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مؤثر  عــوامــل  و  تربیتی  و  نــظــارتــی  کــارکــردهــای  در 
جای  بــر  منفی  ــرات  اثـ ــدان  فــرزن جامعه پذیری  بــر 
سازگاری  و  انطباق  توانایی  فــرزنــدان  و  مــی گــذارد 
ــوان  مــی ت داشــــت.  نــخــواهــد  را  جــامــعــه  بــا  بهینه 
فرزندان  در  را  اجتماعی  نابهنجار  رفتارهای  بــروز 
هستند،  حبس  سوابق  دارای  که  خانواده هایی 
که  باید در  شاهد بود. یکی از مهم ترین فرایندهایی 
خانواده حاصل گردد بحث الگو در خانواده هاست، 
عدم کفایت پدر یا فقدان او برحسب اینکه الگوهای 
دیگری از مردان در خانواده باشد یا نباشد نتایج و 
فرزندان  نهایت  در  متفاوتی خواهد داشت.  اثرات 
عناصر  با  مستقیم  تجربه  طریق  از  و  خــانــواده  در 
اقتدار است  که پدر مظهر  اصلی نظام فرامی گیرند 
طریق  ایــن  از  و  عطوفت  و  محبت  مظهر  مـــادر  و 
را  بزرگ سالی نقش مناسب خود  که در  می آموزند 
ورود  از  پس  مجرم  فرد  دیگر،  سوی  از  کنند.  ایفا 
فرایند  و  اجتماعی  یادگیری  لحاظ  بــه  زنـــدان  بــه 
کم در زندان را به عنوان  تقلید، رفتارهای حاضر حا
فرزندان  اینکه  توجه  با  و  می آموزد  خرده فرهنگ 
فرایند  لذا  می آموزند،  والدین  از  را  خود  رفتارهای 
در  پدر  حضور  لحاظ  به  انحرافی  رفتارهای  انتقال 

زندان مشهود می شود.

هزینه های اقتصادی زندان
ــار  ــان ب زی اثــــرات  دارای  کــیــفــر حــبــس  اجــــرای 
اقتصادی  اثــر  دو  کــردن  زندانی  و  اســت  اقتصادی 

ذیل را به دنبال دارد.

اثر مستقیم. 1
کم  ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به ترا
قدیمی  زنـــدان هـــای  نــگــهــداری  هزینه  جمعیت، 
ــیــان،  زنــدان ک  پــوشــا و  ک  ــورا ــ خ تعمیر،  قبیل  از 

هزینه های درمان و بهداشت مجرمان، زندانبانان 
و خود محیط زندان، هزینه های دستمزد مأمورین 
بر  را  ... هزینه هایی  و  اجتماعی  زندان، مددکاران 
سرانه  هزینه  مثال،  بــرای  می کند.  تحمیل  دولــت 
هزار   100 حدود  روزانــه  زندانی  هر  نگهداری  واقعی 
روزنــامــه  از  نقل  ــه  )ب بـــوده،   1378 ــال  س در  ریـــال 
و  زندان ها  سازمان  معاون  از  منعکس شده  ایــران 
اقدامات تأمینی و تربیتی( این رقم در سال 138۲ 
کــه ســاالنــه مبلغ  ــال رســیــده اســت  ــزار ری بــه 400 ه

هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند.

اثر غیرمستقیم. 2
فرد  یــک  دادن  برگشت  زنـــدان،  از  هــدف  گــر  ا
گر  ا باید حتی  اصاح شده به دامن اجتماع است، 
را  معضل  این  موجود  قوانین  در  بازنگری  با  شده 
و  مفید  راه حــل هــای  به کارگیری  شاهد  و  کرد  حل 
از طرفی  و  بود  و مجرم  مناسب در مقابل محکوم 
شاهد  تــعــیــیــن شــده  مـــجـــازات  آن  تحمل  از  بــعــد 
او  برای  به نوعی  که  باشیم  نیرویی  از  بهره برداری 
قوانین  تصویب  در  اواًل،  یعنی  اســت؛  شده  هزینه 
مناسب به خصوص الیحه مجازات های اجتماعی 
کنیم و ثانیًا، شرایط مناسب  جایگزین زندان تاش 
افــراد  ایــن  پــذیــرای  که  ــم  آوری فراهم  را  اجتماع  در 
تاوان  شده اند،  مرتکب  جرمی  گر  ا که  چرا باشند؛ 
آن را نیز پس داده اند و حال آماده بازسازی زندگی 

خود یا به نوعی ادامه یک زندگی سالم هستند.

