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 هايي با والد زنداني مطالعة تجربة زيستة كودكان و نوجوانان در خانواده
  
  2مرضيه ابراهيمي 1زهرا ميرحسيني،

  
  )15/10/97، تاريخ پذيرش15/01/97 (تاريخ دريافت

  
  چكيده

دف مطالعه مقاله ي حاضر مبتني بر پژوهشي كيفي و پديدارشناسانه است كه با ه
تجربه ي زيسته كودكان و نوجوانان خانواده هاي والد زنداني انجام شده است. محققان 

شدن والدين را در زندگي كودكان دريابند و شرح  اند پيامدهاي زنداني كوشيده
 10كودك و نوجوان  20منظور، با  اين باره مطالعه كنند. به هاي كودكان را در اين روايت

برد،  سر مي كم يكي از والدين آنها در زندان به ن شهر تهران، كه دستسالة ساك 18تا  
هاي تحقيق، پيامدهاي حبس  هاي عميق كيفي صورت گرفته است. طبق يافته مصاحبه

گسيختگي و آشفتگي خانواده،  شود: ازهم بندي مي والدين در چهار مقولة اصلي دسته
ها.  ها و انگ ااميدي، و نيز ننگتغيير جريان عادي زندگي، طردشدگي، سرخوردگي و ن

اي اين كودكان و نوجوانان، نظير سن و  هاي زمينه ها نشان داد ويژگي براين، يافته عالوه
جنسيت آنها، و در كنار آن جنسيت والد زنداني و نوع جرم او، در تجربة زيستة 

ارد. وجودآمده در زندگي آنها نقش مؤثري د شوندگان و نيز در پيامدهاي به مصاحبه
ها را  وجه قصد تعميم يافته هيچ بودن پژوهش، نويسندگان به حال، با توجه به كيفي بااين

 ندارند.  

  
  خانواده، والد زنداني، كودكان و نوجوانان، مطالعة كيفي. واژگان كليدي:
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اء (نويسندة اجتماعي و اقتصاد دانشگاه الزهر علومة عضو هيئت علمي گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشكد. 1
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  بيان مسئله
اساسي  شدن كودكان نقش ترين نهادهاي جامعه است كه در فرآيند اجتماعي خانواده يكي از مهم

ها، هنجارها و تعامالت  ها، ارزش ها و واكنش دارد. كودك از بدو تولد، تحت تأثير والدين، كنش
بر زبان،  شدن، فرزندان، عالوه كند. در مراحل اولية اجتماعي گيرد و دروني مي اجتماعي و... را فرامي

هاي بعدي قرار  زشآموزند كه پايه و اساس آمو الگوهاي اساسي رفتار را از والدين خويش مي
هاي والدين و كودكان  گيرد. گيدنز معتقد است پذيرفتن نقش پدري و مادري، معموالً، فعاليت مي

توان گفت خانواده و از آن  ). مي48- 47: 1386زند (گيدنز،  را براي تمام عمر به يكديگر پيوند مي
كنند و كارگزاران  اسي ايفا ميتر، والدين در فرآيند زندگي و تعامالت اجتماعي افراد نقشي اس مهم

شوند. سبك زندگي والدين و مسائل و مشكالت آنها بر  شدن كودكان قلمداد مي اصلي اجتماعي
هاي اساسي  زندگي كنوني و آيندة فرزندان تأثير بسزايي دارد و ممكن است زندگي آنها را با بحران

  ماند. يها در زندگي آنها باقي م مواجه كند كه پيامدهاي آن تا مدت
دهد، ارتكاب جرم  ترين مسائلي كه زندگي كودكان را تحت تأثير قرار مي يكي از مهم

شدن آنهاست كه تجربة زيستة متفاوت و خاصي را  دنبال آن زنداني دست والد يا والدين و به به
زند كه احتماالً با تجربة زيستة كودكان ديگر متفاوت است و زندگي  در زندگي كودك رقم مي

دهد، بخش بزرگي از  هاي اوليه نشان مي كند. بررسي رو مي آنها را با خطرهاي فراواني روبه آتي
بر دوري از والدين و مسائل و مشكالت اقتصادي، در  مسائل و مشكالت اين فرزندان، عالوه

هاي اجتماعي، گسترش تعامالت فردي و خانوادگي،  هاي اجتماعي و عضويت در شبكه زمينه
شود كه در  آشكار مي "ننگ والد زنداني"دنبال آن،  كار و به زندگي با والدين بزه ابعاد پيچيدة

بسياري مواقع ممكن است به فرزندان نيز تعميم داده شود و بيش از خود فرد زنداني، براي 
دنبال داشته باشد؛ هرچند، اطالعات زيادي دربارة نحوة مديريت اين  اش شرمساري به خانواده

  ).2016 1ودكان و نوجوانان وجود ندارد (لوتر،داغ در ميان ك
بودن بخش عظيمي از مسائل  در اين مقاله تالش شده است تا با توجه به ناشناختگي و پنهان

ها از منظر فرزندان آنها بررسي شود.  هاي زندانيان، تجربة زندگي در اين خانواده و مشكالت خانواده
جربيات زندگي كودكان و نوجوانان در مواجهه با دنبال آشكاركردن بخشي از ت اين تحقيق به

شان و نيز نحوة  شدن والد است و مسائل و مشكالت آنها را در موقعيت ويژه و خاص زندگي زنداني
  كاود. كنارآمدن آنها را با موضوع و چگونگي كاهش پيامدهاي ناشي از آن مي

_______________________________________________________ 
1. Luther 



  هايي با والد زنداني مطالعة تجربة زيستة كودكان و نوجوانان در خانواده

135  

  مالحظات نظري و مروري بر پيشينة پژوهش
رو،  اند؛ ازاين آزمايي نداشته وجه قصد نظريه هيچ دن پژوهش حاضر، محققان بهبو با توجه به كيفي

بودن ذهن پژوهشگران  معناي خالي چارچوب نظري خاصي اساس كار قرار نگرفته است. اما، اين به
هاي ارجاعي و استنادي در تمام  مثابة چارچوب هاي موجود به از مباحث نظري نيست و نظريه

اند،  ها، مورد استفاده و استناد قرار گرفته بندي يافته ها تا جمع آوري داده معمراحل تحقيق، از ج
زني، داغ ننگ گافمن، يادگيري اجتماعي،  نشيني افتراقي ساترلند، رويكرد انگ نظرياتي چون هم

  ).59- 36: 1386سروستاني،  كنترل اجتماعي، و فشار اجتماعي (صديق
هاي اخير، تحقيقات متعددي با  دهد، در سال يبررسي ادبيات و پيشينة پژوهش نشان م

