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چکيده
مقاله حاضر براساس پژوهشی کیفی انجام شده و تالش شده است چالش های زندگی زنان پس از آزادی از زندان و همچنین ،شيیوه ميديريت
اين چالشها بنا بر روايت ايشان ،تجزيه و تحلیل شود .برايناساس ،با  98زن 13-18ساله آزادشده ،مصاحبههای عمیق کیفی و پديدارشناسيانه
انجام شده و تجربه زيسته آنها از دوران حبس و پس از آزادی ارزيابی و تحلیل شده است .يافتهها نشان میدهد بسیاری از اين زنيان ،درزمینيه
مسائلی مانند پذيرش در خانواده و اتصال به شبکههای اجتماعی با چالش مواجهاند .همچنین ،مطابق نتياي بيهدسيتآميده سيرزنش و تحقیير،
احساس تنهابودن ،احساس محرومیت و عقبماندگی ،از دست دادن سرمايههای اجتماعی -اقتصادی و ...مشکالتی را در زندگی آنها به وجيود
آورده و آنان را مجبور کرده است به کمك اين شیوهها اين چالشها را در زندگی خود مديريت کنند :سيرپوشگذاشيتن بير هوييت مجرمانيه،
گمنامی و ناشناختگی ،قطع شبکههای جرمزا و خلق شبکههای جديد ،درگیری در فعالیتهای روزانيه ماننيد اشيت ال و مراقبيت از فرزنيدان و
مواردی نظیر اينها.
واژههایکليدی :زندان ،داغ ننگ ،گمنامی ،ناشناختگی.
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مقدمه و بيان مسأله

پيشينه و ادبيات تجربی تحقيق

آمارهای موجود در حوزه جرائم زنان نشان میدهد در فاصيله

در سالهای اخیر پژوهشگران و صاحبنظيران حيوزه مسيائل

سال های  1915-1985تعيداد محکوميان در دادگياه هيا رشيد

اجتماعی و مددکاری اجتماعی بهطور وييژهای بيه گيروههيای

داشته است (سراجزاده و نيوربشش )21 :1981 ،بااينحال ،محققيان

آسیبديده و آسیبپذير زنان در جامعيه توجيه کيردهانيد بيه

و انديشمندان حوزه مسائل اجتماعی و جيرمشناسيی بياوجود

همین دلیل زندگی زنان سيابقهدار بيهصيورت بششيی از ايين

ت ییرات بهوجودآمده درزمینه تعداد جمعیت زنيان زنيدانی بيه

قشر ،برای آنان اهمیت پیدا کرده اسيت .باتوجيهبيه پیچیيدگی

جرائم زنان ،بهويژه مسائل و مشکالت آنان در هنگام بازگشت

زندگی اين زنان ،بسیاری از ابعاد زندگی و مسائل و مشکالت

به جامعه کمتر توجه کردهاند .غفلت از اين امر ،افزايش میيزان

آنييان در فراينييد بازسييازی و بازگشييت بييه جامعييه ،پنهييان و

بزهکاری مجدد و بازگشت به زندان و نیز گسترش آسیبهای

ناشييناخته بيياقی مانييده اسييت و بييه همييین دلیييل ،بسييیاری از

اجتماعی را به همراه دارد (صادقیفسايی و میرحسینی.)921 :1939 ،

پژوهشگران به صورت محدود و با در نظر گيرفتن گسيتردگی

برای محکومی که مدتی از عمير خيود را در زنيدان گذرانيده

ابعاد مجرمیت و پیاميدهای آن ،بششيی از ايين موضيوعات و

است ،دوران پس از حبس يکی از مهمتيرين مراحيل زنيدگی

مسائل را بررسی و مطالعه کردهاند .در اين بشش ،سيعی شيده

محسوب میشود و بر زندگی و آينده افيراد تثيیرگيذار اسيت

است برخی مطالعات انجامشده در اين حوزه ،بررسی شوند و

زيرا مسائل و مشکالت موجود در زندگی عده زييادی از ايين

به آنها ارجاع داده شود .ارزيابی اين پژوهشهيا بيه اسيتشراج

زنان ،چالش های فراوانی را در مسیر بازگشيت بيه جامعيه بيه

مفاهیم حساس ،افزايش دانش زمینيه ای و حساسيیت نظيری

1

وجود می آورد .اين مسئله ،حتی ممکن اسيت ميانع بازسيازی

منجر می شود .همچنین ،باتوجهبه کیفیبيودن پيژوهش ،بيرای

زندگی در دوران پس از حبس شود و مسيیر زنيدگی زنيان را

انجام آن از چيارچوب نظيری خاصيی اسيتفاده نشيده اسيت.

مجدداً به طرف ارتکاب جرم و بهتبع آن زنيدانیشيدن سيو

باوجوداين  ،در تمام مراحل پژوهش ،از جمعآوری دادههيا تيا

دهد به همین دلیل ،شناسايی ابعاد زندگی زنان پيس از دوران

تجزيه وتحلیل اطالعات و يافته ها ارتباط با دانيش موجيود بيا

حبس و نحوه مواجهه آنها با دنیيای اجتمياعی و چيالشهيای

استفاده از مفاهیم حساس و ارجاع به آراء مرتبط ،حفي شيده

موجييود در جامعييه ،فييو العيياده اهمیييت دارد و محققييان و

اسيييت .برخيييی پژوهشيييگران معتقدنيييد تحقیقيييات کیفيييی

کارشناسان حوزه مسائل اجتماعی را با اين امور آشنا ميیکنيد:

پژوهش هايی اکتشيافی هسيتند بنيابراين ،پژوهشيگر از هميه

ابعيياد زنييدگی زنييان در اييين دوران و بييه دنبييال آن ،نیازهييا و

مقوالت مناسب و مربوط به نظريه اش آگياهی قبليی نشواهيد

خواسته هيای آنهيا بيرای توفیيق در بازسيازی و بازگشيت بيه

داشت .عموماً پژوهشگر بعد از آشکارشدن هر مقولهای ممکن

زندگی اجتمياعی و همچنيین ،ميديريت چيالشهيای پيس از

است با مراجعه به متون تشصصی از بودن يا نبيودن آن مقوليه

حبس .پژوهشگران در اين پژوهش تالش دارند با رويکيردی

در آنجا مطميئن شيود و ايين مسيئله را بررسيی کنيد کيه در

پديدارشناسانه تجربه زيسته زنيان را پيس از آزادی از زنيدان

صورت وجودداشتن آن موضوع ،ساير پژوهشگران دربيارهاش

ارزيابی کنند .گفتنی است باتوجهبه روش اين پيژوهش و نیيز

چيييه نظيييری دارنيييد (اسيييتراوس و کيييوربین.)28 :1981 ،

ماهیت تحقیقات کیفی محققان بههیچ وجيه قصيد نداشيتهانيد

بهاين ترتیب ،در اين پژوهش نیز از ادبیات پژوهش بهصيورت

يافتييههييای خييود را تعمييیم دهنييد هرچنييد نتيياي برخييی

چارچوب های ارجاعی و استنادی در تمامی مراحيل پيژوهش

پژوهشهای انجامشده در اين حوزه ،مبین نتياي ايين تحقیيق

استفاده شده است.

است.
Theoretical sensitivity
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طبق پژوهش های موجود درزمینه زندگی پس از زندان و

تري اعتیاد .همچنین ،آنان بر ايين بياور بودنيد کيه در آينيده،

دوران بازگشت به جامعه ،تياکنون پيژوهشهيای انيدکی ايين

دستیابی به مسيکن (88درصيد) و اشيت ال (31درصيد) بيرای

موضوع را ارزيابی کرده اند و هميین تعيداد انيدي نیيز بیشيتر

دورماندن از زندان به آنان کمك میکند .اين مقاله ،ضمن بیان

رويکرد حقوقی يا مددکاری اجتماعی داشتهانيد .همچنيین ،در

موانع پیچیدهای که زنان بيا آنهيا روبيهرو ميیشيوند ،تقوييت

بیشتر اين پژوهشهای به مت یر جنسيیت توجيه نشيده و ايين

مداخالت و افزايش مشاوره و خدمات را برای کمك بيه آنهيا

مسئله در پژوهشهای داخلی بیشتر ديده میشود.

الزم و ضروری دانسته است.

تحقيقات خارجی

تحقيقات داخلی

پاتريشیا اوبرايان ،درزمینيه مسيائل و مشيکالت زنيان پيس از

علی افراسیابی ( )1983در پژوهشی با عنوان «امکان بازپذيری

دوران حبس ،پژوهشهيای متعيددی ()2001,2002,2007,2008

اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پسياکیفری» در گيام

انجام داده که اين پژوهش ها ،بیشتر ازنظر مددکاری اجتمياعی

نشست ،تالش کرده است فرايندی اجرايی را برای بازپيذيری

به مسائل و مشکالت اين دوران توجه کيرده اسيت .در مقاليه

اجتماعی بزهکاران ترسیم کند .او در گام دوم ،به موانع اجرای

مربوط به سال  2002او با نام «کاهش موانع اشت ال برای زنان

اين فرايند در سیاست جنايی ايران توجه کيرده و آسيیبهيای

سابقه دار ارائه نقشه راه برای ادغام مجيدد» موانيع مسيتقیم و

موجود در دو حوزه کیفری و پساکیفری را تبیین کيرده اسيت.

غیرمستقیم موجود بير سير راه اشيت ال ايين زنيان ،بررسيی و

تحلیل مقررات و رويه های جاری در بسترهای کیفيری نشيان

مطالعه شده است .اوبرايان ،در اين مقاله پن دسته از موانيع را

میدهيد کيه در مرحليه تشيشیص و طبقيهبنيدی زنيدانیان در

در حوزه حماييتهيای خيانواده ،مسيکن ،خشيونت خيانگی،

سازمان زندانها به آسیبشناسی روانيی و اخالقيی بزهکياران

درمان و سوءمصرف ميواد مشيدر و الکيل و اشيت ال و رفياه

اهمیت داده شده است ولی در مقابيل بيهطورچشيمگیری بيه

اقتصييادی شناسييايی و ارزيييابی کييرده اسييت و طبييق بيياور او

موضوع شناسايی و برچیدن عوامل اجتماعی جرم ،توجه نشده

برطرف کردن اين موانع ،در بازسازی زنيدگی پيس از زنيدان،

است .براساس نتیجه اين پژوهش ،ترسیم يك بسيتر علميی و

نقش مؤيری دارد.

