  همان،(كند مي

هاي او به چه صورت باشد، مددكار دهي گفتهطبعاً در اين كه چه بگويد و اساساً سازمان
وي شروع به بازگو نمودن سرگذشـت  . ثري ايفا نمايدؤشناس زندان بايستي نقش مو يا روان

هايي در اختيار داشته باشـند  توانند برگهمي) كه هنوز آلوده هستند(ها زنداني. نمايديخود م
فرد پاك شـده بيـان   . رسد را يادداشت نمايندتا مواردي كه به نظرشان جالب يا سودمند مي

هايي، بستر اين آلودگي چه عوامل و زمينه. كند كه چه طور ابتدا درگير اعتياد شده استمي
پـس از آن كـه داليـل و    . و چگونه نهايتاً موجب شد كه وي دچار اعتيـاد گرديـد   بوده است

كند به توصيف حاالت و شرايط دوران اعتياد خود هاي ايجاد اعتياد در خود را ذكر ميزمينه
 .پردازدمي

در واقع در اين مرحله، زندانيان به آثار و عواقب اعتياد از طريق يك مثال عيني، حضـوراً  
انـد احسـاس هـم دردي    گردند و از آنجا كه خود نيز تك تك اين مسائل را آزمـوده آشنا مي

اي كه پس از مرحله. شودجديدي مي ةپس از آن، گوينده وارد فاز و مرحل. كنندبيشتري مي
در . تواند ركن اصلي اين نشست را تشكيل دهـد كسب اعتماد و جذب احساس همدردي مي

گيرد و حتـي بهتـر اسـت تـا در چنـد      نشست اول صورت نمياين مرحله كه الزاماً در همان 
نمايد كه به چه داليلي در صدد ترك اعتياد خود بر جلسه بعد مطرح شود، گوينده بازگو مي

كند كه بنا به داليل متعددي تصميم گرفته است كه اعتياد خود را كنار بيان مي. آمده است
بازگشتن و پذيرفتـه شـدن در   : اين قرار است كند معموالً ازداليلي كه وي مطرح مي. بگذارد
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كانون خانواده، از سرگيري كسب و كار، كسب مجدد مقام و منزلت اجتماعي، رهـايي از درد  
 .جسمي و ساير آالم 

توان گفت به طور كامل منطبق بـر دردهـا و   ها جملگي داليلي هستند كه تقريباً مياين
اين مشكالت و . ضر در نشست نيز به آن گرفتارندمشكالتي است كه ساير افراد و زندانيان حا

پس از بازگو نمـودن  . انگيزاندبازگو نمودن آن باري ديگر حس هم دردي را در زندانيان برمي
-ترك اعتياد خود اقدام مي ةداليلي كه موجب شد تا وي اعتياد را رها كند، وي به بيان نحو

نهايتاً دست از اسـتعمال مـواد بشـويد    اين كه چه راهكارهايي موجب شده است تا وي . كند
بـار زنـدانيان   سـف أتواند نقـش مـوثري را در وضـعيت ت   بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه مي

 .)53 :1387يالوم، ( معتاد، ايفا نمايد

دارد كه از ايـن طـرق   دهند و بيان مياين راهكارها شدني بودن ترك اعتياد را نشان مي
در پايان گوينده به اين خواهد پرداخت كـه پـس از   . ون جستتوان از منجالب اعتياد بيرمي

ها و مشـكالت خـاص خـود، اكنـون در شـرايط مطلـوب و       طي چه مراحلي و گذر از سختي
اش را به دسـت آورده اسـت و در   در حال حاضر خانواده. مساعد قرار دارد و پاك گشته است

ل و منزلت اجتماع وي نيز بـاز  شغ. كندكمال خوشي و امنيت در كنار آنان اوقات سپري مي
-به لحاظ روان. كندعنوان يك فرد معتاد قلمداد نميگشته است و جامعه نيز ديگر وي را به

توانـد تـأثير   شـود مـي  شناسي ثابت شده است اين فيلم جذاب كه با پايان خوش تمـام مـي  
 .زندانيان معتاد بگذارد ةشگرف و عميقي در اخذ تصميم و اراد