شناختي و نيز مددكاري اجتماعي به بررسي ابعاد پيچيده و  شناختي، جامعه رويكردهاي روان
اند كه با توجه به پويايي  پنهان زندگي كودكان و نوجواناني كه والد آنها زنداني است پرداخته

ود. برخي تحقيقات به بررسي نحوة مديريت ش مسئله، در اينجا به تحقيقات جديدتر اشاره مي
شدن  )، بررسي پيشرفت تحصيلي، رابطة ترك تحصيل با زنداني2016ننگ والد زنداني (لوتر، 

)، و بررسي فرآيندهاي ارتباطي و عوامل محافظت از كودكان 2016 2و همكاران، 1والدين (نيكلز
كاهش خطرهاي دوران حبس  اند كه نقش مهمي در ) پرداخته2013  3(پولمن و همكاران،

شدن پرخطر (زيمن و  والدين دارد. برخي تحقيقات نيز اثر حبس مادر را در فرآيند اجتماعي
 5)، اثر رابطة مادر با سرپرست كودكان در زمان حبس (روبيالرد و همكاران،2016 4همكاران،

) را 2017ان، بستگي كودك به پدر زنداني و مالقات والد (پولمن و همكار ) و نيز دل2016
  اند. مطالعه كرده

دهد تحقيقات اندكي به مطالعة زندگي كودكان و نوجواناني كه  مرور ادبيات داخلي نشان مي
شده نيز معموالً در ذيل تحقيقات خود  هاي انجام اند و پژوهش والد آنها زنداني است پرداخته

) در تحقيقي با عنوان 1395ان (پيشه و همكار كه فالحت اند. چنان اي به اين موضوع كرده اشاره
خانوادة نابسامان؛ تجربة زيستة دختران فراري ساكن كانون اصالح و تربيت از دارابودن «

، با استفاده از روش تحقيق كيفي، در قالب سه مضمون كلي آشفتگي در خانواده، »خانواده
كاري  در فرآيند بزه توجهي و كمبود حمايت و اقدامات ضداجتماعي خانواده، نقش خانواده را بي

) نيز در تحقيق خود 1393االسالمي ( زاده و شيخ اند. عظيم و فرار دختران از خانه برجسته كرده

_______________________________________________________ 
1. Nichols 
2. Nichols 
3. Poehlmann 
4. Zeman 
5. Robillard 
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، »شناسي ثانويه ديده كار، الگوي رشد مجرمانة مبتني بر بزه از مادر معتاد تا فرزند بزه«با عنوان 
اند. طباطبايي  كارانة فرزند بررسي كرده بزه كارانة مادر را در ارتكاب اعمال تأثير اعتياد و رفتار بزه

رفتاري ـ  بررسي ميزان شيوع اختالالت رواني«با عنوان ) نيز در تحقيق خود 1391و همكاران (
، به بررسي و شناسايي شيوع »هاي استان سمنان در كودكان داراي والدين زنداني مقيم زندان

اند. نتايج اين پژوهش  دن يكي از والدين پرداختهش رفتاري فرزندان بعد از زندانيـ  مشكالت رواني
شدن والدين، حمايت اجتماعي را از فرزندان سلب  نشان داده است، با توجه به اينكه زنداني

گيرند  رفتاري قرار ميـ  كند، اين كودكان بيشتر در معرض ابتال به مشكالت و اختالالت رواني مي
  كند. هاي اجتماعي جايگزين را برجسته مي ايتكه اين امر لزوم بررسي موضوع و تأمين حم

كارگيري روش  كند، تأكيد بر به شده متمايز مي آنچه اين پژوهش را از تحقيقات انجام
تحقيق كيفي و مطالعات پديدارشناختي درباب فهم تجربيات زيستة كودكان و نوجوانان در 

هان و پيچيدة زندگي اين كودكان در هاي با والد زنداني، و شناسايي و بازنمايي ابعاد پن خانواده
  گسيخته است. هاي ازهم خانواده

  
  مباني روشي پژوهش

پژوهش حاضر تحقيقي كيفي و مبتني بر روش پديدارشناختي است. در اين دسته تحقيقات، 
كند پديدة تحت مطالعه را ازطريق كنشگراني توصيف و تفسير كند كه در  پژوهشگر سعي مي

ها از افرادي كه  يافت، داده د و تجربة زيستة مشترك دارند. در اين رهان پژوهش مشاركت كرده
اند و چگونگي تجربة  تجربة زيستة مشترك دارند و نيز از توصيف آنها دربارة آنچه تجربه كرده

- 80: 1394نقل از كرسول،  به 1994شود (موستاكاس،  آوري و مطالعه مي آن فرآيندها، جمع
هاي عميق با افراد  هايي، به مصاحبه يافتن به چنين داده دست). الزم است محقق براي 81

اند و تجربة زيستة مشترك دارند  طور مستقيم پديده را تجربه كرده مطلعي بپردازد كه همگي به
) تأكيد دارند، براي فهم بهتر تجربة 2007( 1). كرسول و پاث401: 1389(محمدپور، 

هاي شخصي و تصورات قالبي خود را  شگر تجربهكنندگان در پژوهش، الزم است پژوه مشاركت
  ناديده بگيرد و مهار كند.

هاي عميق كيفي، مشاهدة  زمان، از مصاحبه ها، هم در اين پژوهش، در مرحلة گردآوري داده
مستقيم و نيز مطالعة اسناد و مدارك استفاده شده است كه نقش مؤثري در افزايش اعتبار 

اعتبار در تحقيقات كيفي با آنچه در تحقيقات كمي مرسوم  ها دارد. گفتني است تأمين داده
در پژوهش كيفي برپاية » قابليت اعتماد«) معتقدند 1985است تفاوت دارد. لينكن و گوبا (

_______________________________________________________ 
1. Poth 



  هايي با والد زنداني مطالعة تجربة زيستة كودكان و نوجوانان در خانواده

137  

آيد كه با  دست مي به» تأييدپذيري«و » اتكاپذيري«، »پذيري انتقال«، »پذيري اطمينان«
ها به آنها و  شوندگان و ارائة داده راجعه به مصاحبه، يعني م»كنترل اعضا«بردهاي  كاربردن راه به

توصيفات پرمايه و «براين، استفاده از  گيرد. عالوه اطمينان از فهم شرح اظهارنظرها، صورت مي
ها قضاوت كند، نيز يكي از  پذيري يافته دهد دربارة انتقال ، كه به خواننده امكان مي»غني
به نقل از كرسول، 1985يفي است (لينكن و گوبا، هاي افزايش اعتبار در تحقيقات ك شيوه

هاي  ها، نقل قول منظور در بخش گزارش يافته اين ). در اين تحقيق نيز به253- 247: 1394
شوندگان ذكر شده است و درنهايت كدگذاري مجدد و جداگانه نيز صورت گرفته است  مصاحبه