منسجم برای اجرای فرايند بازپذيری اجتماعی بزهکياران ،بيه

مك لین ،روبارژ و شرمن در سال  2006پژوهش ديگيری
به نيام «آزادی از زنيدان لحظيه بحرانيی ييا پنجيرهای رو بيه

سیاستگذاری در دو حوزه کیفری و پساکیفری نیاز دارد.
امیرحسن نیازپور ( )1981در مقاله «محرومیت از حقيو

فرصت برای زنان زندانی در شهر بالتیمور» انجام داده انيد کيه

اجتماعی در اليحه مجازاتهيای اجتمياعی جيايگزين زنيدان:

در اييين طيير بييا 128زن در بازداشييتگاه مرکييزی اييين شييهر

جلوهای از کارکرد توانفرسای کیفرهای اجتماعمحور» موضوع

مصاحبه شده است .آنها از اين زنان پرسیدهانيد پيس از آزادی

محرومیت بزهکاران از حقو اجتماعی خود را در سه بشيش

از زندان ،چه موانعی را در مواجهه با آزادی پیشبینی میکننيد

محرومیت از حقو مدنی ،حقو سیاسی و حقيو اقتصيادی

و چه نوع خدماتی برای آنان سودمند خواهد بود .درمجميوع،

بررسی کرده و با تثکید بر اليحه مجازاتهيای اجتمياعی ايين

زنان در پاسخ به اين سئوالها اين فهرسيت را دربياره خيدمات

حقو را به صورت نمودی از کارکرد تيوان فرسيای کیفرهيای

الزم ارائيه کيردهانيد :خيدمات درميانی و بهداشيتی ،خيدمات

اجتماعمحور ،جايگزين زندان دانسته است.

مشاورهای و مددکاری بهوييژه درارتبياطبيا آزارهيای گذشيته،

شهرام ابراهیمی ( )1931در مقالهای با عنيوان «بيازپروری

خدمات آموزشی ،خدمات اشت ال ،خدمات مسکن و سرپناه و

عادالنه مجرمان» جنبيه هيای مشتليب بيازپروری و چگيونگی
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انعکاس آن را در اسناد بيینالملليی و همچنيین قيوانین داخليی

چييالشهييای زنييدگی پييس از زنييدان و روايييتهييای زنييان از

ايران بررسی و مطالعه کرده است .طبق ديدگاه او برخی قيوانین

وضعیتی که پس از آزادی از زنيدان بيا آن مواجيه شيدهانيد و

فراملی حقو بشری عمدتاً بهطور منظم بر محتوا ،جهيتگیيری

همچنین ،مديريت اين چالشها از جانب آنيان کيه در تحقیيق

و چگونگی سازوکار عدالت کیفری دولتها نظارت میکننيد و

پیشین ،به اين مسائل توجه نشده است.

در صورت رعايت نکردن تضمینهای حقو بشری در عيدالت
قضيايی و سیاسيتهيای ناعادالنيه جنيايی آنهيا را بيه محاکميه

اهداف تحقيق

میکشانند .همچنین ،نتاي اين پيژوهش نشيان ميیدهيد اتشيا

هدف کلی اين تحقیيق ،مطالعيه جامعيهشيناختی چيالشهيای

رويکردهای «عدالت کیفری کرامتميدار» در بعيد پیشيگیری از

زندگی پس از زندان است و اهداف جزيی آن عبارتاند از:

تکرار جيرم و بيازپروری مجرميان نقيش ميؤيری دارد .تفياوت

 -بررسی تجربه زيسته زنان پس از آزادی از زندان

پژوهش حاضر با مطالعات پیشین در اين موارد است:

 -بررسييی روش مواجهييه زنييان سييابقهدار بييا جامعييه و

اين تحقیق با استفاده از روش کیفی و با تکیيه بير سينت

گروههای اجتماعی پس از آزادی

پديدارشناسانه و دريافت اطالعات ازطريق مصاحبههای عمیق

 -شناسايی چالشهای زندگی زنان پس از آزادی و

کیفی و روايتی با زنان سابقهدار ،سعی کرده است مشيکالت و

 -شناسايی چگونگی مديريت چالش های پس از حيبس

چالشهای آنها را پس از زنيدان ،هير چيه بیشيتر و عمیيقتير

و کاهش تبعات آن.

شناسييايی کنييد .همچنييین ،در اييين مقالييه بييا رويکييردی
جامعهشناختی سعی شده است چالشهای زندگی زنان مجيرم

روش تحقيق

و مديريت اين چالشها به دست آنان ،بيهطيور وييژه مطالعيه

باتوجهبه ويژگی تحقیق در حيوزه زنيان ،بيهوييژه گيروههيای

شود حالآنکه تحقیقات پیشین با رويکردی حقيوقی و بيدون

خاص آنان ،از روش تحقیق کیفی استفاده شده است که بیشتر

توجه به تثيیر مت یر جنسیت و همچنيین ،رواييت خيود زنيان

جنبه اکتشافی دارد .بهکارگیری روش کیفی کمك میکند ابعاد

انجام شده است.
عالوه بر تحقیقات کرشده ،صادقیفسيايی و میرحسيینی

پنهان زندگی زنان در دوران پس از حبس آشيکار شيود زييرا
هرکس با ويژگی های منحصيربهفيرد حاصيلشيده از زنيدگی

( )1939نیز در مقاله ای با عنوان «تحلیل جامعهشناختی روايت

اجتماعی خود ،در وضعیتی متفاوت از سيايرين بيه سيئواالت

زنان ،پس از آزادی از زندان» تجربه زيسته زنان را از زنيدگی

محقق کیفی پاسخ میگويد و به او اجازه میدهد موقعیتهای

در زندان ،پس از دوران حبس و فاصيلهگيرفتن از آن بررسيی

افراد را دري کند (صادقی و میرحسيینی .)928 :1939 ،همچنین ،در

کردهاند .مطابق يافتههای آنان ،زنان تجربه زندگی در زنيدان و

اين پژوهش به دنبال فهم دري زنان از چالشهای زندگی پس

پیامدهای آن را در دو دسته مثبيت و منفيی تقسيیم کيردهانيد
براين اساس ،آنها معتقدند زندان به همراه تبعيات منفيی چيون
طرد خانوادگی ،دوری از خانواده و فرزندان و ،...تبعات مثبتی
چون دوری از شبکههای ارتباطی جرمزا و قطع ارتباط با آنها،
جداشدن از سابقه جرم ،آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و
مواردی نظیر اين را نیز بيه دنبيال داشيته اسيت .تفياوت ايين
پژوهش با تحقیق يادشيده نیيز در ايين ميوارد اسيت :مطالعيه

از حبس بودهايم تا شیوه مديريت ايين چيالشهيا را در زميان
مواجهه با جامعه و نیز فرايند بازسازی زندگی آنان را پيس از
دوران حبس دريابیم .براين اساس ،برای انجام کار خيودراهبرد
پديدارشناسانه را انتشاب کردهايم .در اين راهبيرد ،پژوهشيگر
پديده را ازطريق کنشگران شيرکتکننيده در آن ،توصيیب ييا
تفسیر می کند و فعاالن افيرادی هسيتند کيه پدييده ميدنظر را
تجربه کرده اند .به بیان ديگر ،در روش پديدارشناسانه شناخت
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و فهم ،از تجربه زيسته کنشگران به دست میآييد و ايين امير

نمونهگيری

برعکس تجربه دست دوم است .نکته مهم در اين پيژوهش آن

در روش کیفی نمونهها براساس دسترسی ،راحتی و توجيه بيه

است که پژوهشگر برای فهم تجيارب شيرکتکننيدگان ،باييد

اشباع نظری انتشياب ميیشيوند .در ايين روش ،نمونيهگیيری

تجارب ششصی خود را ناديده بگیرد و تصورات قيالبی خيود

هدفمند ،نظری يا ابزاری و باتوجيهبيه موضيوع ميدنظر اسيت

را مهار کند (.)Creswell, 2007: 80

(.)Silverman, 2000: 290-292

در رهیافيييت پديدارشيييناختی اطالعيييات را از افيييرادی

برای انتشاب نمونهها ابتدا بايد جامعه ميدنظر را ارزييابی

جمعآوری میکنند که آن پديده را تجربيه کيردهانيد و سي س

کرد و در آن گونهشناسی انجام داد تا نمونيهگیيری بير مبنيای

توصیفی ترکیبی از ات مشتري آن تجربيه بيرای هميه افيراد

هريك از گونههای شناختهشده انجام شود .در اينجا نکته مهيم

ارائه میدهند .اين توصیب ،شامل تجربههای آنها و چگيونگی

نه تعداد نمونيه هيا بلکيه درجيه گوييايی آنهاسيت ،بنيابراين،

میشود ( Moustakas, 1994به نقل از کرسيول:1932 ،

پژوهشگر بايد بیش از هر موضوع تالش کند گويابودن نمونيه

 81و  .)85بهاين ترتیب ،در پژوهش پديدارشناسی محقق تالش

را بيا اسييتدالل و بیيان خييود نشيان دهييد .در ايين مرحلييه ،از

میکند توصیفی ارائه دهد که هدفش تشريح «ماهیيت» پدييده

مصاحبهشونده ها آنقدر پرسش میشود کيه پاسيخهيای آنيان،

مدنظر است .همچنین ،اين توصیب در پی نشاندادن اليههيای

مشابه يکديگر شوند و به حد اشباع برسند.

اين تجربهها

زيرين اين تجربیات مشيتري اسيت (.)Creswell, 2007: 76-79

افراد مدنظر ،براساس روش نمونهگیری هدفمند و از میان

محقق برای گردآوری چنین اطالعاتی الزم است با افرادی کيه

زنانی انتشاب شده اند که حداقل يکبار سابقه حبس داشتهانيد.

«به طور مستقیم» پديده مدنظر را تجربه کردهاند ،مصاحبههيای

باتوجهبه مشکالت دسترسی به اين افراد ،زنان مصاحبهشيونده

عمیقی انجام دهيد زييرا ايين افيراد «تجربيه زيسيته »1دارنيد

از میان زنان آزادشدهای انتشاب شدهاند که بيه مرکيز مراقبيت

(محمدپور.)251 :1983 ،

پس از خيروج اسيتان تهيران مراجعيه و در آن مرکيز پرونيده

در اين تحقیيق از متيدهای مصياحبههيای عمیيق کیفيی،

تشکیل دادهاند .هريك از مصاحبههيا بيین  1-9سياعت طيول

مصاحبه های روايتی ،مشاهده مستقیم و مطالعه اسناد و مداري

کشیده و در بیشتر مواقع با اجازه مصاحبهشوندگان ضبط شده

بهصورت همزمان و چندگانه استفاده شيده اسيت .ايين عميل

است .همچنيین ،بيه آنهيا اطمینيان داده شيده اسيت کيه ايين

برای گردآوری دادهها و جمعآوری اطالعات دقیقتر و تيثمین

اطالعات و فايلهای ضبطشده ،صرفاً در دست محقق هسيتند

اعتبار انجام شده است .همچنین ،پژوهش ميا چنيدين بعيد از

و برای تسريع در امر مصياحبه و پرهیيز از نوشيتن هيمزميان

يك مطالعه پديدارشناختی را در بر میگیرد به همین دلیل ،در

مکالمات جمعآوری شدهاند.

تحلیل اطالعات برای کشيب «اظهيارات مهيم» از روييه هيای
نظام مند و برای رسیدن به «خوشيه هيای معنيايی» و توصيیب

تحليل اطالعات

ات پديده ،از روش موستاکاس ( )1994استفاده شيده اسيت.

بعيد از مرحلييه جمييعآوری دادههييا و پیييادهسييازی مصيياحبههييا

گذشته از آن ،در اين مقاله جداولی شامل مفياهیم ،مقوليه هيا،

بهصورت متن ،نوبت به تجزيهوتحلیل متون مصاحبهها میرسد.