معتـاد پـاك   (عمـل گوينـده    ةالگوبرداري و تبعيت از سبك زنـدگي و نحـو  كساني كه با 
به طوري كه تأثير بسيار باالي ايـن ابـزار   . انداند بسيار زياد بوده، دست از اعتياد شسته)شده

تر نيز اشاره شد، اين ابزار كنترلي كـه  طور كه پيشهمان. كنترلي را مطلوب نشان داده است
ديـدگي و  توانـد از بـزه  شود، ميبه كار گرفته مي )به طور اجباري(اختصاصاً در دوران حبس 

اند و يا در زندان اما چگونه؟ افرادي كه چه در اثر اعتياد به زندان آمده. كاري مجدد بكاهدبزه
هاي خـود  بندان و هم سلوليتوانند رفته رفته زمينه اعتياد هماند ميگرفتار اين سرطان شده

 1.را نيز فراهم كنند

از سوي ديگر افرادي كه در زندان به دليل معاشـرت و مصـاحبت بـا ايـن افـراد، درگيـر       
لـذا  . گردنـد شناسي به نوعي بـزه ديـده قلمـداد مـي    شوند نيز خود از ديدگاه جرماعتياد مي

تواند از عواقب اعتياد به مواد مخـدر در فضـاي   مان ميأديدگي توپيداست كه بزهكاري و بزه
با سازوكاري كه توصيف ) NA(هاي ترك اعتياد آن چه رفت پيداست كه گروهبا  .زندان باشد

                                                 
  .تواند كاركرد داشته باشدگارنده بر اين باور است كه اين ابزار در مراكز نگهداري موقت متهمان نيز مين .1
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ابزاري كـه اگرچـه از   . توانند در مقام يك ابزار كنترلي عمل كنندو تبيين شد، تا چه حد مي

تواند نقش بسيار مفيد و مـؤثري در امنيـت   الوصف ميابزارهاي كنترلي سركوبگر نيست، مع
داني، ارتقاي سطح سالمت و بهداشت زندان و النهايه پيشـگيري  زندان، بازپروري و اصالح زن

ـ . ديدگي و بزهكاري در فضاي چهارديواري زندان داشـته باشـد  از بزه كشـورهايي كـه    ةتجرب
انـد  زندانيان و خصوصاً طيف معتاد را در دوران حبس رها ننموده و اين ابزار را اعمال نمـوده 

تواند يك چـراغ سـبز جـدي و اميدواركننـده     ت ميكه آثار بسيار مطلوب و مؤثري داشته اس
نهايتاً بيان اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه در صورتي كه بتـوان ايـن   . محسوب گردد

در اين راستا هرگـز  . سازوكار را به ساير جرايم نيز تعميم داد، گام بلندي برداشته شده است
ضـائات منحصـر بـه خـود را دارد،     نبايست فراموش نمود كه از آن جايي كـه هـر جرمـي اقت   

تشريفات و ضوابطي كه در اين ساز و كار بايستي لحاظ گردد نيز متفاوت خواهد بـود؛ بـراي   
مربوط به جرايم منافي عفت بايستي با جرايم عليه امـوال، تفـاوت داشـته     NAشك مثال بي

  .باشد
  

  :روان درماني گروهي .3.2.4
پاسخ به كمبود پرسنل آموزش ديـده بـراي ارايـه    گروه درماني در طي جنگ جهاني دوم در 

گرفـت و  در ابتدا درمانگرِ گروه نقش سنتي درماني را به عهـده مـي  . درمان فردي، پديد آمد
بـه  . كـرد داشتند، كـار مـي  ) مشكل مشترك(عمدتاً با گروه قليلي از مراجعان كه مشتركاتي 

بـا  . ا مـورد بررسـي قـرار دادنـد    ها و رويكردهاي مختلف در اين زمينـه ر تدريج رهبران نقش
هاي درماني منحصر به فـردي را  گذشت زمان متخصصان دريافتند كه موقعيت گروه، فرصت

اي عنـوان وسـيله  هاي صورت گرفته ميان اعضاي يك گروه درمـاني بـه  تبادل. آوردفراهم مي
 .)47: 1386اشنايدر، ( شودمؤثر در ايجاد اين تغيير و تحول در نظر گرفته مي