  هاست. شده و تأييدپذيري يافته جهاي استخرا كه دربردارندة فهم مشترك از مفاهيم و مقوله
  

  ها نحوة انتخاب نمونه
ها، راحتي و اشباع نظري انتخاب  ها در روش كيفي، با توجه به دسترسي به نمونه نمونه
تواند هدفمند، نظري يا ابزاري باشد و با توجه  گيري در روش تحقيق كيفي مي شوند. نمونه مي

صورت هدفمند  ها به ). در اين تحقيق نمونه2013 1به موضوع تحقيق انجام شود (سيلورمن،
گيري تا جايي  اند و درجة گويايي نمونه در كانون توجه قرار گرفته است. نمونه انتخاب شده

ها با توجه به جنسيت، سن،  ادامه يافته است كه محققان به اشباع نظري دست يابند. نمونه
  اند. رم والدين انتخاب شدهمحل سكونت كودكان و نوجوانان و طول مدت حبس و نوع ج

  
  ها تحليل داده

صورت متني نوشته  ها به ها آغاز شده است. ابتدا، مصاحبه پس از پايان هر مصاحبه، تحليل داده
شد و بعد از پايان مرحلة كدگذاري، شامل سه مرحلة كدگذاري باز، محوري و انتخابي، بررسي 

ها،  ج شدند. درنهايت، در مرحلة تحليل دادهو تجزيه و تحليل آغاز شد و مفاهيم اوليه استخرا
ها،  هاي معنايي و توصيف ذات پديده منظور فهم اظهارات مهم و رسيدن به خوشه سعي شد به

هاي خام و از طريق استخراج  هاي معنايي از دل داده )، خوشه1994طبق روية موستاكاس (
  2ود.هاي جزئي و اصلي ارائه ش دست آيد و مقوله مفاهيم اوليه به

_______________________________________________________ 
1.Silverman 

 بدربا ي محققشخص تجارب اشتنكنارگذ است؛ صورت ناي هب موستاكاس روش طبقبر ها داده ليتحل مرحله.  2
در قالب  يمورد نظر كه در گام بعد ةديپدة تجرب باز اظهارات مهم دربا يفهرست يةته مطالعه، ضوعمو ةديپد

مراحل محقق را به فهم ذات  نيا يط مجموعدر وشود  يم يبند ها دسته و مقوله نيمضام اي ييمعنا يواحدها
 رساند يم دهيپد از جامع يفيتوص ةارائ تيدرنها و نيمضام يها يندب و خوشه يمعان جاديمورد نظر و ا ةديپد

  ).194-193: 1394 (كرسول،
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  شوندگان سيماي مصاحبه
كودك و نوجوان مصاحبة عميق كيفي صورت گرفت كه همگي در  20در اين پژوهش، با 

كردند كه يكي از والدين يا هردو آنها سابقة حبس داشتند. همة افراد  هايي زندگي مي خانواده
ني در فاصلة سال قرار داشتند و در زمان مصاحبه، يع 18تا  10شونده در فاصلة سني  مصاحبه

، ساكن استان تهران بودند. آنچه در كانون توجه قرار گرفته، تجربة 1396- 1395هاي  سال
  زيستة مشترك كودكان از حبس والد يا والدين است.

ها در اختيار محققان قرار  ها، از طريق سازمان زندان شونده اطالعات و مشخصات مصاحبه
دسترسي به اين افراد، كودكان و نوجواناني براي  علت محدوديت گرفت. در برخي مواقع نيز به

مصاحبه انتخاب شدند كه براي مالقات با والدشان به زندان مراجعه كرده بودند. با توجه به 
اهميت مصاحبه با مطلعان و كساني كه بتوانند دربارة موضوع پژوهش كيفي توصيفاتي غني 

احل پژوهش نيز به اين مسئله توجه شد كه ارائه دهند، با اين افراد مصاحبه شد و در تمام مر
 90تا  45آنها تحت فشار فضاي پژوهش و تحقيق قرار نگيرند. هر مصاحبه معموالً در حدود 

ها ضبط و به آنها اطمينان داده شد كه متن  دقيقه به طول انجاميد. ابتدا، با اجازة افراد، مكالمه
شوندگان زير  نفر از مصاحبه 7اهد ماند. سن مصاحبه كامالً محرمانه است و در اختيار محقق خو

سال داشتند. كوشش شد تا بيشترين گوناگوني در  18تا  14نفر نيز بين  13سال بود و  14
 9نفر دختر، و  12نفر از پاسخگويان پسر و  8منظور،  اين ها در نظر گرفته شود. به انتخاب نمونه

نفر از كودكان پدر زنداني  11اب شدند. كرده انتخ تحصيل نفر ترك 11نفر در حال تحصيل و 
بردند. مجرمان  سر مي نفر نيز هر دو والدشان در زندان به 5نفر مادر زنداني داشتند و  4داشتند، 

 4نفر)، سرقت و دزدي ( 3نفر)، قتل و معاونت در قتل ( 7علت جرايم مرتبط با مواد مخدر ( به
    نفر) دستگير شده بودند. 6نفر) و جرايم مالي (

  
  هاي پژوهش پرسش

هاي  هاي ذيل محور اصلي پژوهش را در مصاحبه منظور بررسي دقيق ابعاد تحقيق، پرسش به
  اند: ساختاريافته تشكيل داده نيمه
 كنند؟ كودكان و نوجوانان با والد زنداني موقعيت زندگي خود را چگونه درك و معنا مي - 

نداني است، چه مسائل و مشكالتي را بنا هايي كه والدشان ز كودكان و نوجوانان در خانواده - 
 كنند؟ بر تجربة زيستة خويش روايت مي

 نحوة مواجهة اين كودكان و نوجوانان با والدين خويش چگونه است؟ - 

 شوندگان، حبس والدين چه پيامدهايي در زندگي آنها داشته است؟ بنا بر روايت مصاحبه - 
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  ها گزارش يافته
هاي عميق كيفي با كودكان و نوجواناني كه والد  مصاحبه در اين بخش، نتيجة تجزيه و تحليل

ها حاوي توصيفاتي غني از ابعاد پنهان و مخفي  اند ارائه شده است. اين مصاحبه زنداني داشته
كاري  هايي است كه با وجود تجربة زيستة مشترك درباب حبس و بزه زندگي در چنين خانواده

كنندگان  ران و عوامل حاكم بر آن را از زبان تجربههاي فردي خاص خود اين دو والدين، ويژگي
هاي تحقيق و كاهش  منظور افزايش اعتبار داده دهد. در اين بخش سعي شده است، به نشان مي

  شوندگان استناد شود.  هاي مصاحبه شائبة تفسير شخصي، به نقل قول
  هاي با والد زنداني بندي تجربة زندگي در خانواده . مقوله1جدول 