معانی و اظهارات مهم ارائيه شيده اسيت کيه نشيان ميیدهيد

درهيير مطالعييه پديدارشناسييانهای بييرای رسييیدن بييه توصييیفات

نويسندگان چگونه از اطالعات خام ،به توصیفات جيامع ات

ساختی و ساختاری عموماً دو سئوال کلی از مشيارکتکننيدگان

و خوشههای معنايی رسیدهاند.

پرسیده میشود :نشست آنکه چه موضوعی را درارتباطبا پدييده
Lived Experience

1

مدنظر تجربه کرده اند و دوم آنکه چه وضعیتی بر تجربه فيرد از

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،18شماره سوم ،پايیز 1931

91

اين پديده تثيیر گذاشته اسيت .سيئواالت ديگيری نیيز پرسيیده

در اين تحقیق با  98زن سابقهدار حيبسشيده ،مصياحبه شيده

میشوند .باتوجهبه اطالعات بهدستآمده از اين سئواالت ،ابتيدا

است .تمامی مصاحبهشوندگان در هنگيام مصياحبه در فاصيله

متون مصاحبههيا را بيه دقيت بررسيی ميیکنيیم و گيزارههيا و

سنی بین 13-18سال قرار داشتهانيد و میيانگین سينی آنهيا در

جمالت مهم را برای دري چگونگی تجربيه مشيارکتکننيدگان

حدود  2248سال بوده است .کمترين طول مدت حبس نیيز 9

برجسته میکنیم .در مرحله بعد ،محقق از اين گزارههای مهيم و

ماه و بیشترين مدت آن  11سال بوده است .اين زنيان هرييك

برجستهشده «حلقهها يا خوشههای معنايی» تشيکیل ميیدهيد و

به دلیل ارتکاب به جرائمی مانند حميل و قاچيا موادمشيدر،

س س گزارههای برجستهشده برای نوشتن توصيیفی سياختی از

جرائم مالی و کالهبرداری ،سرقت ،قتل و رابطه نامشيروع بيه

امور تجربهشده به کار میرود .گزارهها بيرای توصيیب «زمینيه»

زندان محکوم شده بودند و توزيع فراوانی آنها در جيدول ()1

تثيیرگذار بر چگونگی ِتجربه پديده از جانب مشارکتکننيدگان،

نشان داده شده است .همچنيین ،سيعی کيردهاييم نمونيههيای

استفاده میشوند و «توصیب ساختاری» نام دارند .محقق تيالش

انتشابشده از سطو مشتلب تحصیالتی باشند .مشياغلی کيه

میکند از درون توصیب ساختی و توصیب ساختاری توصيیفی

اين زنان پیش از حبس بدان اشيت ال داشيتهانيد ،شيامل انيواع

ارائه دهد که هدفش تشريح «ماهیت» پديده مدنظر اسيت .ايين

مشاغل دولتی و خصوصی ،کارمندی ،کارگری يا مشياغل آزاد

توصیب ،مشترکات تجربیات هميه مشيارکتکننيدگان را در بير

زنانيه نظیيير آرايشيگری ،فروشييندگی و درنهاييت ،خانييهداری

میگیرد و به دنبال نشياندادن الييههيای زييرين و آشيکارکننده

است .به لحاظ وضيعیت تثهيل  1نفير متثهيل 1 ،نفير مجيرد،

«ساختار» اين تجربیات مشتري اسيت (.)Creswell, 2007: 60-62

 11نفر مطلقه و  9نفر با همسر فوتشده بودهاند و  1نفر ديگير

گفتنی است تحلیل و تفسيیر متيون دو هيدف متضياد را دنبيال

نیز همسر خويش را تري کردهاند.

میکند هدف نشست ،آشکارکردن گزارهها يا قراردادن آنهيا در

در جلسييات مصيياحبه ،زنييان پييس از توضييیح وضييعیت

بسترشان درون متن است که معموالً به افيزايش دادههيای متنيی

گذشته و داليل ارتکياب جيرم و زنيدگی در زنيدان ،هرييك

منجر می شود و گياهی بيرای ييك عبيارت کوتياه ،تفسيیرهای

توصیفی از روزهای نشست خروج از زندان و شیوه مواجهه با

طوالنی نوشته ميیشيود .هيدف ديگير ،کاسيتن از حجيم ميتن

اعضای خانواده و جامعه ،چالشها و مسائل پيس از حيبس و

نقل به معنا ،خالصهکردن يا مقولهبندی آن است (فلیيك،

فرايند عادی سازی يا نرمالشدن زندگی و درمجموع ،وضعیت

ازطريق

 )943 :1931در اين مقاله از هر دو راهبرد استفاده شده است.

فعلی زندگی و نحوه گذران آن بیانکردهاند.

ويژگی نمونهها
جدول  -1توزيع فراوانی براساس نوع جرم ارتکابی
مقوالت عمده

مقوالت فرعی

چالشهای
زندگی پس از
زندان

پذيرش و اتصال به خانواده،
بازخوردهای زندان و اتصاالت
سرزنش و تحقیر
احساس تنها بودگی
احساس محرومیت و عقب ماندگی
از دست دادن سرمايهها
داغ ننگ زندان ،تداوم مجرمپنداری
تداوم حبس

مفاهيم
مواجهه با خانواده ،ترس و نگرانی از شیوه برخورد اعضای خانواده
آشکارشدگی ،حسن اعتماد ،عضويت در شبکههای اجتماعی ،ديگران مهم ،عادتوارهها ،خودپنداره
درجهبندی تقصیر ،نقش زن در مجرمیت ،فشار داغ ،احساس گناه
انزواطلبی ،افسردگی ،احساس شرمندگی ،بیياوری
احساس حقارت ،سرزنش و تحقیر ،ترس از آينده ،احساس بی کفايتی
نداشتن سرمايه اجتماعی و اقتصادی
کلیشههای هنی ،پنداشتها و پیشداوری ،احتمال بدنامی ،انگ بزهکار ،سوءپیشینه ،تيرس از افشيا،
روس یانگاری
بیاعتمادی و مطمئننبودن ،مراقبت مضاعب و مداوم
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سئواالت پژوهش

معلولی نوشته نشده اند و نبايد گفت وضعیت خاصی حتماً بيه

در اييين مقالييه ،محققييان بييا اسييتفاده از مصيياحبههييای عمیييق

ايجاد تعامالت و پیامدهای ويژهای منجر میشود .درحقیقيت،

نیمهساختاريافته اطالعات را جمعآوری و س س تجزيهوتحلیل

مسیرهای اتصال و پیوند میان مفاهیم و مقيوالت ،بيیش از آن

کردهاند و مصاحبهها براساس اين سئواالت تدوين شدهاند:

که مستقیم باشيند ،مسيیر پیچیيده و درهيمبافتيهای از روابيط

 -زنان پس از آزادی از زندان چه نيوع چيالشهيايی را

متقابل اند .در مصاحبه های روايتی ،خط سيیر رواييت زنيدگی
افراد است که درمجموع ،براساس آن ،چالشهای زندگی پيس

تجربه کردهاند؟
 -زنان ايين چيالشهيا را چگونيه دري ،معنيا و تفسيیر

از حبس در زندگی اين زنان شناسايی میشود .ايين بشيش از
پژوهش ،رواييت زنيان را از زنيدگی پيس از زنيدان و نحيوه

میکنند؟
 -چه وضعیتی بر تجربه فرد از چالشهيا تيثيیر گذاشيته

مواجهيه بييا جامعييه ارزيييابی کيرده اسييت بنييابراين ،در ادامييه
چييالشهييای زنييدگی پييس از زنييدان و سي س مييديريت اييين

است؟
 -زنان چگونه اين چالشها را مديريت میکنند؟

چالشها بهصورت عوامل تثيیرگذار بر فرايند بازسازی بررسی

 -آنها درزمینه مديريت چالش هيا بيا اطرافیيان و دنیيای

و تجزيهوتحلیل شدهاند.

اجتماعی چه تعامالتی داشتهاند؟
چالشهای زندگی پس از زندان

يافتههای تحقيق
رويکرد محقق ،شنیدن داستان هر زن سابقهدار و ارزيابی او از
مسائل ،مشکالت ،نیازهيا ،توانمنيدی هيا ،اهيداف و درپاييان،
ترسیم خط سیر زندگی و بررسی رويکرد او درباره بازگشيت
به جامعه و دوران پيس از زنيدان بيوده اسيت .در ايين میيان،

در اين دوران ،وضعیت زندگی پس از زندان و موقعیيت فيرد
بهگونهای رقم میخورد که ممکن است چالشهيای زييادی را
در ابعاد مشتلب زندگی زنان به وجود آورد .جدول ( )4نتیجه
مقولهبندی چالشهای زندگی پس از زندان را نشان میدهد.

روابطی که میان مقوالت مطير ميیشيود ،بيه شيیوه عليت و

جدول  -2مقولهبندی چالشهای زندگی پس از زندان
مقوالت عمده

مقوالت فرعی
پذيرش و اتصال به خانواده،
بازخوردهای زندان و اتصاالت

مفاهيم
مواجهه با خانواده ،ترس و نگرانی از شیوه برخورد اعضای خانواده
آشکارشدگی ،حسن اعتماد ،عضويت در شبکه های اجتماعی ،ديگران مهيم ،عيادت واره هيا،
خودپنداره

سرزنش و تحقیر

درجهبندی تقصیر ،نقش زن در مجرمیت ،فشار داغ ،احساس گناه

چييالشهييای زنييدگی

احساس تنها بودگی

انزواطلبی ،افسردگی ،احساس شرمندگی ،بیياوری

پس از زندان

احساس محرومیت و عقب ماندگی

احساس حقارت ،سرزنش و تحقیر ،ترس از آينده ،احساس بی کفايتی

از دست دادن سرمايهها

نداشتن سرمايه اجتماعی و اقتصادی

داغ ننگ زندان ،تداوم مجرمپنداری
تداوم حبس

کلیشه های هنی ،پنداشت ها و پیش داوری ،احتمال بدنامی ،انگ بزهکار ،سوء پیشینه ،تيرس
از افشا ،روس یانگاری
بیاعتمادی و مطمئننبودن ،مراقبت مضاعب و مداوم
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پذيرش و اتصال به خانواده

مواجه میکنيد .بيه هميین دلیيل ،عيده زييادی از ايين زنيان،

نتاي تجزيهوتحلیل مصاحبههای عمیق کیفی نشان میدهد يکی

روايييتهييای گونيياگونی از برخوردهييای طردکننييده اطرافیييان

از مهمترين چالشهای زنان پس از آزادی از زندان ،مواجهيه بيا

تعريب کرده اند .باوجوداين ،مطابق نتاي تحقیق پس از آزادی

خانواده و ترس و نگرانی از نحوه برخورد آنها است .بسیاری از

پذيرش زنان از جانب اطرافیان و اعضای خيانواده ،در فراينيد

زنان سابقهدار از زمان حبس در زندان ،اطالعات زييادی دربياره

بازسازی زندگی آنها مؤير است.