كنـد كـه در درمـان    اين تعامل، حمايت، توجه، مواجهه و ساير خصوصياتي را ارايـه مـي  
هاي اجتماعي جديـدي را تمـرين   توانند مهارتاعضا در بافت گروه، مي. شودفردي يافت مي

طور كلي افراد و خصوصاً به. كنند و بخشي از اطالعات جديد خود را مورد استفاده قرار دهند
هـاي ويـژه يـا    شوند، به منظور برطرف كـردن نشـانه  ن حبس را متحمل ميزندانيان كه دورا

هاي روان تني در گـروه  مشكالت رواني مانند افسردگي، مشكالت جنسي، اضطراب و اختالل
انـد كـه   هاي درمـاني بـه ايـن منظـور تشـكيل شـده      برخي از گروه. كننددرماني شركت مي

كرد افراد را محدود كرده است و اي بسا موجـب  هاي هيجاني يا رفتار خامي را كه كاراختالل
ها نيازمند درمان بنابراين بسياري از افراد اين گروه. ارتكاب جرم آنان شده است، اصالح كنند

-فرد و بازسازي جنبه ةدر گروه درماني عوامل ناهشيار و گذشت. اصالحي هستند تا بازدارنده
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هاي درماني در مقايسه بـا  طول مدت گروهلذا . گيردهاي اصلي شخصيت مورد توجه قرار مي
-در اجراي گـروه درمـاني از روش  ). 226-229 :همان( هاي ديگر به مراتب بيشتر استروش

  :ها شامل موارد ذيل هستندشود، اين روشهاي مختلفي استفاده مي
هاي ناهشـيار،  هاي كار با پويههاي گذشته، روشفنون مربوط به ايجاد بازگشت به تجربه

به طـوري  ) جرم زا(زا موقعيت آسيب ةدوبار ةهايي براي كمك به اعضا در جهت تجربشيوهو 
در فضاي زندان، درمانگر معمـوالً بـه ايجـاد جـوي     . رخ دهد )Catharsis( كه تخليه هيجاني

فرايند حل و فصل مشكالت . مند است كه درك و بررسي موضوع مشكل را تسريع كندعالقه
رويـارويي بـا انتقـال     ةاغلب شامل بررسي رؤياها، تفسير مقاومـت، شـيو  رواني ناشي از جرم، 

 unfinished(كمك به اعضا در جهـت ايجـاد يـك دورنمـاي جديـد از مسـائل حـل نشـده         

business( با افراد مهم زندگي است.  
توان تمامي زنـدانيان را بـه يـك گـروه بـراي شـركت در آن       مهم اين است كه نمي ةنكت

خـاص ارتكـاب آن،    ةكه هر يك از زندانيان به دليل جرم خاص و زمين چرا. رهنمون ساخت
توان اين در سطحي فراتر مي. اند و بالطبع آالم و نيازهاي خاص خود را دارندمحكوم گرديده

-مجرميت كشانده نشـده  ةهايي كه به ورطانسان. ده را براي افراد غيرزنداني نيز باور داشتيا

اقليمـا و  ( بايست رجوع كننـد ه فرد خود به گروه معين خود مياند، بنا به وضعيت منحصر ب
شك پيچيدگي انسان به ماهو انسـان اقتضـا دارد كـه واكـنش و     بي .)47-49 :1385راهب، 

هاي الزم و هاي متفاوت و متعددي با تخصصاز اين روي گروه. برخورد با او نيز بسيط نباشد
 :اندمربوط طراحي و پيشنهاد شده

، گروه مخصوص فرزنـدان طـالق، گـروه مخصـوص     )معارضان با قانون(اطفال  هايگروه 
-افراد تحصيل كرده و يا فاقد سواد، گروه مربوط به خشونت خانواده، گروه حمايت بـراي زن 

كشي جنسي، گروه افراد بالغ، گروه سـالمندان،  هاي قرباني زناي به عنف، گروه قربانيان بهره
هـا بيشـتر از قربـاني    برسد كه ايـن گـروه  نظر بهشايد اين گونه  .گروه حمايتي افراد مالباخته