  مفاهيم جزئي هاي فرعيمقوله هاي اصلي همقول

جنسيت، سن، پدر زنداني، مادر زنداني،   اي، سابقة جرمي والدين هاي زمينه ويژگي  ها بسترها و بافت
  نوع جرم والدين

  
گسيختگي و  ازهم

  آشفتگي خانواده

سرپرستي و مشكالت اقتصادي، سرگرداني  بي
محور و  شدن جرم و سردرگمي، اجتماعي
  والدين الگوشدن

طالق والدين، متاركه، زندگي با 
بستگان، تجربة زندگي در پرورشگاه، 

كارانة  الگوپذيري از والدين، رفتار بزه
فرزندان، مسئوليت خانوار و تأمين 

والدي، فرار از  شدن بي معاش، عادي
  منزل

  
تغيير جريان عادي 

  زندگي

رفتن سالمتي،ها، ازدسترفتن فرصتازدست
سوءظن فزاينده، كودكي اعتمادي و  بي

  رفته؛ بزرگسالي زودهنگام ازدست

هاي جسمي و  ترك تحصيل، بيماري
رواني، قطع ارتباط و دوري از والدين، 

  تنفر از والدين و عدم پذيرش

طردشدگي، 
سرخوردگي و 

  نااميدي

هايسرزنش و تحقير، عدم پذيرش در شبكه
 زنداني؛ والد خانوادگي و اجتماعي، كودكان

  شده مجازات انگناه بي
  از كودكان غفلت و محكوم نجات بر تمركز

عدم معاشرت و پذيرش، ترس از 
نشيني با فرزندان، ترس از درگيري  هم

در مشكالت فرزندان، انزواطلبي و قطع 
  شدن كودكان روابط خانوادگي، فراموش

كاري والدين، هويت پنهان؛ ترس از  تاوان بزه  ها ها و انگ ننگ
  الدينآشكارشدن هويت و

تغيير محل سكونت، ترس از افشاي 
كاري والدين، كودكي در ساية  سابقة بزه

  محكوميت والدين، غفلت از فرزندان
  

  ها . بسترها و بافت1
شود، زندگي فرزندان تحت تأثير تغييرِ  زماني كه خانواده با فقدان والد يا والدين مواجه مي

حال، آنچه در درك و  رو شود. بااين ست روبهوجودآمده با مسائل و مشكالت متعددي ممكن ا به
  فهم فرزندان تأثيرگذار است، علت غيبت والد يا والدين در خانواده است.
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  اي هاي زمينه تأثير ويژگي
هاي جالب توجهي از تجربة زيستة فرزنداني كه والد  هاي كيفي روايت تجزيه و تحليل مصاحبه

اي،  هاي زمينه برآنكه تحت تأثير متغيرها و ويژگي عالوهدهد، كه  دست مي آنها زنداني است به
هاي  نظير سن و جنسيت پاسخگويان است، ارتباط زيادي با جنسيت والد زنداني دارد. يافته

شدن پدر، با تجربة او از حبس مادر متفاوت است  دهد، تجربة كودك از زنداني پژوهش نشان مي
ساله، ديپلمه، كه 18 1تري است. سوده، عيت پيچيدهعلت حبس، نيز وض و فقدان هر دو والد، به

  گويد: علت جرايم مالي در زندان است، مي مادرش به
هاي مردم بود. برادرم كه  ها و حرف رفتنِ مادرم، نگاه يكي از مشكالت من بعد از زندان«

نم. گيري كارهاشون رو بك تونستم برم پي دنبال كار بود و پدرم هم مريض. فقط من بودم كه مي
ها منو ببينه...  ش نگران بودم يكي از همسايه  خواستم از خونه خارج بشم همه ها كه مي صبح

  » .پشت سرمون حرف زياد بود...
شـان از پديـدة    دهـد، جنسـيت فرزنـدان نيـز بـا تجربـة زيسـته        هاي تحقيق نشان مي يافته
دختـران  كه  طوري ارد، بهشدن والد و نيز مسائل و مشكالت پيرامون آن ارتباط مستقيم د زنداني
ويژه در نوجواني و جواني،  كنند؛ چراكه بسياري از آنها، به هاي روحي و رواني را تحمل مي صدمه

كـه برخـي از دختـران     دادن فرصت مناسـب ازدواج هسـتند. چنـان    نگران آيندة خود و ازدست
اند، حـال آنكـه    ي كردهشونده, خود به اين مسئله اذعان و دربارة آن اظهار نگران نوجوان مصاحبه
هـاي   اند، هرچنـد يافتـه   اي نداشته شونده، با سن و موقعيت مشابه، چنين نگراني پسران مصاحبه

هاي مردانة خانه، نظير  رفتن پدر، مسئوليت زندان دهد كه در بيشتر مواقع، با به تحقيق نشان مي
ساله، كه پـدرش در   18ن، شود. حسي بار مالي خانواده و تأمين معاش، به فرزند پسر منتقل مي

  گويد: برداري به زندان افتاده، مي سالگي او به جرم كاله 8
هو چرا سر از  مون خوب بود، نفهميدم يك وقتي بابام افتاد زندان، خيلي بچه بودم، وضع مالي«

 ريخته شد... آخه بابام كلي از اين و آن پول قرض هم زندان درآورد... وقتي رفت اوضاع خيلي به
تر كه شدم، احساس كردم مرد خونه منم. بايد به مادرم كمك كنم، آخه  ته بود... بزرگگرف

  ».بيچاره همة عمرش سختي كشيده بود
دهد سن فرزندان عامل مهمي در درك  هاي عميق كيفي نشان مي تجزيه و تحليل مصاحبه

يكي از والدين يا  رو، هنگامي كه شدن والد يا والدين است؛ ازاين و فهم مسائل ناشي از زنداني
وسال با مشكالت حمايتي و نيز تأمين معاش  سن افتند، معموالً كودكان كم هردو به زندان مي

ياوري و  بر بي رفتن والدين، فرزندان جوان و نوجوان، عالوه زندان مواجهند. ممكن است با به
_______________________________________________________ 

  ها مستعار است. . تمام نام1



  هايي با والد زنداني مطالعة تجربة زيستة كودكان و نوجوانان در خانواده

141  

و تالش در جهت  گيري پرونده احساس تنهايي ناشي از غيبت والدين، با مسائلي نظير لزوم پي
آزادكردن والدين، گرفتن وكيل، پرداخت جريمه، مسئوليت تأمين معاش و رسيدگي به امور 

  خانواده نيز مواجه شوند.
  