واکنش خانواده در برابر بزهکاری و زندانرفتن خود بيه دسيت

ريحانه 11ساله به دلیل ارتکاب جرايم مالی و صدور چيك

میآورند و به نوعی عکسالعمل اعضای خانواده خود را موقيع

بالمحل به مدت  1مياه زنيدانی بيوده اسيت .رواييت او نشيان

خروج از زندان پیشبینی میکننيد بيااينحيال ،هميواره دربياره

میدهد پیش از ارتکاب جرم ،با بستگان و نزديکان خود ،ارتباط

برخورد نشست پس از زندان ،نگران هستند .سمانه41 1سياله و

و همبستگی قوی داشته و در شبکههای خانوادگی نیيز بيهطيور

مجرد ،به جرم قتل پدر خود مدتی در حبس بوده که با رضيايت

فعالی عضو بوده است .همچنین ،بنا بر گفته ريحانه ،اين افراد به

اولیای دم آزاد شده است:

او «حسن اعتماد» داشتهاند .اين مسئله موجيب شيده اسيت کيه

« ...همه می دونستن پدرم چه رفتاری با من داشيته

پس از زندان رفتن ،افراد عضو باتوجهبه اعتمادشان به او فعالیت

و چه باليی سرم آورده برای همین هم وقتی اون

کنند و درنهايت ،با جمعآوری پول و گيرفتن وام از سيتاد دييه،

کار رو کردم ،اومدن رضايت دادن و مين هيم آزاد

ريحانه را از زندان خارج کنند .او میگويد:

شييدم ولييی بهييم گفييتن تييو يييه قيياتلی و دلمييون

«خدا رو شکر همه بهم اعتماد داشتن و میدونسيتن

نمی خواد تو خونمون رفت و آميد کنيی .مينم تيا

من اهل اين نیستم که پول ميردم رو بشيورم .سيرم

همین چند وقت پیش با مادرم زندگی میکردم که

کاله گذاشته بودن ...چون همه چیزم رو بيرای دادن

اونم مرد و حاال تنها شدم.

بدهی فروخته بودم ،يه مدتی خونه دخترم و فيامیال
زندگی می کردم که بعد سه ماه ،خدا خیرشون بيده،

بازخوردهای زندان و اتصاالت 2اجتماعی

خیلی بهم کمك کردن .ده میلیون بهيم قيرد دادن.

پس از آزادی از زندان ،يکی از مهمترين نگرانیهای زنيان در

يه خونه تو اطراف تهران اجياره کيردم و ييه چير

هنگام مواجهه با ديگران «ترس از برمالشدن» سيابقه زنيدان و

خیاطیم برام خريدن ...منم االن هم برای اونيا لبياس

مجرمیت است بهطوریکه ترس از آشکارشدن ايين موضيوع

میدوزم و هم برای مردم .تو خونه ترشی و سيبزی

تقريباً در تمامی اين زنان مشتري است و اين مسئله ،در میزان

هم برای فروش آماده می کنم.»...

و نحوه حضور و مشارکت زنان در سطو مشتليب اجتمياعی
و خانوادگی مؤير است و احتمياالً زنيدگی فيرد را بيا چيالش
 1نام تمامی افراد مصاحبهشونده مستعار است.

 4منظيور از کلميه اتصياالت  Attachmentاسيت حيال آنکيه بيرای واژه
ارتباطات از  Relationshipsاستفاده می شود .تمايز بین ايين دو در عميل
به راحتی انجام نمی شود ولی به لحياظ نظيری ،اتصياالت عميدتاً ناشيی از

دريافت سرزنش و تحقيرشدگی
سرزنش و تحقیر ،ازجمله مسائلی است که زنان زنيدانی پيس
از آزادی از زندان بيا آن مواجيه انيد و آن را عياملی در بيروز
بیماریهای روانی مانند افسردگی و انزوا و همچنین ،تمايل به
کنارهگیری از جمعهای فامیلی و دوسيتانه ميیداننيد هرچنيد

نیازی است که خالء های زندگی را پر می کند .با وجيوداين ،معليوم نیسيت

گاهی اين سرزنشها فراگیر میشود و فرد نیز ناآگاهانه بير آن

اتصال به هر کسی يا هر موضوعی به رابطه و ارتباط خوب نیز منجر شيود

دامن ميیزنيد و خيود بيیش از ديگيران ،خيود را سيرزنش و

و به همین دلیل ،زنان زندانی در روابط خيود ،بیشيتر بيه لحظيههيا توجيه
میکنند (.)Debora Word, 2015
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سرکوب میکند .میترای 95ساله مدت  1سال به جرم حميل و

طبييق بررسييی روايييتهييای زنييان مصيياحبهشييونده ،يکييی از

نگهداری مواد مشدر زندانی بوده است .او میگويد:

مشکالت زنان احساس تنهابودگی ،بیياوری و نداشتن هميراه

«حوصله نگاه هيای افيراد فامیيل رو نيدارم .پيیش

در زندگی اسيت .ايين احسياس ازنظير مفهيومی بيهصيورت

خودم هیچی نمیگن وليی آدم مفهيوم نگاهشيون

تجربهای درونی از احساس انزوای اجتمياعی اسيت و ممکين

رو مييیفهمييه .قييبالً مييیاومييدن مييادر و پييدرم رو

است در بیشتر موارد به شبکه های اجتماعی ييا حماييت هيای

سرزنش میکردن که چيرا دخترتيون ايين کيار رو

اجتماعی محدود مربوط باشد اما ساختار مستقلی دارد .برخی

کرد ...االنم خانوادم خیلی رعايتم رو می کنن ولی

زنييان مصيياحبهشييونده مييیگفتنييد باتوجييهبييه مشييکالت و

يه موقع هايی کيه بهشيون سيشت بگيذره ،خیليی

برچسب های ناشيی از حيبسکشيیدن ،تماييل چنيدانی بيرای

سرزنشم می کنن ...مشصوصاً که پيدرم بيرای مين

حضييور در جمييعهييا و میهمييانیهييا ندارنييد .همچنييین ،قطييع

خونييه رو فروخييت و االن مسييتثجريم و وضييع

شبکه های ارتباطی و رابطه با زندان و دوستان دوره حبس نیيز

مالیمون خراب شد ...ييه موقيعهيايی هيم حرفيی

ازجمله خواسته های اعضيای خيانواده و اقيدامات آنهيا بيرای

نمی زنن ولی نگاهشون همه چی رو می رسيونه...
خیلی احساس حقارت میکينم از رفتيار و کيارای

دوری از جرم و فراموشی محیط زندان بوده است .بااينحيال،

گذشتهام ،کاش هیچوقت اين کيار رو نميیکيردم.

از هم پاشیدگی کانون خانواده ،بهويژه در زنان مطلقه بيیش از

همینا منو ا يت می کنه که مجبور میشم با قرص و

ساير زنان به آشکارشدن احساس تنهايی منجر شده است.

دارو بشوابم.»...

نیکو 94ساله میگويد:

مطابق نتاي تحلیل مصاحبهها گاهی اوقات دامنه سرزنش

« ..با خانوادم ارتباطی ندارم هردوشيون مريضين و

و تحقیر فرد زندانی وسیع و از حیطيه فيرد خيارج ميیشيود

افسييرده .راستشييو بشييوای خجييالتم مييیکشييم بييرم

چنانکه اعضای خانواده آنها را نیز در بر میگیرد و اين مسيئله

پیششون ،حوصله سروصدای بچمم ندارن .هميدمم

در قطع شيبکههيای اجتمياعی و شيبکههيای روابيط اعضيای

شده بچهام که يه دختر کوچیکه چی میفهميه کيه

خييانواده هييم مييؤير اسييت .بييه همييین دلیييل بعضييی از

چی میگم ...وضعیت خیليی بيرام سيشت شيده و

مصاحبهشوندهها میگفتند:

تنهايی خیلی ا يتم میکنه ولی ديگه به هیچ ميردی
هم اطمینان ندارم که دوباره ازدواج کنم.»...

«از وقتييی زنييدانی شييدم ،خييانوادهام هييم رفييت و

تجزيهوتحلیل يافتههای پژوهش نشان میدهد زندانرفتن

آمدشون رو قطع کردن.»...

درمجموع ،نتاي تجزيه وتحلیيل مصياحبههيای کیفيی در
ارتباط با پیامدهای دريافت سيرزنش و تحقیرشيدگی بيه ايين
صورت دستهبندی میشوند:

و سييابقه حييبس ،گيياهی در زنييان چنييان احسيياس شييرمندگی
عجیبی به وجود میآورد که خودبهخود ،مانع از ارتباط آنها بيا
والدين ييا ديگيران ميی شيود بيه طيوری کيه بعضيی از زنيان
مصاحبهشونده ،انزوا ،بیياوری و تنهايی را به مواجيهشيدن بيا

 قطع ارتباطات خانوادگی و دوستانه، -عضييويتنداشييتن و شييرکتنکييردن در شييبکههييای

اين افراد ترجیح میدهند.

خانوادگی و
احساس حرمان و جاماندگی

 انزواطلبی و افسردگی فردی و خانوادگی.احساس تنهابودگی

حرمان و جامانيدگی احساسيی اسيت کيه بيه دنبيال مقايسيه

1

وضعیت موجود زندگی با وضعیت گذشيته ييا در مقايسيه بيا
Being alone

1

زندگی افراد همسطح ،به وجود میآيد .اين احساس گذشته از
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احساس حرمان و جاماندگی ،طیب وسیعی از احساس يثس و

همه قطع کردم ...اونام منو فراموش کردن ،يادشون

ناامیدی ،ترس و اضطراب برای آينده ،احساس بیکفيايتی و...

رفته من چه جور آدمی بودم و ميدام پشيت سيرم

را در فرد دامن میزند .اين وضعیت زمانی وخیمتر ميی شيود

حرف میزنن».

که با سرزنش ،تحقیر و احساس تنهايی نیز همراه باشد.
میترا 95ساله مدت  1سيال بيه جيرم حميل و نگهيداری
موادمشدر زندانی بوده است .او میگويد:

در برخی مواقع از دست دادن سيرمايه هيای اجتمياعی و
اقتصادی بهصورت همزمان اتفا ميیافتيد کيه ايين موضيوع،
احتميياالً تبعييات و پیامييدهای بیشييتری نیييز بييه دنبييال دارد

«اون چیزی که بعد از آزادشدن ا يتم میکرد و بيرام

بهطوریکه برخی مصاحبهشيوندههيای مرتکيب جيرائم ميالی

سشت بود ،احساس تيرحم و دلسيوزی خيانوادهام

میگفتند هزينه هنگفتی برای ارتکاب جرم متقبل شدهاند .ايين

بود .فامیلها پشت سرم حرف میزدن .پیش پيدر و

اميير ،گذشييته از سييرمايههييای اجتميياعی ،بشييش اعظمييی از

مييادرم مييیگفييتن کييه حیييب شييد ،چييرا زنييدگیش

سرمايههای اقتصادی آنها را هم از بین برده است.