با نگاهي ژرف و جـرم  . كند تا بزهكار لذا در دوران حبس جايگاهي نخواهد داشتحمايت مي
توان دريافت كه بزهكاران خود اولين قربانيان جرم هستند كه پيش از بـه اجـرا   شناسانه مي

ذهنـي كـه ايـن    . اندمجرمانه را در سرپرورانده ةديشجرم، ان ةدرآوردن مقدمات قريبه و بعيد
ايـن   .سالم نيست بلكه معيـوب اسـت   ةشك يك ذهن و انديشانديشه را در خود بپروراند بي

. ذهن خود پيشتر قرباني شرايط و اوضاع و احوالي است كه بعدها قرباني طلـب كـرده اسـت   
ني زناي با محارم و يا تجـاوز  ثابت شده است كه بسياري از متجاوزان جنسي خود روزي قربا

بـه  (تلخ گذشته را در دوران حبس نزداينـد   ةاين افراد چنانچه تروما و خاطر. اندجنسي بوده
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هرچنـد طبـق   ( 1.شـوند پس از حبس مجدداً مرتكب جرم مـذكور مـي  ) گروه درماني ةوسيل

فـارغ  قانون مجازات اسالمي فرد نگون بخت مذكور چنان چـه از ترومـاي دوران قـديم هـم     
گردد، طرفي نخواهد بست چرا كه در صورت تـرك زنـدان نيـز، مجـازات مـرگ را پـيش رو       

  2).خواهد داشت
طـي ايـن مرحلـه، اعضـاي     . فرايند اصلي در جريان گروه درماني، آشنايي و كاوش اسـت 

گردند، بـه تـدوين ناهنجارهـاي مشـهود و     كاركردهاي گروه آشنا مي ةگروه يا يكديگر و نحو
گـروه   ةها و اميدهايشان دربارترس. پردازند كه بر رفتار گروهي حاكم خواهد بودنامشهود مي
هاي شخصي را مشخص نمايند، هدفكنند، انتظارات خود را به وضوح روشن ميرا كشف مي

هـاي ايـن   خصيصـه . نمايند كه آيا اين گروه مكاني امن است يـا خيـر  كنند، و برآورد ميمي
روش . اميدها و انتظارات آنـان  ةها و ترديدهاي اعضا به اضافرسمرحله عبارت است از بيان ت
-توان در گروه ايجاد كرد، تعيين ميها، ميزان اعتمادي را كه ميبرخورد رهبر با اين واكنش

 .)77-80: يالوم، همان( كند

كننده تا حدودي براي مشاركت در در خالل فرآيند روان درماني، معموالً زندانيان شركت
در برخي موارد اعضاي گروه از سوي رهبر گروه تحت فشار قـرار  . دهندرديد نشان ميگروه ت

 ةگيرند و ممكن است نسبت به او بـدگمان شـوند و او را عضـوي غيـر خـود كـه نماينـد       مي
برخـي از زنـدانيان مـأيوس    . حكومت و زندان است به شمار آورند كه اين كامالً طبيعي است

اي در حـال مشكالتشـان ترديـد    هاي مشـاوره واقعي گروهنيز ممكن است در خصوص ارزش 
مطالب شخصي مهـم آزادي عمـل    ةكنند كه براي صحبت درباراي نيز تصور ميكنند و عده

رهبر گروه نقش بسـزايي در  . گر باشندندارند و ممكن است پا پس بكشند و در سكوت نظاره
در عين حال جديت و ارائه پاداش ايجاد صميميت و . رفع اين تصورات از ذهن زندانيان دارد

نامـه زنـدان و يـا فـوق برنامـه امـا بـا همـاهنگي رئـيس و          و همياري كه در چهارچوب آيين
  .هاي درمان باشدتواند رونق بخش گروهين ارشد زندان صورت گرفته است، ميمسؤول

شناسـان خبـره كـه در محـيط     روي هم رفته تشكيل اين گروه، توسط مددكاران و روان
تواند رهاوردهاي متعـددي داشـته باشـد از جملـه آن كـه بـا تخليـه        اند، ميان كار كردهزند