  سابقة جرمي والدين
كنند تأثيرگـذار اسـت،    نوع جرم والدين نيز در تجربة زيستة كودكان و معنايي كه آنها درك مي

ويژه قتل همسـر يـا    اند، به ني كه والدين آنها مرتكب قتل شدهكه وضعيت زندگي كودكا طوري به
يكي از بستگان درجة اول، با افراد ديگر متمايز است؛ حتي، با تجربة كودكاني كـه والـدين آنهـا    

سـاله، كـه مـادرش     17انـد. شـيما،    مرتكب قتل فردي بيرون از شبكة خانوادگي و فاميلي شده
  گويد: برد، مي سر مي ن بهعلت معاونت در قتل پدر در زندا به

كرديم. بابام  ساله بودم، مامانم از بابام طالق گرفت و منو اون با هم تنها زندگي مي 7وقتي «
كرد، تا اينكه  كنِ مامانم نبود و هرچندوقت ميومد دم خونه و سروصدا مي بعد از طالق هم ول

آقا رو ديده و بعد هم با هم  مون و يك دفعه كه من مدرسه بودم، مثل اينكه اومده دم خونه يك
جرم دستگير كردن و  عنوان شريك ها مامانمو به دعواشون شده و بابام كشته شده. بعد هم پليس

پناه شدم. دادگاه منو فرستاد پيش پدربزرگ پدريم، ولي واقعاً برام زندگي سخت شده،  من بي
مامانم بدكاره بوده و بابامو زنن كه  زنن و سركوفت مي چون هر روز از صبح تا شب به من غر مي

گيره، عاقبت بهتر  كس تو رو نمي گن تو مثل مادرت هستي، هيچ به كشتن داده. هميشه هم مي
  ».گيريم... گن آخر حكم اعدامش رو مي از مامان قاتلت نداري و بهم مي

برخي جرايم نظير سرقت، حمل و قاچاق مواد مخدر و ارتكاب جرايمي نظير رابطة نامشروع 
شود؛ چراكه ايـن كليشـه در    ز به مجازات و طرد كودكان از سوي بستگان درجة اول منجر ميني

ها وجود دارد كه از اجماع نظر و توافقي كهن در سطح جامعـه حكايـت    المثل جامعه و نيز ضرب
  ».زاده گرگ شود عاقبت گرگ«كند:  مي

  
  گسيختگي و آشفتگي خانواده . ازهم2
گسيختگي و ايجاد آشفتگي در خانواده از  دهد، ازهم شان ميها ن تجزيه و تحليل مصاحبه

دهد در بسياري مواقع، با  هاي فرزندان نشان مي ترين پيامدهاي حبس والدين است. روايت مهم
دريختگي مواجه شده كه كاركردها و وظايف آن  حبس والدين، خانواده چنان با آشفتگي و درهم

  گويد: ه ميبار تعويق افتاده است. سوده دراين به
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قدر اوضاع  رفت، اين هم. شايد اگر بابام مي چيز ريخت به از وقتي مادرم رفت زندان، همه«
ش افتاده گردنم، نهار و شام  شد... االن مسئوليت كارهاي خونه همه ريخته نمي هم مون به زندگي
ف كرد و گوشة خاطر اين بود كه بابام تصاد كردن و هواي خونه رو داشتن... تمام اينها به درست

هم بدهي باال اورد.... مامانم بدون اينكه با كسي مشورت كنه رفت پول قرض  خانه افتاد و كلي
رفت،  كنم اگر بابام زندان مي گرفت و نتونست پس بده. اونها هم انداختندش زندان... من فكر مي

ندان افتاده، ولي دائم خاطر اون ز دونه مامان به مامانم حاميش بود، ولي بابام با اينكه خودش مي
  ».زنه و عصبانيه كه چرا باهاش مشورت نكرده...  پشت سرش غر مي

افتادن يكي از والدين، دامنة اختالف ميان آنها گسترش  زندان در بسياري از مواقع، با به
وجودآمده در زندگي بدانند.  يابد؛ چراكه ممكن است طرفين يكديگر را مقصر مشكالت به مي

حتي ممكن است پاي فرزندان نيز به اختالفات درون خانواده كشيده شود و با اينجاست كه 
داري از يكي از والدين، حس بدبيني و سوءظن به والد ديگر در آنها تقويت شود و با  طرف

  افزايش دامنة اختالفات، فرزندان با طالق و جدايي والدين نيز مواجه شوند. 
 

  سردرگمي و سرگرداني
پنـاهي آنهاسـت،    رفتن والدين، سردرگمي و سرگرداني فرزنـدان و بـي   يامدهاي زنداناز جمله پ

دهد، برخي از كودكان بعد از حبس والدينشان مجبور به  هاي تحقيق نشان مي كه يافته طوري به
داري از  ها يـا مراكـز نگـه    زندگي با بستگان و دوستان هستند و در بعضي مواقع نيز به پرورشگاه

  گويد: ساله، مي 13شوند. شيدا،  رپرست سپرده ميس كودكان بي
خاطر موادفروشي افتاد زندان، بعد از چندوقت هم مامانمو دستگير كردن. بابام  اول بابام به«

تر دارم... من و خواهرم كرج  كه نبود، ما پيش مامانم بوديم، دو تا داداش و يك خواهر بزرگ
كردن. خيلي سخت بود و  هم تو خانه زندگي ميم بوديم و برادرهام هم دوتايي با  پيش عمه

م مهمون  ها هم كه عمه وقت طرف. بعضي ريخته شده بود، هر كدوممون يك هم مون به خونواده
شديم بريم خونه ي عموم. تو خونواده ي پدريم همه  خواستن جايي برن، مجبور مي داشت يا مي

  ».ترسم ايي ميجور م كه من از هر دوتاشون يك موادين؛ عموم، شوهرعمه
  

  سرپرستي و مشكالت اقتصادي بي
ويژه آنكه فرد زنداني سرپرست خانواده نيز باشد، يكي از  افتادن والد يا والدين، به زندان پس از به

كند، مشكالت و مسائل مالي و اقتصادي  ترين مسائلي كه خانواده و اعضاي آن را درگير مي مهم
شوندگان در تجربة زيسـتة خـود بـا     دهد، تقريباً، تمام مصاحبه هاي تحقيق نشان مي است. يافته

شكلي از مسائل و مشكالت مالي و اقتصادي و پيامدهاي آن نظير ناتواني در تأمين معاش و نيز 
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شـوند.   هاي تحصيل، مواجه مـي  دليل ناتواني در تأمين هزينه تحصيل و محروميت از آن، به ترك
  گويد: سرقت در زندان است، مي جرم ساله، كه پدرش به 14شايان، 

فروشي در مترو). بابام كارگر ساختموني بود، تا  كنم (دست از وقتي بابام رفته، دارم كار مي«
كرد و توي مترو  رفت كار مي ها مامانم مي اينكه بهش تهمت دزدي زدن و افتاد زندان. اول