اينطوری شد .من با دختر خالهام باهم تو ييك سيال

يکی از نمونههای اين افراد سیمای 11ساله است که جرم

عروسی کرديم .اون االن دو تا بچه داره .اينا رو کيه

او ازجمله جرائم مالی محسوب میشود .او بهدلیل خريد خانه

میبینم ا يت میشم ....همه همسن و ساالی من که
با من عروسی کردن ،چند ساله زنيدگی ميیکينن و
بچه دارن ...توی زنيدگی عقيب افتيادم .بيه مردهيا
بیاعتماد شدم .تيا وقتيی دختيری ،هيزار نفير میيان
خواستگاری ولی االن کسی نمیياد .اگر هيم بیياد،
وضعیتشون خیليی خيوب نیسيت ،مينم ميیترسيم
زنشون بشم.»...

و آغاز کاری تجاری مجبور شده است از دو بانك وام بگیيرد.
همچنین ،سیما خانه خود را در منطقه نیاوران اجاره داده است
که به دلیل فراهم نکردن پیش بهای منزل و شکايت مستثجر ،به
زندان افتاده است و دو بانك نیز برای پرداختنکردن اقسياط،
خانه را برای فروش گذاشتهاند .اين مسئله باعث شيد او پيس
از خروج از زندان و نداشتن سرپناه و حامی به مدت سيه مياه
در مسافرخانه بهزيستی زندگی کند.

از دست دادن سرمايهها

براساس تجزيه وتحلیل نتاي پژوهش ،برخی خانواده های

يکی از چالشهای ديگر مرتبط با حيبس در زنيدگی زنيان ،از

متعلق به سطو طبقاتی باالتر که در شبکه هيای خيانوادگی و

دست دادن سرمايههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصيادی اسيت.

اجتماعی گسترده ای عضويت دارنيد ،احتمياالً در پيذيرش ييا

برايناساس ،خانواده و حمايتهای خانوادگی ،روابط دوسيتان

ن ذيرفتن زنان سابقه دار ترديد پیيدا ميیکننيد هرچنيد میيزان

و بسييتگان ،از دسييت دادن شييبکههييای ارتبيياط دوسييتانه و

آشکارشدن داغ ننگ زندان نیز در اين میان ،بسیار نقيش دارد.

محرومیييت از فعالیييتهييای اجتميياعی و مشييارکت اجتميياعی

بهاين ترتیب ،ممکن است بعضی از اين خانوادهها بيا پيذيرش

ازجمله سرمايه های اجتماعی  -فرهنگی است که احتماالً فيرد

اين زنان ،ارتباط خود را با اين شبکهها قطيع کننيد .همچنيین،

با رفتن به زندان ،آنها را از دست میدهد .به همین دلیل ،زنان

بعضی خانوادهها عضويت در اين شبکهها و حفي پیونيدهای

مصاحبهشونده می گفتند که از هنگام خروج از زندان ،کمتر در

خييانوادگی و اجتميياعی را بييه پييذيرش و حمايييت از زنييان

فضاهای عمومی و مهميانیهيای دوسيتانه شيرکت کيردهانيد.

سييابقهدار تييرجیح مييیدهنييد کييه اييين مسييئله ،ممکيين اسييت

دراينارتباط ،يکی از مصاحبهشوندهها میگويد:

چالشهای عديدهای را در زندگی زنان به وجود آورد.

«حوصله نگاه و حرفای مردم رو ندارم .قبالً اينطور
نبودم ،همش اهل بگو و بشنيد و مهميونی بيودم
ولی از وقتی از زندان اومدم بیرون ،ارتباطم رو بيا

تداوم حبس و نظارت مضاعف
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از چالش هيای ديگير زنيان پيس از آزادی «کنتيرل و نظيارت

اين همون دختر فالنی يه که زندان بوده .میدونيی

مضاعب» است و درباره طیيب خاصيی از مصياحبهشيوندگان

چی میگم ،آدم اون موقيع نگياههيای سينگین رو

اعمال می شود که لزوماً در کنار خانواده زندگی میکنند زييرا

حس میکنه و منظورشون رو ميیفهميه .بيه هميه

مصاحبهشوندگانی که از جانب خانواده طرد شدهانيد ييا خيود
ازجمله خانواده های مجرم و بزهکار هستند ،بهندرت بيه ايين
موضوع اشاره کرده انيد .نظيارت هيای شيديد خيانواده باعيث
میشود حبس در خانه برای زنان تداوم داشته باشد چنيانکيه
يکی از مصاحبهشوندهها میگويد:
«از وقتی از زندان اومدم و همراه ميادرم و بيرادرم
زندگی می کنم ،دائم تحت کنترلم .اصيالً نمیيذارن

بدبین شدم مشصوصاً به مردهيا .هيیچ ميردی رو
باور ندارم .خیلی سشتی کشیدم .برای مردی زندان
افتادم که بعداً فهمیدم ارزشش رو نداشت.»...

مديريت چالشها و داغ ننگ
درمجموع ،تجزيهوتحلیيل مصياحبههيای عمیيق کیفيی نشيان
می دهد زنان زنيدانی هرييك بسيته بيه وضيعیت ،موقعیيت و

تنها جايی برم ،چون هنوز بهيم اطمینيان نيدارن...

همچنین ،نیازها و چيالش هيای زنيدگی خيود ،ممکين اسيت

االن فکر میکنم ،بچهام از من آزادتره.»...

روشی را برای ميديريت ايين چيالش هيا و نیازهيا برگزيننيد.
بسييیاری از زنييان نشسييتینبييار پييس از خييروج از زنييدان و

داغ ننگ زندان :تداوم مجرمپنداری

واردشدن به اجتماع ،باتوجه به مدت زمانی که در آنجا سي ری

داغ ننگ زندان ،پديده مجرمپنداری را تداوم میبششيد و بعضياً

کرده اند ،داغ ننگی را بر پیشانی خود احساس میکنند که آنهيا

فرصت ادغام اجتماعی را از افراد سلب میکند .افراد داغخيورده

را به صيورت مجيرم سيابقهدار بيه ديگيران معرفيی ميیکنيد.

معموالً از جانب ديگران ،بهسشتی پذيرش میشوند بهطوریکه

برچسب «سابقهدار» هويتی انحرافی است که در جريان اصيلی

گيياهی خييروج از اييين سييیکل معیييوب بييرای عييدهای از آنهييا

فرهنگ و زندگی اجتماعی تبعات پیچیدهای را به هميراه دارد.

امکانپذير نمیشود و بار ديگر آنها را در شبکههيای مجرميان و

يك زن زندانی پس از آزادی برای سياختن زنيدگی جدييد و

بازتولید چرخه معیوب جرم قرار میدهد .بهعبارتديگير ،طبيق

بدون خالف ،با موانع بسیاری روبهرو است بهطوریکه حتيی

نظر گافمن ،داغ ننگ موجب میشيود اينگونيه افيراد از جرييان

باييد خييود را بييرای مقابلييه بيا انتظارهييا ،کلیشييههييای هنييی،

عادی زندگی خارج و مجبور شوند با مصيیبتهيا و مشيکالت

پنداشتها و پیشداوریهای غلط و منزویکننده ديگران آماده

خود مبارزه کنند (گافمن.)18-11 :1981،

کند .اين انتظارها ،کلیشهها و پیشداوریها زمینيه محرومیيت،

سوری 91ساله به جرم حمل و نگهداری ميواد مشيدر 8
سال در زندان بوده است .او میگويد:

ناسازگاری اجتمياعی و ناامیيدی از بازسيازی و بازگشيت بيه
جامعه را در آنها ايجاد ميیکنيد .بيرای کسيی کيه سيعی دارد

«کسايی که می دونند من زندان بودم ،يکجور ديگه

زندگی خويش را از نو بسازد ،هیچچیز سشتتر از ت ییر نگياه

نگاهم میکنند ...فکر میکنند دوبياره ايين کيار رو

ديگران و قاليب رييزی مجيدد انتظيارات و رويکردهيای آنهيا

میکنم .خب منو مجرم میدونين .تيوی فيامیلمون

نیست .تئوری جامعه شناختی فرايند برچسب زدن و چگيونگی

همه می دونن ،بيرای هميین دوسيت نيدارم تيوی

تبديل يك فرد عادی به فردی «سيابقهدار» را شير ميیدهيد

جمع ها باشم .هرچند هیچ وقت کسيی حرفيی بيم

باوجوداين ،کشب مسئله چگونگی يياریکيردن زنيان زنيدانی

نزده ولی موقع صحبت کردنشيون فکير ميیکينم
دارن درباره من صحبت میکنن يا وقت نشوندادن
يا معرفیکردن من ،فکر میکنم به همديگه میگين

برای ميديريت «انيگ بزهکيار» در امير ميديريت داغ ننيگ و
بازسازی زندگی مهم است.
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جدول  -3مقولهبندی مديريت چالشهای زندگی پس از زندان
مقوالت عمده

مديريت
چالشها

مفاهيم

مقوالت فرعی
هويتيابی مجدد و بازتعريب خود

قالبريزی مجدد انتظارها و رويکردها ،بازتعريب ارزشها ،مقابله با پنداشتها

ناشناختگی ،مشفی نگهداشتن سوء سابقه

مشفیماندن هويت ،ت ییر محل زندگی ،حمايتهای خانوادگی

فعالیيييتهيييای اجتمييياعی و درگیيييری در

بازگشت به زندگی ،اشت ال ،مشارکت اجتماعی ،مستولیت مادری ،عضويت در شيبکه هيای

فعالیتهای روزمره

اجتماعی و گروههای خويشاوندی

طال و ازدواج مجدد

قطع و دوری از شبکههای جرمزا ،طال از همسر مجرم ،تشکیل کانون خانوادگی جديد

تقصیرپذيری تا انکار

شرمندگی از اعمال گذشته ،تالش برای جبران گذشته ،تحوالت درونی ،گرايشات مذهبی

قطع شبکه های جرم زا و خلق و جيايگزينی
شبکههای جديد

جدايی از شبکههای گذشته ،حمايتهای خانوادگی و اجتماعی ،شبکههای ارتباطی

هويتيابی مجدد و بازتعريف خود

به پاکی خاصی میرسه (همه اينطور بودن؟) وقتی

پس از آزادی از زندان ،مرحله جديدی از فرايند هويتيابی

مدتی زمان بگذره ،همه اينطور میشن ،چون دلیلی

زن آغاز میشود .در مراحل قبل ،بهويژه در دوران زندان و
داشتن هويت زندانی زن در فضايی زندگی میکند که هويت
اجتماعی تمام فعاالن در آن يکسان است و انگ زندانیبودن
مشابه معنا و مفهوم آن در جهان اجتماعی نیست .در محیط
زندان ،هويت افراد درارتباطبا مت یرهايی کامالً متمايز با امور

نداره بشوای دروغ بگی و به کی میخوای دروغ
بگی (درباره خانوادههاشون و گذشته دروغ
نمیگفتن؟) نه ،محیط داخل اونجا رو میگم .دقیقاً
برز به عینه دنیاست ،مشصوصاً وقتی که مدت
زمانی میگذره .ديديد اينجا برای کسی که مرده
(کسی بمیره) ماه اول هر چهار تا پنجشنبه را میرن تا

آشنای فعلی شکل میگیرد .برای مثال زنانی که سابقه بیشتری

سال بشه .هر ماه نرن ،يك ماه در میون میرن .سال

دارند ،در تعريبها و الگوسازی هويتی تعیینکنندهتر هستند.