هيجاني و برطرف نمودن آالم و تروماهاي زندانيان، محـيط زنـدان را آرام و سـطح امنيـت و     
شـود تـا ميـزان    از سـوي ديگـر موجـب مـي    . بهداشت روان را در فضاي زندان، ارتقا بخشـد 

هاي فصلي و يا منازعات درون طي شورش(چه در دوران حبس  )تكرار جرم(بزهكاري مجدد 
                                                 

تكرار « حسين غالمي .ك.شناختي به تكرار جرم، ره، در زمينه رويكرد جرمنبراي اطالعات بيشتر در اين زمي .1
  1391 :، چاپ سوم، ميزان، تهران»جرم

  بند دال ،82، ماده )1370مصوب (مي قانون مجازات اسال .ك.ر .2
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پيشين، صص ( و چه در دوران خروج، به طور چشمگيري كاهش يابد) سلولي و برون سلولي
جا كه محيط زندان به لحاظ معنـوي بسـيار آلـوده اسـت، فقـدان ايـن ابـزار        از آن .)62-58

زندان را نيز از آن چه هسـت بـدتر و    مي تواند اوضاع و احوال) روان درواني گروهي(كنترلي 
-لذا وجود اين ابزار كنترلي با توجه به مزايا و منافع آن خصوصاً بـراي زنـدان  . تر سازدوخيم

  .گردد، اكيداً توصيه مي)سال 18افراد بالغ زير (هاي مردان و اطفال معارض با قانون 
  
  ) :Mixed approach(رويكرد تلفيقي  .3.4

بـري و  يشين و بهـره پ ددو رويكرشود تا با حذف خرده معايب بر آن مي در اين رويكرد سعي
هايي كه هر يـك از دو  كاربست نكات مثبت و كارآمدشان، رويكردي تلفيقي ارئه شود و خالء

ـ   . شوداند، پوشش داده ميرويكرد پيشين داشته مهـم   ةاز اين روي، در ايـن رويكـرد دو مقول
كه مقتبس از رويكرد زندان محـور اسـت از يـك سـوي و     » سازي فضاي زندانايمني«يعني 

كه مقتبس از رويكرد بزهكار محور است » شخصيت مجرمان ةفردي كردن و توجه به پروند«
پذيري اين رويكـرد از نقـاط بسـيار    نوسان و انعطاف. گيرداز سوي ديگر، مطمح نظر قرار مي

اجتماعي، فضاي -ه بافت فرهنگيمهم و حائز اهميت آن است؛ از آنجا كه هر كشوري بسته ب
 سـازيِ باشـد، ايـن رويكـرد قابليـت بيشـتري بـراي انطبـاق و بـومي        اش نيز متغير ميزندان

هايي كه شرايط رواني و اجتماعي زندانيان اقتضاي فضاي  آورد؛ در كشورسازوكارها فراهم مي
توانـد  تـر مـي  پررنگ اين رويكرد "زندان محور"كند، بعد امنيتي و اي بسا سركوبگرانه را مي

اين  "بزهكار محور"لحاظ گردد و بالعكس در كشورهايي كه چنين شرايطي اقتضا نكند، بعد 
برخي از كشورها كه در حال پياده نمودن اين رويكرد هستند، اين انعطاف و نوسـان   .رويكرد

ميداني كه براي مثال در مطالعات . اندها لحاظ نمودهرا در سنين مختلف و ميان مردها و زن
-اند كه در خصوص زنان زنداني به طـور كلـي، مـي   اند به اين نتيجه دست يافتهصورت داده

را اعمـال   "رويكرد زندان محـور "و در خصوص مردان زنداني  "رويكرد بزهكار محور"بايست 
تـوان از شـدت رويكـرد    با اين حال در مورد هركدام نيز به طور مجزا بسته به سن مـي . نمود

سـالگي از   65-45و  20-10ته شده كاست و يا بدان افـزود؛ بـراي مثـال در سـنين     بكار بس
شك عـالوه بـر متغيرهـاي    بي). 351-353 : ميلر، همان( بايد كاست "رويكرد زندان محور"