  » . مكش...فروخت، ولي بعدش ديدم نميشه، درسمو ول كردم و اومدم ك جنس مي
  

  محور و الگوشدن والدين شدن جرم اجتماعي 
هايي كه والد آنها زنداني اسـت، آشـنايي زودهنگـام كودكـان و      ترين مشكالت خانواده يكي از مهم

روي، رفتار و كنش مجرمانه و ابزار ارتكاب جرم است. تجزيه و  ها با جرم و كج نوجوانان اين خانواده
دهد اغلب كودكاني كه والدينشـان سـابقة اعتيـاد و مصـرف      ق نشان ميهاي تحقي تحليل مصاحبه

انـد، ممكـن اسـت     گاه شاهد مصرف مواد مخـدر بـوده   براينكه گاه و بي اند، عالوه مواد مخدر داشته
  گويد: ساله، مي 11شاهد رفتارهاي پرخطر و ارتباطات خارج از قاعدة آنها نيز بوده باشند. سيمين، 

ا هـم   وقت كشيدن... بعضي با چندتا از دوستاش ميومد خونه با هم مواد ميبابام بيشتر وقتا «
خوام باهاش عروسي كـنم... مـن و خـواهرم خيلـي از ايـن       گفت مي با يك خانوم ميومد كه مي

كردن و  خانوم بدمون ميومد. هر وقت كه اون ميومد بعدش مامان و بابام حسابي با هم دعوا مي
هم مامانم رفت طالق گرفت... خواهرمم از وقتي مامانم رفتـه ديگـه    زد، آخرش بابام مامانمو مي

خواد از خونه ي مادربزرگم فرار كنه (بعد از طـالق سرپرسـتي بـه     مدرسه نرفته و بهم گفته مي
  ».پدربزرگ و مادربزرگ پدري سپرده شده است

  
  . تغيير جريان عادي زندگي3

هاي حبس والدين است كه ممكن است به ترين پيامد تغيير جريان عادي زندگي يكي از مهم
رفتن  هاي ازدست تغييرات اساسي در زندگي روزمرة كودكان منجر شود. اين تغييرات در مقوله

رفتن  اعتمادي و سوءظن فزاينده به والدين و نهادهاي اجتماعي و قضايي، ازدست ها، بي فرصت
سالي قابل  نگام به بزرگرفتن فرصت كودكي و ورود زوده سالمت جسمي و رواني، و ازدست

  بندي است. شناسايي و دسته
  

  ها رفتن فرصت ازدست 
هاي زندگي افراد در محيط خانواده و در  پذيري و فرصت ترين بخش از جامعه با توجه به اينكه مهم

دليل فقدان يك يا هر دو والد،  گيرد، كودكاني كه والد آنها زنداني است، به ساية والدين شكل مي
  كند: گونه اظهار مي ساله، اين 17دهند. سحر،  هاي زندگي خود را از دست مي اري از فرصتبسي
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درسو خيلي دوست داشتمو واقعاً برام جذاب بود، اما وضعيتي كه توي خونه پيش اومده «
ها فكر نكنم نميشد.  خواستم به اتفاق بود نه تمركز برام گذاشته بود نه آرامش. هرچي مي

م كنن و همين باعث شد كه ديگه نرم مدرسه و كسي  م توي مدرسه مسخرهترسيد هميشه مي
هم كمكم نكرد كه بتونم درسمو ادامه بدم. ديگه وقتي پدر و مادر آدم به فكرش نباشن كي 

  ». خواهد به فكر باشه؟ مي
  

  رفتن سالمت جسمي و رواني ازدست 
د آنها زنداني است، فارغ از سن و هايي كه وال ترين مشكالت فرزندان خانواده يكي از مهم

ها از استرس، اضطراب و  هاي جسمي و رواني است. دامنة اين بيماري جنسيت آنها، بروز بيماري
سال پيش  ساله، كه پدرش حدود هفت 18رود. حسن،  افسردگي تا اقدام به خودكشي پيش مي

  گويد: ته، ميسال زندان رف خاطر جرايم مالي يك به زندان افتاده و مادرش هم به
ش قرص اعصاب ميخورم. دكتر ميگه  هم. همه از وقتي اينها افتادند زندان اعصابم ريخت به«

افسردگي شديد دارم... اوضاعم از وقتي بدتر شد كه مامانم هم افتاد زندان. چندبار تصميم 
هايي  يخاطر بده خاطر قرض افتاد زندان. مامانم هم به گرفتم خودكشي كنم راحت شم. بابام به

  ».اوردنش باال اورده بود افتاد زندان. منم درسمو ول كردم رفتم دنبال كار  كه براي بيرون
  

  اعتمادي و سوءظن فزاينده بي 
هايي كه والد آنها زنداني است، از جمله تغييراتي است كه  اعتمادي فزايندة فرزندان خانواده بي
شود. اين مقوله معموالً در  رفتارهاي آنها ظاهر مي ها و دنبال حبس والدين در رويكردها، كنش به

شود كه  اعتمادي به والدين، نهادهاي اجتماعي و نيز دستگاه قضايي و پليس ظاهر مي قالب بي
  گويد: شدن مادرش مي ساله، دربارة احساسش در زمان زنداني 17اند. شيما،  والدين را دستگير كرده

و خيلي هم باهاش بدرفتاري كردن، از پليس و قاضي  روزهاي اول كه ديدم مامانمو بردن« 
جوري  ترين مامان دنياست، چه هاست  بدم اومد. آخر مامانم مهربون و هر كي توي اين مايه

  ».ممكنه آدم بكشه؟؟؟
كودكان ممكن است دچار احساسات متضادي دربارة پدر يا مادرشان شوند. ممكن است 

ده از دست بدهند يا در مقصربودن پدر يا مادرشان عالقة خود را به كسي كه مرتكب جرم ش
برداري در زندان است و با پدربزرگ و  ساله، كه مادرش به جرم كاله 13مردد شوند. سميرا، 

  گويد: كند، مي مادربزرگ پدري زندگي مي
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برداري كرده، پدربزرگم به  خاطر مامانم آبروي ما رفته، همة مدرسه ميدونن مامانم كاله به«
گل فرستاده بود، همونجا براش پس  پيش، براي تولدم يك دسته فت... چندوقتهمه گ

  ». خواد ببينمش وقت دلم نمي خوام چيكار، ديگه هيچ گلشو مي فرستاديم... دسته
  

  سالي زودهنگام رفته، بزرگ كودكي ازدست
و تعهد  شوند معموالً احساس مسئوليت كودكاني كه والد يا والدينشان به حبس محكوم مي

سالي وارد  گيرند و ناگهان به دوران بزرگ كنند. آنها از كودكي خود فاصله مي زيادي پيدا مي
شان دارد، از جمله ورود زودهنگام به بازار  شدن مصاديق مختلفي در زندگي شوند. اين بزرگ مي

ردن روي كار، ازدواج زودهنگام و... . گاهي هم كودكان ممكن است وقت خود را فقط براي كارك
  گويد: ساله، مي 16پرونده، و نوشتن نامه براي افراد حاضر در دستگاه قضايي بگذارند. سعيد، 

فروخت.  ميگفتن بابام مواد مخدر داشته، اما من ميدونم بابام فقط معتاد بود و مواد نمي«
وام خ مدته همش زير نظرش دارم، مي مونه  كه خودش موادفروشه. يك فكر كنم كار اين همسايه

برم دادگاه و تحويل ميدم تا بابام  چيز كه ازش جمع كردم مي ازش عكس هم بگيرم، همه
خالص شه، با بچش هم بهم زدم و ديگه ازش خوشم نمياد، مداركمو كه ببرم و باباشو بندازم 

  ».زندان حالش جا مياد... 
  