کــمــبــود فــضــای  ــدان و  ــ تـــراکـــم جــمــعــیــت زنـ
مناسب

ساله  هر  که  می دهد  نشان  زنــدان  آمــارهــای 
افزایش  می شوند  زندان  روانه  که  زندانیانی  تعداد 
می یابد؛ ولی مکان و فضای نگهداری آنان گسترش 
انبوه  با  کم  نیافته است، در نتیجه در یک فضای 
از زندانیان مواجه می شویم. برای مثال،  عظیمی 
بــا تــوجــه بــه آمــارهــای ارائــه شــده بــه طــور متوسط 
قابل  سرانه  می شود.  زنــدان  وارد  نفر   59 ثانیه  هر 
زندانی  هر  اسکان  محل  و  نگهداری  فضای   قبول 
سرانه  درحالی که  است  مترمربع   17٫5 کشورها  در 
 4٫5 فعًا  زیاد  تاش های  به رغم  ایــران  در  موجود 
کمبود فضای سرانه امروزه یکی از  مترمربع است. 
آسیب های جدی اصاح و تربیت در زندان هاست؛ 
کیفری  بنابراین به نظر می رسد علت تورم جمعیت 

موارد ذیل باشد:

به  جــزایــی:  قوانین  بــودن  حبس محور  الــف- 
کثر  کشور ما برای ا  عبارت  دیگر، در قوانین جزایی 
اعمال مجرمانه مجازات حبس تعیین  شده است. 
اسامی  مجازات  قانون  پنجم  کتاب  مثال،  بــرای 
بخش تعزیرات مصوب 1375 و قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 1377 را می توان ذکر 

کرد.
مــجــازات  از  قــضــات  گــســتــرده  اســتــفــاده  ب- 
حبس: این مجازات خودش می تواند عاملی برای 
استفاده  باشد. علت  زندان  کیفری  تورم جمعیت 
وضع  به  یک سو،  از  حبس  کیفر  از  قضات  گسترده 
آن  به  راجــع  پیشتر  که  برمی گردد  موجود  قوانین 
آموزش صحیح  به  از سوی دیگر،  و  توضیح دادیم 
علمی  داده هـــــای  از  اســتــفــاده  جــهــت  در  قــضــات 

برمی گردد.

مشکالت بهداشتی موجود در زندان
وارد  حبس  کیفر  بــر  کــه  ایــرادهــایــی  جمله  از 
زندان  محیط  در  بهداشت  نامطلوب  وضع  است 
مسری  بیماری های  شیوع  است.  زندانیان  بین  و 
سل،  ایـــدز،  پوستی،  عفونی،  بیماری های  مثل 
اســت.  چشمگیر  بسیار  زنـــدان  در   ... و  هپاتیت 
از  مشترک  استفاده  طریق  از  بیماری ها  این گونه 
سرنگ های تزریقی و مقاربت های جنسی به وجود 
بهداشت  نامطلوب  وضع  علت  سویی  از  می آید. 
زندان  در  جمعیت  کم  ترا به  می توان  را  زنــدان  در 
باال  کم  ترا زیرا هر چه  آن داشــت،  کمبود فضای  و 
باشد خطر ابتا به این گونه بیماری ها افزایش پیدا 
خروج  و  ورود  چرخه  از  ناشی  دیگر  علت  و  می کند 

ج از محیط زندان است. زندانیان به داخل و خار

 اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی
کم  حا آن  در  که  وضعیتی  به  توجه  با  زنــدان 
ــی و عصبی در  بـــروز اخــتــاالت روانـ ــت مــوجــب  اس
احساس  که  زندانیانی  به ویژه  می شود؛  زندانیان 
که  ــود داشــتــه بــاشــنــد  بــی عــدالــتــی نــســبــت بــه خـ
به آسانی درمان پذیر نیست. در خصوص اثر روانی 
که با  نامطلوب زندان بر زندانی در مصاحبه هایی 
گرفته آن ها احساس خود را هنگام  زندانیان صورت 
کرده اند: احساس  تشریح  این گونه  زندان  به  ورود 
دل تنگی به همراه نوعی احساس تلخ، سرکوفتگی 
به خصوص  ــی  ــدان زن بــر  زنـــدان  تأثیر  اضــطــراب.  و 
فقدان  مثل  گونی  گونا عامل  از  ناشی  او  روان  بر 

  اصــل بر ایــن اســت که مــجــازات تنها 
کیفر  و  ــود  ش تحمیل  مــجــرم  شخص  بــر 
زنــدانــی تحمیل  بر خــود  حبس در ظاهر 
شدن  زندانی  که  گفت  باید  اما  می شود، 
مجرم، بی شک به شکل غیرمستقیم آثار 
روحی  و  فکری  معنوی،  مالی،  زیــان بــار 
بــار مـــی آورد. در  را بر خــانــواده زندانی به 
مجازات  بــودن  شخصی  اصل  به  نتیجه 
خدشه وارد می شود و مجازات را از حالت 

شخصی بودن خارج می کند.  