که شد ،سر سال میرن و دو سال که شد ،شايد اصالً

برای زنان سابقهدار زندانیبودن و سابقه ،تعريفی مثبت دارد

نرن و از دور فاتحه رو بشونن .اونجا هم دقیقاً

اما زمانی که اين زنان از زندان آزاد میشوند ،احتماالً در

برزخه ،مردهای و زندهای يعنی انگار برای همه

تعريب خود و همچنین ،بازيابی هويت فردی و اجتماعی با

مردی درحالیکه هنوز زندهای .ماه اول میان هر هفته

چالش روبهرو میشوند.

سر میزنن اما ماه بعد که میشه هر يك ماه تا يك

يگانه 91ساله دررابطه با هويت افراد در زندان ،در مقايسه
با جهان بیرون میگويد:
«زندان محیط کوچیکیه با تعدادی افراد خاص و

سال ،تلفنی حله .هستی و نیستی ،محیط داخل
اينجوری يه خب .يه مدت که بگذره ،وضعیت
عادت میشه و به اوضاع عادت میکنی».

کسی نمیتونه توش دروغ بگه يا گزافه ببافه .شما
تعدادی آدم مششص رو هر روز اونجا میبینی که

ناشناختگی :مخفی نگهداشتن سوءسابقه

هرکدوم کارتکس مششصی دارن .صبحها از خواب

مطابق نتاي تجزيهوتحلیل مصاحبههای عمیق ،بسیاری از زنان

بیدار میشن و میگن خانم فالنی قاتله .کسی منکر

بهدلیل داشتن سابقه جرم مايلند که ناشناخته باقی بمانند.

جرمش نمیشه و دروغ نمیگه چون دلیلی هم نداره

هراس از افشای سابقه جرم ،کابوسی جدی است که بر زنان

دروغ بگی و برای کسی دروغ ببافی .آدم ناخواسته

زندگی پس از زندان چالشهای بازسازی برای زنان

29

سابقهدار فشاری روانی وارد میکند ،درحالیکه فاشنشدن

«...وقتی بیای بیرون ديگه نمیپرسن که جرمت

سابقه و پنهانماندن هويت و سابقه جرم ،در بازگشت آنها به

چی بوده .رفتن اون تو ديگه تمومه يعنی میگن

جامعه نقش مؤيری ايفا میکند .به همین دلیل ،اين زنان

آدم بدی يه .تو رو يه آدم بد میدونن يعنی زنی

تمايلی برای افشای سابقه خود ندارند و تمامی تالش خويش
را برای پنهانکردن آن انجام میدهند .در اين میان ،نقش
اعضای درجه اول خانواده پر رنگ است و احتماالً در بسیاری
از مواقع ،خانواده بیش از فرد در پنهاننگاهداشتن هويت او
تالش میکند .طبق اظهارات گافمن ،فردی که داغ ننگ او
درحالافشا است و آمادگی تسلیمشدن در برابر آن را دارد،
احتماالً با وجود اين مسئله بسیار تالش میکند تا از
برمالشدن آن به میزان زياد جلوگیری کند .در اينجا هدف فرد
کاهش تنشها يا بهعبارتديگر ،کمك به خودش و ديگران
برای حذف توجهات پنهان به داغ ننگ و حف

مشارکت

طبیعی در محتوای رسمی فعالیتهای متقابل است.
باوجوداين ،ابزارهای الزم برای تحقق اين هدف ،کامالً شبیه و
در بعضی موارد برابر با ابزارهايی هستند که برای گذرکردن از

که خانواده محکمی نداشته که رفته زندان ...آره،
تهش اينکه درباره مرد میگن قاتله و همه کار
ازش بر میاد و شروره ولی زن رو میگن فاسده...
آره ،هر کاری کرده باشی ،میگن فالنی بوده که
رفته زندان بدکاره بوده».

مطابق روايتهای زنان ،ترس از آشکارشدن سابقه جرم،
يکی از مهمترين چالشها و نگرانیهای زندگی زنان سابقهدار
است و آنها و خانوادههايشان همواره در تالشند تا به نحوی
از آشکارشدن اين سابقه ،بهويژه در ارتباط با غريبهها
جلوگیری کنند .میزان توانايی فرد در سرپوشگذاری و مشفی
نگاهداشتن اين سابقه ،بهطور مؤيری در بازسازی هنی و
میزان رضايتمندی و آرامش خاطر زنان سابقهدار نقش دارد.
ويدا ادامه میدهد:
«تو محله قديمیمون میدونن زندان افتادم .گفتم

آنها استفاده میشود زيرا آنچه داغ ننگ را ازنظر افراد ناآگاه

بابام خونه رو فروخت و وکیل گرفت ،برای همین

مشفی میکند ،شايد کاهشدهنده وقوع مسائل برای افراد آگاه

ديگه اونها رو نمیبینم ولی محله جديدمون

هم باشد .گافمن ،اين فرايند را «درپوشگذاری» مینامد

هیچکس نمیدونه و دلم هم نمیخواد کسی

(گافمن.)115-119 :1981 ،

بدونه ...همون که گفتم ،نگاه مردم بد میشه .فکر

نتاي

اين پژوهش نشان میدهد زنان مصاحبهشونده،

بهدلیل ترس از انگ و برچسبهای اجتماعی نظیر انگ
فاسدبودن و روس یگری که به کلیشههای هنی اعضای جامعه
نیز مربوط میشود و نیز بهدلیل ترس از طرد و کنار گذاشته
شدن ،سعی در پنهانکردن هويت خويش دارند.
نکته جالب توجه آن است که اين زنان ،فارغ از جرم ارتکابی
معتقد بودند بهمحض آشکارشدن هويت مجرمانهاشان ،ديدگاه و
نظر کنشگران اجتماعی نسبت به ايشان ت ییر میکند و آنها را
افرادی بیبندوبار و فاسد میدانند که برای ارتکاب جرائم اخالقی
به زندان افتادهاند.
ويدا 43ساله بهدلیل حمل و نگهداری مواد يك سال
زندان بوده است .او میگويد:

میکنن آدم چیکار کرده».

يا يکی از مصاحبهشوندههای ديگر میگويد:
«خیلی خوبه که کسی نمیدونه من زندان بودم
ولی يه بدیهايی هم داره .مثالً االن میخوام از
مرکز مراقبت وام بگیرم و سه تا ضامن میخواد
ولی من از فیش حقوقی مادرم استفاده کردم.
فامیلی داريم که ريیس بانکه و میتونه به من
کمك کنه ولی من نمیتونم ازشون بشوام ضامنم
بشن چون آبروم میره.»...

طبق يافتههای پژوهش ،امکان موفقیت در بازسازی
زندگی پس از خروج از زندان ،برای آن دسته از زنان که
سابقه ارتکاب جرم آنها افشا نشده است و اعضای خانواده
اين موضوع را پنهان کردهاند ،بیشتر از ساير زنان است
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بااينحال ،به نظر میرسد وجود اين عوامل در خانواده

نگهداری شبانهروزی از سالمند جور کرد تا اينکه

زندانیان در میزان پنهانکاری آنها و همچنین ،میزان موفقیت

اون سالمند مرد .حاال هم همون کار رو دارم ولی

آنها در پنهانکردن سابقه جرم مؤير است :سطح طبقاتی،

شبانهروزی نیست ...با مادرم زندگی میکنم و

ويژگیهای فرهنگی ،روابط درونخانوادگی ،میزان تحصیالت،
منزلت اجتماعی و . ...براساس تجزيهوتحلیل مصاحبههای
عمیق کیفی در برخی مواقع خانوادههای زنان زندانی بهدلیل
ترس از دست دادن جايگاه و موقعیت و منزلت اجتماعی
خويش ،سعی میکنند سابقه جرم زنان عضو خانواده خود را
پنهان کنند بنابراين ،اقداماتی مانند اين موارد را انجام
میدهند :ت ییر محل سکونت ،قطع ارتباط با بستگان و
اطرافیان يا برعکس ،طردکردن و پیگیرینکردن پرونده زن
زندانی.

ازش نگهداری میکنم ...تو اين دو سالی که آزاد
شدم ،يه مقدار پول جور کردم تا برای دخترم عقد
کردهام جهیزيه بشرم ولی خیلی کمه .وامهايی هم
که میدن ،خیلی کمه.»...

درمجموع ،اين فعالیتها در قالب اين نقشها و
برنامههای جمعبندی میشوند:
 نقشهای مرتبط با مادری و حضانت فرزندان، اشت ال و درگیری در فعالیتهای کاری و عضويت در شبکههای اجتماعی و اتصال به گروههایخويشاوندی.

فعاليتهای اجتماعی و درگيری در فعاليتهای روزمره
ازجمله شیوههای مديريت چالشها ،فعالیتهای اجتماعی و
درگیری در زندگی روزمره است .طبق نتاي

تجزيهوتحلیل

مصاحبههای عمیق کیفی بعضی از مصاحبهشوندگان با
بازگشت به زندگی عادی و روزمره و درگیرشدن در
فعالیتهای اجتماعی بهکلی از زندگی مجرمانه خويش
کنارهگیری کردهاند .براساس نتاي چنین استنباط میشود که
احتماالً اين مش ولیتها در دو قالب فعالیتهای رسمی مانند
اشت ال و کسبوکار يا بهصورت فعالیت و درگیری در امور
مربوط به بچهها و زندگی روزمره ،آشکار میشوند .اختر
11ساله میگويد:
«در اين شش ماهی که از زندان آزاد شدهام ،به
نظرم حالم بهتره .خدارو شکر کارم گرفت و
اوضاعم بد نیست و سرگرم زندگی هستم .از همه
مهمتر قسطهای وامام رو میدم که از اين بابت

تجزيهوتحلیل مصاحبههای عمیق کیفی نشان میدهد
فعالیتهای اجتماعی و درگیری در فعالیتهای روزمره ،در
بازدارنگی زنان از جرم و همچنین ،دستیابی به موفقیت در
بازسازی زندگی نقش مؤيری ايفا میکند که اين مسئله نیز
تثيیدکننده نظريه اجتماعی هرشی است

(هرشی 1335،به نقل از

صديق سروستانی.)19 :1981،
از تقصيرپذيری تا انکار
براساس تجزيهوتحلیل يافتهها پس از آزادی تصور زن درباره
به ناحق زندانیشدن خود ،در بروز بیماریهای جسمی و
روحی او مؤير است .طبق ارزيابی مصاحبههای کیفی کسانی
که زندانیشدن را عادالنه و ناشی از عملکرد اشتباه خود
میدانند ،برای بازسازی زندگی ،رفع مشکالت و برطرفکردن
نواقص و عملکردشان بیشتر تالش میکنند .مونای 91ساله به
جرم سرقت يك سال زندانی بوده است .او میگويد:

خوشحالم ...خدا رو شکر میکنم کاری هست که

«االنم پشیمون هستم و امیدم به خداست .خیلی

انجام بدم .احساس میکنم تازه به دنیا اومدم.»...