مذكور، اين رويكرد بسته به بسياري از متغيرهاي ديگر قابل انعطـاف اسـت و از ايـن حيـث     
در ايـن  . ستاورد دست اندركاران عدالت كيفري، اعمـال گـردد  ترين دتواند به عنوان نوينمي

هـا و اقـدامات تـاميني و     نامه اجرايي سازمان زندان ئينآ 18و بند ج ماده  10، 9زمينه مواد 
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-، به دليل اينكه رويكرد خاصي را بطور دقيـق پيگيـري نمـي   1)23/9/1384 ( تربيتي كشور

توانـد در كاربسـت رويكـرد تلفيقـي     االجرا، مينمايد، به عنوان يك ظرفيت مهم قانوني الزم 
تـوان سـازوكارهاي رويكـرد    نامه، ميگيري از مفاد مواد مذكور در آيينلذا با بهره. مفيد باشد

  .تلفيقي را حسب مورد و بنا به اقتاضائات موجود به كار بست
  

  :گيرينتيجه. 5
 ه همـواره در آن فضـا  شك، با توجه به فضاي مسموم زندانها و وجود فرهنـگ خاصـي كـ   بي

 ةحاكم است، در صورتي كه مجرمان در دوران گذران حبسِ خود رها  گردند و صرفاً به جنب
-توان انتظار عدم تكرار جرم را داشت بلكه ميسزادهي كيفر حبس بسنده شود، نه تنها نمي

نويـه  بايست منتظر بود تا چه در فضاي زندان و چه پس از خروج شاهد جرايم و انحرافـات ثا 
ثر و كارامـد در خصـوص دوران حـبس    ؤهـاي مـ  كه فاقـد برنامـه   زندانهاي نظامهايي .باشيم

ها محسوب ترين تالي فاسد اين نظامبزرگ ،تكرار جرم. گردندتر ميهستند، روز به روز متورم
از آنجـا كـه آمارهـاي اخيـر     . ها استناكارامدي و ضعف اين زندان ةگردد كه نشان دهندمي

شوم تكرار جرم مصون نمانده اسـت و از طرفـي نيـز     ةهد كه كشور ما نيز از پديددنشان مي
توان اذعان داشت كه طيف وسيعي از جرايم مذكور در قانون مجـازات اسـالمي ايـران بـا     مي

اند، ضـرورت سـاماندهي بـه ايـن مجـازات بيشـتر از پـيش        مجازات حبس كيفر انگاري شده
كه ذكر آنها شد، امروزه يك بايسته است كه با توجه  كاربست سازوكارهايي. شوداحساس مي

بايسـت در دسـتور كـار    انـد، مـي  به تجربيات موفق كشورهايي كه از كاربست آنان سود برده
رسد خالف مجازاتهاي نظر ميهب. سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور قرار بگيرد

 تأثيرا مجازاتهاي متوجه جسم بزهكار كه نه تنها كاهد و ينقدي كه تنها از دارايي بزهكار مي
كند، زندان به گذارد، بلكه كينه و بغض را در نهاد او غرس ميمثبتي بر روان و اصالح او نمي

توانـد بهتـر از هـر كيفـر     مـي  – نيـز دارد  يسزاده ةكه البته جنب - عنوان يك نهاد مراقبتي
در صـورتي كـه ايـن بـه فرصـت      . گذارد تأثيرديگري بر روند اصالح و بازسازگاري بزهكاران 

                                                 
هاي مقتضي طرز اخالق و رفتـار و نظـم و ترتيـب     آموزي و اشتغال بايد به شيوهيسان مراكز حرفهئر: 9ماده  .1

  .كار محكومان را كنترل نمايند
زشي و ريزي آمو رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامه: 10ماده 
  .ها آشنا نمايند آموزي مؤسسه حرفه

هاي صـنعتي، كشـاورزي و    ها، بازداشتگاهها و مؤسسه آموزي و اشتغال، زندانايجاد مراكز حرفه: 18بند ج ماده 
 آموزي و اشتغال به كار متهمـان و محكومـان   هاي الزم براي نگهداري، بازپروري، حرفه خدماتي و ساير مؤسسه