  . طردشدگي، سرخوردگي و نااميدي4
سو، و احساس سرخوردگي و نااميدي ناشي از اين  ت، ازيكطرد فرزنداني كه والد آنها زنداني اس

ها و نيز مسائل و مشكالت مربوط به والدين، از پيامدهاي زندگي در اين  طردها و محروميت
هاي  هاست كه معموالً با سرزنش و تحقير اين كودكان و عدم پذيرش آنها در شبكه خانواده

  اجتماعي همراه است.
  

  سرزنش و تحقير 
بودن والدشان بـا   دليل زنداني زنش و تحقير از مسائل ديگري است كه كودكان و نوجوانان بهسر

آن مواجهنــد. ســرزنش و تحقيــر ممكــن اســت از جانــب بســتگان دور و نزديــك، دوســتان و  
ها، همسايگان و حتي اولياي مدرسه و افرادي صورت گيرد كه روزانه با اين كودكـان   كالسي هم

ساله، كه پـدرش بـه جـرم     14ز هويت مجرمانة والدينشان خبر دارند. پرديس، اند و ا در ارتباط
  گويد: برد، مي سر مي سرقت در زندان به
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از وقتي مامان دوستم فهميده بابام افتاده زندان، ديگه نميگـذاره دختـرش بـا مـن بيايـد      «
درسه س و با دفعه داشتيم با هم ميومديم از مدرسه بيرون كه يهو ديديم جلو در م مدرسه. يك

عصبانيت من و دخترشو دعوا كرد و دستشو گرفت برد. از اون به بعد هم خـودش ميـاد دنبـال    
  ».دخترش

مسئلة آشكارشدن هويت مجرمانة والدين در هر سني براي فرزندان پيامدهاي منفي زيادي 
  دارد و حتي ممكن است بر تشكيل خانواده و ازدواج اين افراد نيز تأثير بگذارد. 

  
  هاي خانوادگي و اجتماعي عدم پذيرش در شبكه 

هاي خانوادگي و اجتماعي و طرد از  گاهي، فرزندان خانوادة زندانيان، با عدم پذيرش در شبكه
شوند. حتي، گاهي سرپرستان جايگزيني هم كه دادگاه براي آنها  هاي هماالن مواجه مي گروه

شده نشان  هاي انجام جزيه و تحليل مصاحبهكنند. ت كند از پذيرش آنها امتناع مي تعيين مي
كنند. در برخي مواقع، عدم  علل مختلف كودكان را طرد مي دهد، سرپرستان جايگزين به مي

داري كودك، نداشتن جا يا داليل  دليل مخارج اضافي براي نگه پذيرش و طرد ممكن است به
كودكان  "شدن آلوده"ا بيم از همراه دارد، ي شدن والدين به مشابه آن باشد. ننگي كه زنداني

ديگر، يا ترس از قرارگرفتن در معرض انتقام خانوادة قرباني يا نگراني از جلب شرمساري، 
حساب فرزندان نيز از ديگر  شدن گناه و جرم پدر و مادر به و نيز نوشته "نفرين"نحوست يا 

خطرهاي بسيار بيشتري ويژه دختران در معرض  داليل طرد است. در بعضي از مواقع، كودكان به
ها. شيما،  ويژه تجاوز جنسي و انواع ديگر سوءاستفاده گيرند، مثل قرباني جنايت شدن، به قرار مي

  گويد:  ساله، مي 17
. نميگم پول نيست، اما پول يكي از  جالبه كه همه فكر مي« كنن مشكل ما فقط پولِ

جرم  جا ما رو شريك م... همهترس هاشون مي هاي مردم و نگاه مشكالت ماست... من از حرف
ترين كار اينه كه سرمون رو  ها راحت وقت كاري بكنه. بعضي كس نيست يك ميدونن، انگار هيچ

  ».  ها فرار كنيم تا ببينيم عاقبت چه ميشه بندازيم پايين و از آدم
  

  شده گناهانِ مجازات كودكان با والد زنداني: بي 
مشكالت درخور توجه كودكاني كه والد آنها زنداني است،  با توجه به موضوع پژوهش، يكي از

جاي والدينشان است. اين انتقام از گرفتن امتياز از كودكان  گيري خانوادة قرباني از آنها به انتقام
تر  شود و تا تهديد و انجام رفتارهاي خشن با آنها ادامه دارد. موضوع زماني بحراني شروع مي

يم، خانوادة مجرم و قرباني يكي باشد، مثالً در همسركشي، كه شود كه در برخي از جرا مي
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دهند يا تحت آزارهاي  كودكان در آنِ واحد بخش مهمي از فاميل و آشنايان خود را از دست مي
دادن و...)  گرفتن، هول پراني و...) يا آزارهاي جسمي (نيشگون توجهي، متلك روحي و رواني (بي

  گويد:  ، ميساله 14گيرند. مونا،  قرار مي
وقتي بابام و مامانم دعواشون شد و بابام زد تو سر مامانم، داشتم نگاه ميكردم. يهو ديدم «

كه مامانم ديگه بلند نشد و حرف نزد. وقتي اورژانس اومد، گفتن كه مامانم مرده، بابامو هم 
انم قطع شد... وقتي هاي مام هام و فاميل ها و دايي روز، رابطمون با خاله بردن زندان... . از اون 

  ». كنن يا ميگن بابات قاتله...  محلي مي بينيم، بي هاي داييمو مي هامو بچه دخترخاله
  

  تمركز بر نجات محكوم و غفلت از كودكان 
هاي شخصي يا  دليل مشغله گاهي، اطرافيان و نزديكان كودكاني كه والدشان زنداني است، به

كنند و آنچه هدف  ناآگاهانه از وضعيت كودكان غفلت ميگيري وضعيت محكومان به حبس،  پي
گيرد آزادي محكوم است. در اين ميان، كودكان يا نوجوانان، براي مدتي كوتاه  شان قرار مي اصلي