زنها رو ديدم و برام تجربه شد به طرف کار

يا شهین 14ساله میگويد:
«از وقتی از زندان اومدم ،يك روز هم بیکار نبودم.
همون موقع حدود نه ماه برادرم برام يه کار

خالف نرم .زندان درسهای زيادی بهم ياد داد.
ديگه نون خشك خالی رو بشورم ،طرف زندان
نمیرم .با تمام اينها بازم خدا رو شکر میکنم که
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کنار دخترم هستم ...راه پله تمیز میکنم و خرج

قطع شبکههای جرمزا و خلق و جايگزينی شبکههای جديد

خودم رو در میآرم ...به آينده امید دارم و به خدا

پژوهش بريدن از شبکههای منفی و مشرب

توکل میکنم».

اين مسئله تقريباً در تمام جرائم ديده میشود .بعضی
اوقات ن ذيرفتن تقصیر به اين مسائل منجر میشود :تکرار
جرم ،انجام جرايم مضاعب ،به وجود آمدن حس انتقام و
انتقامگیری ،گسترش بیماریهای جسمی و روحی ،ن ذيرفتن
وضعیت زندگی و تالش برای خروج از وضعیت نابسامان آن.
انداختن گناه اعتیاد به گردن خانواده ،والدين يا همسر و
وضعیت جامعه ،محیط و دوستان ،موجب میشود زنان معتاد
بیشتر به طرف مواد کشیده شوند و نقش خود را در عمل
ارتکابی منفعل ببینند چنانکه به همین دلیل ،حتی از وضعیت
کنونی خود نیز راضی باشند .نتاي تجزيهوتحلیل مصاحبهها

براساس نتاي

گذشته و اتصال به شبکههای مثبت و حمايتکننده مانند
شبکههای دوستانه ،خويشاوندی و گروههای ورزشی و هنری،
میزان دسترسی افراد را به منابع و فرصتهای اجتماعی الزم
برای بازسازی زندگی خود افزايش میدهد به همین دلیل
بعضی از زنان پس از آزادی اين فرصت برايشان فراهم
میشود که روابط خود را با بستگان و خويشاوندان نزديك
افزايش دهند .پس از آزادی ارتباط با خويشاوندان ،طیب
وسیعی از خدمات و حمايتهای ضروری را در اختیار اين
زنان قرار میدهد.
ريحانه 11ساله به اتهام کالهبرداری و چك بالمحل در
زندان بوده است .او تجربه خود را چنین روايت میکند:

نشان میدهد «پشیمانی» ابعاد مثبتی دارد که در ايجاد انگیزه

«از وقتی از زندان اومدم ،بچهها مهربونتر شدن و

برای بازگشت به جامعه و فرايند بازسازی مؤير است.

بیشتر هوام رو دارن .خودشون میدونن بیگناه

همچنین ،براساس يافتهها مصاحبهشوندههايی که به هر دلیل

بودم و همه تالشم رو برای اونا میکردم ...همه

ابراز پشیمانی نکردهاند و بر جرم خود يا توجیه آن اصرار

افراد خانواده هم ازم حمايت کردن .همشون باهم

داشتهاند ،در فرايند عینی و هنی بازسازی چندان موفق عمل

پول جمع کردن و با کمك وامی که از ستاد ديه

نکردهاند .يگانه 91ساله میگويد:

گرفته بودن ،بدهیهای منو دادن و من از زندان

«پشیمون نیستم .اين هم يه تجربهست .زندگی باال

آزاد شدم .همه بهم محبت کردن و در حقم لطب

و پايین داره که سیر تکامل انسانه .اگه کب رو

داشتن .اگه خانوادم نبودن ،نمیدونستم بايد چیکار

نداشته باشی ،چطور میفهمی اون باالهه چیه و

کنم».

اون اوجش چیه؟ همهجور زندگی و بیماری و

او در ادامه میگويد« :االن حالم خیلی خوبه و ديگه

همه چیز رو تجربه کردم .همهجور بیماری رو که

حواسم جمع شده .بدون مشورت هیچ کاری نمیکنم .تو

سشت ترينش اعتیاده .بعضی تجربهها مثل

خونه خیاطی میکنم و بیشتر اوقاتم برای فروش ترشیجات و

مادرشدن رو اگه بشوای بفهمی ،حتما بايد تجربش

مربا درست میکنم .دلم میخواد ترشیهام مثل ترشیهای

کنی تا بشه حسش رو توضیح بدی ...پیش بیاد،

عمه لیال تو کلِ تهران مشهور بشن».

میگم زندان بودم .چه اهمیتی داره چپ يا راست
نگاه کنن .فردا صبح خورشیدم میتابه ،خدا هم
همون خداست .آب و بر و نفسم قطع نمیشه».

بهطورکلی براساس تجزيهوتحلیل نتاي  ،زنانی که دائماً
تقصیر خود را منکر میشوند و آن را نمیپذيرند ،در بازسازی
زندگی خود کمتر موفق میشوند.

طبق نتاي پژوهش ،برای بسیاری از زنان زندانی کار و
تالش و همچنین ،امید به آينده ،در کنار پشیمانی از عملکرد
گذشته و حمايتهای خانوادگی و اجتماعی در مديريت
چالشهای پس از حبس تثيیر دارد.
درنهايت ،براساس تجزيهوتحلیل اين مصاحبهها برخی از
زنان چه در دوران زندان و چه پس از آزادی با انجام اين
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امور ،بهطور مؤيری برای دوری از جرم و تري آن و همچنین،

تثکید بر مفهوم بازسازی به دسيت آميده اسيت و سي س ايين

بازسازی زندگی خود تالش کردهاند :قطع شبکههای ارتباطی

يافتهها ارزيابی شدهاند .طبيق رواييت زنيان از زنيدگی خيود،

جرمزا و دورشدن از افرادی که باعث شدهاند آنها جرم را

سعی شده است مراحل و فرايند زنيدگی آنيان پيس از حيبس

مرتکب شوند ،کنارهگیری از زندانیان ديگر و بهجای آن،

شناسايی شود .هدف از اين مطالعات ،به دست آوردن سيندی

شرکتکردن در جمعهای ديگر مانند عضويت در گروهها و

پربار از انتشياب هيای ششصيی و مت یيرِ مجرميان و تجيارب

شبکههای اجتماعی ،شرکت در کالسهای آموزشی و

زندگی آنها در طول حیاتشان است بنابراين ،اسناد خيط سيیر

حرفهآموزی و نیز جلسات قرآن و جلسات .NA

زندگی به فهم مراحل و دورههای حیاتی مربوط به فراينيدهای

گذشته از آن ،يکی از مهمترين اقدامات برخی زنان برای

شکلگیری جرائم خشن و غیرخشن منجر میشود .همچنيین،

قطع ارتباط با عوامل جرمزا طال از همسر است .درحقیقت،

به کمك اين مطالعات درمی يابیم که چگونه افيراد خياص بيه

اين زنان در دو حال درخواست طال میکنند :زمانی که جرم

وسیله موقعیتشان در جامعه ،توانا يا محدود میشوند

(پیيرس1و

آنها تابعی از جرائم همسرشان است و با آنها همجرم هستند

همکاران 149 :1932،و  .)144بيهايينترتیيب ،در ايين پيژوهش از

يا آنکه نقش آنها را در ارتکاب جرم خود بسیار تثيیرگذار

مصاحبه های کیفی عمیق و ترسیم خط زندگی بهصورت راهی

میدانند .همچنین ،نتاي اين پژوهش نشان میدهد زنانی که

برای برر سيی بیشيتر وقيايع بحرانيی زنيدگی ،آغياز ييا اداميه

بعد از آزادی از زندان ،در بازسازی زندگی خود موفق

مجرمیت و درعین حال ،بازگشت به جامعه و زنيدگی پيس از

میشوند ،معموالً روابط خود را با افراد داخل زندان قطع

زندان استفاده شده است درحيالیکيه میيان مقيوالت ،روابيط

کردهاند.

علت و معلولی وجود ندارد و هر واقعهای لزومياً پیاميد و ايير

اختر 11ساله  11سال به جرم کالهبرداری در زندان بوده
است .او میگويد:

وضعیتی خاص نیسيت .همچنيین ،پيژوهش حاضير بيه دلیيل
کیفیبودن ،بههیچوجه قصد ندارد نتاي حاصيلشيده خيود را

«باالی در زندان نوشته شده بود پس از زندان،

تعميييیم دهيييد هرچنيييد در تميييامی مراحيييل پيييژوهش و

فراموش میشوی برای همین ديگه با کسی

گزارش نويسی برای افزايش اعتبيار پيژوهش ،تثيیيد مقيوالت

دوست نیستم .از طرفی هم نمیدونستم زندگیشون

اکتشافی و کاهش شائبه تفسیر ششصيی اطالعيات ،بيه نتياي

چجوره .اونقدر بال کشیدم که ديگه طاقت ندارم».

مطابق بررسی ادبیات پژوهشی بیشتر زنان موفق در امر
بازسازی زندگی خود ،گفتهاند با دوستان جديد ،مربیان
آموزشی ،روحانیون ،مشاوران و اعضای گروههای  NAو...
رابطه مثبت و حمايتکنندهای دارند .روابط با روحانیون،
مشاوران و مبل ان دينی يك منبع مهم برای بسیاری از زنان در
داخل و خارج از زندان است و اين افراد ،بهطور چشمگیری
به زندانیان کمك میکنند

(and Morash,2010: 16

.)Bui

جمعبندی و نتيجه
نتاي اين پژوهش براساس مصاحبههای عمیق کیفيی بيا زنيان
سابقهدار ،درباره تجربه آنها پيس از آزادی از زنيدان و نیيز بيا

ساير تحقیقات ارجاع داده شده و تمهيا و رواييتهيای زنيان،
نقل قول شده است.
درمجموع ،نتاي نشيان ميیدهيد بازگشيت بيه جامعيه و
سازگاری با آن و قرارگيرفتن در مسيیر بازسيازی بيرای عيده
معدودی از زنان ،مسیری تقريباً صياف و هميوار اسيت زييرا
خانواده های آنان و همچنین ،برخی شبکه های اجتماعی که در
آن عضييويت داشييتهانييد يييا دارنييد ،بازگشييت مجييدد آنهييا را
ميیپذيرنيد ييا آن زنيان ،شي ل ييا مهيارتی اشيت الزا دارنييد.
بااينحال ،برای بسیاری از زنيان سيابقهدار ،بازسيازی زنيدگی
مسیری سشت و ناهموار است چنان که طیب وسیعی از آنان،
Piers
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پييس از خييروج از زنييدان بييا چييالشهييا و مسييائل عديييدهای

همييدردی بييا زن ،متقاعييدکردن فرزنييدان ،سييرزنشنکييردن و

مواجهاند کيه گذشيته از آسيیبپيذير کيردن آنهيا احتمياالً در

سرکوفتنزدن و مواردی نظیر اينهاست.