  .}سازمان به عنوان شرح وظايف{
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-تواند از طريـق  به عنوان يك ظرفيت كه مي) تحت كنترل داشتن بزهكار در دوران حبس(
موجب اصالح و درمان بزهكاران   -سازوكارهايي كه برخي از آنها در اين مقاله بر شمرده شد

آشكار است كه . اهد شدبا شكست رو به رو خوشك گردد نگاه نگردد، نظام عدالت كيفري بي
شود، مسموم است؛ حال در صورتي جرم ياد مي ةزندان خود به عنوان مكاني كه از آن مدرس

ود، سرنوشت بزهكار از آنچه پيش از زماني كه بـه  شن  انديشيدهكه براي اين معضل تدبيري 
ق ايـن  مزيت ديگـر ايـن سـازوكارها، عـدم تعلـ     . بارتر خواهد گشتسفأزندان راه يافته نيز ت

حاليكـه اعمـال نمـودن بسـياري از      در. هاي قـومي خـاص اسـت   ابزارها به فرهنگ و ويژگي
سازي آنان در كشور مقصد و متقاضي است، اين سازوكارها سازوكارهاي كيفري نيازمند بومي

لـذا در كاربسـت آنـان، خصوصـاً سـازوكارهاي      . هايي برخـوردار نيسـتند  از چنين محدوديت
توانـد بـه   هرچنـد اعمـال آنـان مـي    . توان عمل نمودشتاب بيشتري مي تلفيقي، با سهولت و

شود كه به جهت وجود صورت  مستقل از سوي رياست يك زندان صورت گيرد، پبشنهاد مي
ضمانت اجرا و التزام به بكار بستن اين سازوكارها و نيز تـدوين قواعـد مشـخص و هدفمنـد،     

در ايـن صـورت ايـن    . ربـط تنظـيم شـود   ذي مند توسط دسـتگاه اي منظم و قاعدهنامهآيين
آور اعمال خواهد شد و از اختياري عمل نمودن اي منسجم و الزامسازوكارها به صورت برنامه

توان شاهد آن بود كه با فراهم نمـودن بسـتر   مي اًًنتيجت. بدان جلوگيري به عمل خواهد آمد
ر اعمال گردد كه طي آن با شرحي مند، سازوكارهاي مزبواي ضابطهنامهقانوني از طريق آيين
بلكـه   آموزي ديگران،ها نه صرفاً مكاني براي سزادهي مجرمان و عبرتكه رفت، فضاي زندان

سـاز بازگشـت مجـرم بـه     به محيطي براي اصالح و بازپروري هرچه بيشتر از پـيش و زمينـه  
توسـط  تـر  كارهايي اسـت كـه پـيش   وپيشنهاد اين پژوهش اعمـال سـاز   .جامعه تبديل شوند

هاي كاذب، كشورهاي ديگر مورد آزمايش قرار گرفته است كه به تعدادي از آنها نظير خانواده
ــده، . هــاي تــرك اعتيــاد اشــاره شــد درهــاي حســاس، گــروه درمــاني و گــروه    بنظــر نگارن

هـا و اقـدامات    نامه اجرايي سازمان زنـدان  ئينآ 18و بند ج ماده  10، 9مواد  هاي كلي گويي
هـاي ايـران   اين ظرفيـت قـانوني را در نظـام زنـدان     ،)23/9/1384 ( يتي كشورتاميني و ترب

در ايـن راه،  . ثر و كارآمد بهـره جسـت  ؤاز اين سازوكارهاي هاي م بتوان بوجود آورده است تا
توانـد دسـت انـدركاران    رويكرد تلفيقي در نوسان دادن كاربست اين سـازوكارها بسـيار مـي   

 انـواع سازوكارها در ) لحاظ كمي و كيفيه ب( زي و اعمال صحيحسازندانهاي ايران را در بومي
-همكـاري كـنش   ةشك تحقق اين هدف شايسته، جز در سايبي. مختلف زندانها ياري بخشد

-شناسـان، روانشناسـان و جامعـه   علوم جنايي از قبيل جرم گران دستگاه قضا با انديشمندان

  .عمل بر تن نخواهد پوشيد ةشناسان جنايي جام
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