بسیاری مواقع ،اين مشکالت به زندانیشدن مجددشيان منجير

همچنین ،مطابق يافتههای پژوهش ،پذيرش و روابط فيرد

میشود .بنيابراين ،در ايين پيژوهش ،زنيدگی پيس از زنيدان،

پييس از زنييدان ،ارتبيياط بسييیار زيييادی بييا اييين عوامييل دارد:

چالش های آن و همچنین ،مديريت اين چالشها و نیز عواميل

بازخوردهای زندان رفتن او در میان خانواده و ديگر افراد مهيم

مؤير بر بازسازی زندگی شامل عوامل تثيیرگذار در توفیيق ييا

و همچنین ،حسن اعتماد ،اعتبار و منزليت اجتمياعی پيیش از

شکست اين فرايند بررسی شده است.

زندان يا بعد از آن که فرد ازطريق اعتمادسازی بيرای خيويش

طبق تجزيهوتحلیل مصاحبهها زنان روايت های گوناگونی

به دست آورده است .زنانی که پیش از ارتکاب جرم جايگاه و

از چالش های زندگی پس از زندان بیان کردهانيد کيه احتمياالً

منزلت ويژهای در خانواده داشتهاند و اعضای خانواده نیز آنيان

باعث میشود آنها در بازسيازی زنيدگی خيود موفيق نشيوند.

را چندان مقصر نمیدانند ،احتماالً بیشتر از طرف خانواده خود

بهاينترتیب ،اساسیترين چيالشهيای زنيدگی زنيان ،پيس از

پذيرفته میشوند چنانکه به همین دلیيل ،بعضيی از زنيدانیان

رهايی از زندان اين موارد هستند :شیوه پيذيرش و اتصيال بيه

مالی بیشتر از طرف خانواده حمايت شيدهانيد .درواقيع ،زنيان

خانواده ،بازخوردهای زنيدان و روابيط اجتمياعی ،سيرزنش و

محبوسی که سيرمايه هيای اجتمياعی بیشيتری دارنيد ،شيانس

تحقیر ،احساس تنهايی ،احساس محرومیت و عقبماندگی ،از

موفقیتشان در بازگشت بيه جامعيه بیشيتر اسيت درحيالیکيه

دسيت دادن سييرمايههييای اجتمياعی و اقتصييادی ،داغ ننييگ و

سرمايههای اقتصادی ماننيد داراييی فيردی ييا خيانوادگی نیيز

سوءسابقه ،کنتيرل و همچنيین ،نظيارت مضياعب .يافتيههيای

بهطور فو العادهای در اين فرايند نقش دارد .همچنيین ،نتياي

پژوهش نشان میدهد ازجمله مهمترين چالشهای زنيان پيس

پژوهش نشان میدهد يکی از مهمترين مشکالت بیشيتر زنيان

از رهايی ترس از ن ذيرفتن خيانواده و جيدايی از شيبکههيای

مصاحبه شونده ،فراهم نبودن هزينيه هيای زنيدگی و مشيکالت

خانوادگی است که معموالٌ در روزهای پاييانی حيبس تشيديد

اقتصادی است که آنها را در معرد «آسیبپيذيری مضياعب»

میشود زيرا زنان زندانی میدانند که بيهدلیيل طيرد خيانواده،

قرار میدهد زييرا دسيتیابی بيه شي ل و درآميد ،بيرای زنيان

احتماالً با مشکالت ميالی و معیشيتی و همچنيین ،مشيکل در

سرپرست خانوار امری حیاتی است و عقبمانيدگی اجتمياعی

پیداکردن محل سکونت مواجه میشوند .مطابق ارزيابی نتياي

ناشی از نداشتن آن ،هير لحظيه امکيان ل يزش و کي روی را

زنانی کيه از حماييت و پشيتیبانی اعضيای خيانواده ،بيهوييژه

افزايش میدهد .در جوامعی که فرهنگ مردساالری غلبيه دارد

همسران خويش بهرهمند میشوند ،احتماالً در فرايند بازسيازی

و حوزههای کاری براساس اسيتیالی مردانيه اسيت ،فضياهای

بسیار موفقتر از ساير زنان عمل میکنند .برعکس ،زنيانی کيه

کاری برای زنيان ترسيناي و نياامن ميیشيوند .اميوری ماننيد

از حمايت های همسر محروم هستند ،در بیشتر مواقع با مسائل

طردشييدن از اييين فضيياها ،نبييودن حمايييتهييای اجتميياعی و

و مشييکالتی مضيياعب مواجييهانييد کييه ناشييی از مشييکالت

دسترسینداشتن به فرصتهای ش لی ايمين ،باعيث ميیشيود

خانوادگی و زناشويی و نیز مشکالت پس از خروج از زنيدان

زنان دائماً با چالش های جدی درگیر شيوند و هميین مسيئله،

است .براساس اين مطالعيه ،حماييت هيای خيانواده و همسير

احتمال ارتکاب مجدد جرم را افزايش میدهد.

شامل حمايت های مالی و اقتصادی ،کمك در پرداخت بيدهی

داغ ننگ زندان و ترس از افشای آن ،چيالش ديگيری در

يا جريمههای نقدی ،پیگیری پرونده ،گرفتن وکیل ،حضيور در

زندگی اين زنان محسوب میشود که معميوالً بيا کلیشيههيای

روزهييای مالقييات و حمايييتهييای کالمييی ماننييد هم يدلی و

قالبی و هنی راي مربوط به ايين جيرائم گيره خيورده و بيه
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همین دلیل ،همواره يکی از مهمترين دغدغههای زنان ميدنظر

هرشی پیوند ششص با جامعه ،چهار جزء اصيلی دارد« :تعليق

دررابطهبا افشای سوءسابقه حبس ،تيرس از «روسي یپنيداری»

خاطر» نسبت به افراد و نهادها در جامعه ،تعهدداشيتن ،درگیير

است .از آن گذشته ،بررسی ادبیيات پيژوهش نشيان ميیدهيد

شدن در فعالیتهای مربوط بيه زنيدگی روزميره و درنهاييت،

مطابق باور جرم شناسان فمینیسم ،هرچند ممکين اسيت زنيان

اعتقاد افراد بيه اعتبيار اخالقيی نظيام هنجارهيای اجتمياعی و

همه انواع بزهکاری را مرتکب شوند ،احساس فشار و هيراس

رعايت قوانین و مقررات که بهطورکلی اين مسائل به همنوايی

از داغ بزهکاری برای آنها کامالً جدی است زيرا زنان مجيرم

در جامعيه و کياهش احتمييال کي رفتياری افييراد ميیانجامنييد

دوبرابر منحرف محسوب میشوند .دالييل ايين امير هيم ايين

(صديقسروستانی 19 :1981 ،و.)14

موارد است :زير پا گذاشتن قوانین اجتماعی و نیيز غیرزنانيه و

درپايييان ،براسيياس نتيياي بييهدسييتآمييده ،هرچييه میييزان

غیرطبیعی بودن ،زيرا باوجود قواعد رفتار زنانه ،عميل خيالف

«ناشناختگی و گمنامی» زنان زندانی در شبکه هيای اجتمياعی،

انجام دادهاند (آبوت و واالس 441 :1981 ،و .)445

گروههای خانوادگی يا همسايگی سابق يا کنونی بیشيتر باشيد،

باوجود مسائل و آسیب هيای موجيود پيس از خيروج از

به همان نسبت ممکن است احتمال موفقیتشان افيزايش يابيد

حبس ،زنان مصاحبه شونده برای مديريت چيالش هيا ،کياهش

درحالی کيه آشکارشيدن سيابقه ارتکياب جيرم و ت ییير نگياه

پیامدهای حبس و انطبا با وضعیت استراتژی های متفاوتی را

اطرافیان ،يکی از مهمترين چالشهای زندگی اين زنيان اسيت

برگزيدهاند که بيهطيور ميؤيری در رونيد بازسيازی زنيدگی و

که ظاهر ًا ارتباط چنيدانی نیيز بيا نيوع جيرم و سيابقه نيدارد.

بازگشت موفقیتآمیز آنها به جامعه ،نقش دارد .مطابق يافتههيا

باتوجه به اين مطالب ،يکی از مهم ترين اسيتراتژی هيای زنيان،

اين زنان ازطريق سرپوشگذاری و پنهانکردن سابقه ،گمنيامی

مديريت داغ ننگ و پنهاننگاهداشيتن سيابقه جيرم و گمنيامی

و ناشناختگی (که با حمايت های خانوادگی ،میيزان تحقيق آن

اسيت و گيافمن ،ايين فراينيد را «سيرپوشگيذاری» ميیناميد

افييزايش مييیيابييد) هويييتيييابی مجييدد و بييازتعريب خييود،

(گافمن.)194 :1981،

فعالیت های اجتماعی و درگیری در فعالیت های روزمره ماننيد

به طورکلی به نظر می رسد زنان برای مديريت چالش های

اشت ال و رسیدگی به امور فرزندان ،پشیمانی و پذيرش تقصیر

زندگی پس از زندان ،بیشتر راهکارها و استراتژیهيای فيردی

و سييرانجام ،قطييع شييبکههييای جييرمزا و خلييق شييبکههييای

را بر میگزينند که اين کار معموالً بيا تکیيه بير حماييتهيای

جايگزين ،چالش هيای زنيدگی خيود را بيه نحيوی ميديريت

خييانوادگی و اتصييال بييه شييبکههييای خويشيياوندی اسييت.

میکنند.

برايناسياس ،درزمینيه ميديريت چيالشهيا و اسيتراتژیهيای

بيهاييينترتیيب ،درگیيریهييای اجتمياعی و فعالیييتهييای

مطلوب زنان برای کاهش تبعات حبس ،خدمات جامعهمحيور

روزمره ،در کنار مادربودن و مسئولیت نگهداری از فرزندان در

و جامع يا وجود ندارند يا میزان آنها اندي است که ايين امير،

فرايند ميديريت چيالش هيا و همچنيین ،تيالش در بازگشيت

بايد به طور جدی مطالعه و بررسی شيود و مجيال آن در ايين

موفقیت آمیز به جامعه ،هم نيوايی و پرهیيز از ارتکياب مجيدد

تحقیق فراهم نیسيت .بنيابراين ،در آينيده بيرای انجيام چنيین

جرم ميؤير اسيت .هرشيی در نظرييه کنتيرل اجتمياعی عليت

تحقیقاتی اين فرضیات مدنظر هستند :نهادهيا و سيازمان هيای

همنوايی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیونيد اجتمياعی آنهيا

یربييط ،چييه نييوع خييدمات و حمايييتهييای اجتميياعی و

دانسييته اسييت .طبييق ديييدگاه او پیونييد میييان فييرد و جامعييه،

جامعييهمحييوری را پييس از خييروج از زنييدان ،بييه زنييان ارائييه

مهمترين علت هم نوايی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فيرد و

میدهند و زنان چگونه از وجود اين خدمات مطلع میشوند و

ضعب يا نبود اين پیوند ،علت اصلی ک رفتاری اسيت .ازنظير

از آنها چه استفادههايی میکنند.

زندگی پس از زندان چالشهای بازسازی برای زنان
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تهران :انتشارات صفار.
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