  گويد: ساله، مي 16شوند. رضا،  سرپرست يا بدسرپرست مي يا طوالني، بي
از صبح تا شب، صرف اين خصوص مادرم،  پدرم كه رفت زندان، تموم فكر خونواده، به«
شد كه رضايت بگيرن يا فالن كار را بكنن يا كي روز مالقاته، يا چي به مردم بگن و هزارتا  مي

ها دوست  سري از بچه روزها بود كه با يك كي هم به فكر من نبود، توي همون چيز ديگه... هيچ
  ». شون شبيه من بود... نظرم خيلي زندگي شدم و ازشون خوشم اومد... به

  
  ها ها و انگ . ننگ5

 انگ و برچسبي است كه همانند داغ ننگي نامرئي بر پيشاني اين "فرزند زنداني بودن"خود ،
كودكان زده شده و در بسياري مواقع ممكن است سبب طرد كودكان از جامعه و شبكة تعامل 

   هاي اجتماعي شود. گيري آنها از فعاليت اجتماعي، يا حتي سبب انزوا و كناره
  

  كاري والدين پرداختن تاوان بزه
اي است كه  ترين مسائلي كه در زندگي كودك مهم است، نوع و وضعيت زندگي يكي از مهم

كنند كه مطمئناً در رشد فردي و اجتماعي او بسيار تأثيرگذار است.  والدين برايش مهيا مي
ارد. با توجه به اين مسئله، سرگذشت بسياري از كودكان ارتباط بسيار زيادي با والدينشان د

ويژه در سن پايين، تحت تأثير  توان گفت زندگي كودكاني كه والدشان زنداني است، به مي
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عملكرد مجرمانة والدين و حبس آنها قرار دارد كه پيامدهاي منفي زيادي در زندگي آنها باقي 
  گويد: ساله، مي 17سامان، . گذارد مي

كشته بوديم، ديگه حرفي نبود كه از آدم و عالم نشنويم، از بعد جرم بابام انگار ما آدم  «
بقال سركوچه تا فك و فاميل متلك بارمون مي كردن و حالت خوبشون اين بود كه ترحم كنن 

  ».كه اونم از صد تا فحش بقيه بدتر بود..
  

  هويت پنهان؛ ترس از آشكارشدن هويت والدين
والدين، يكي از مسائلي است كه اغلب اين كودكان خوردن و آشكارشدن هويت  ترس از برچسب

هاي مختلف آن را از ديگران پنهان كنند. ترس از  با آن مواجهند و معموالً سعي دارند از راه
آبرويي و طرد از جمله عللي است كه كودكان را  تغيير نگاه اطرافيان، تهمت و افترا، و ترس از بي

  گويد:   ساله، مي 15انگيزد. ثريا،  داشتن هويت والدين برمي نگه به پنهان
راستش دائم نگرانم كه كسي نفهمه، كسي چيزي بهم نگه، نگاه مردم عوض نشه و هزارتا «

  ..».فكر ديگه، دلم مي خواد يه وقتايي با يكي حرف بزنم، گريه كنم، عصباني بشم 
  

  گيري بحث و نتيجه
مجرمان و تبيين علل ارتكاب جرم و شناسي و قضايي، معموالً، تمركز اصلي بر  در حوزة جرم

ماند، نقش  شدن معطوف است. آنچه اغلب مغفول مي چگونگي و چيستي فرآيند مجرم
كنندگان پنهان يا قربانيان پنهان جرم است. يكي از قربانيان پنهان در جرايم، فرزنداني  مشاركت

گناهي در فرآيند ارتكاب هستند كه والد آنها زنداني است، كساني كه تقريباً بدون ارتكاب هيچ 
دنبال فهم ابعاد  شوند. پژوهش حاضر به هاي زيادي را متحمل مي گيرند و هزينه جرم قرار مي

زندگي كودكان و نوجواناني است كه والد آنها زنداني است و شناسايي پيامدهاي اين اتفاق در 
د آنها، در دستور كار دارد. هاي خو ها را، با استناد به تجربة زيسته و روايت زندگي اين خانواده

گذرانند، آثار  هايشان از سر مي برناردز معتقد است تجربه و احساسي كه كودكان در خانواده
  ).197: 1390گذارد (برناردز،  مدتي در زندگي آنها برجاي مي عميق و طوالني

در ساله، كه همگي تجربة مشترك زندگي  18تا  10كودك و نوجوان  20در اين تحقيق، با 
هاي عميق كيفي و پديدارشناختي انجام شده است.  هايي را دارند، مصاحبه چنين خانواده

هاي با والد زنداني و فهم مسائل و  ها نشان داد، پيامدهاي زندگي در خانواده درمجموع، يافته
گسيختگي و آشفتگي  ها ذيل چهار مقولة اصلي ازهم مشكالت زندگي فرزندان اين خانواده
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ها،  ها و انگ تغيير جريان عادي زندگي، طردشدگي، سرخوردگي و نااميدي و نيز ننگخانواده، 
  بندي است. قابل شناسايي و دسته

دهد، درك و فهم كودكان و نوجواناني كه والد آنها زنداني است، از زندگي  ها نشان مي يافته
ها و اقتضائات سني  خود و پيامدهاي حبس والدين، تا حدود زيادي، تحت تأثير جنسيت و ويژگي

وسال بيشتر درگير مسائل عاطفي و مشكالت روحي و رواني ناشي از  سن آنها قرار دارد. فرزندان كم
سرپرستي هستند و اغلب با مشكالت زندگي با اقوام و بستگان يا طرد و  بدسرپرستي و بي

فرزندان نوجوان، شوند.  شدن توسط آنها و زندگي در پرورشگاه و بهزيستي مواجه مي كنارگذاشته
تحصيل و تالش براي جبران غيبت والدين  براين، با مشكالت اقتصادي و مسائلي نظير ترك عالوه

درگيرند كه تحت تأثير جنسيت خود و نيز جنسيت والد زنداني، دامنة اين مسائل متفاوت و 
  شوند. شود كه فرزندان با حبس هر دو والد مواجه متنوع است. اين مسائل زماني تشديد مي

هاي عميق كيفي نشان داد كه احتمال تغيير در وضعيت تحصيلي  تجزيه و تحليل مصاحبه
كه در بسياري مواقع،  طوري رفتن والدين بيش از بقية مشكالت است، به اين فرزندان با زندان

پس از حبس والدين، كودكان با مشكالت تحصيلي نظير افت تحصيلي، ناتواني در تأمين 
كه  شوند، چنان تحصيل مواجه مي دگي و ضعف در يادگيري و درنهايت تركهاي زن هزينه
) نيز نشان داده است كه خانواده بر عملكرد و ميزان موفقيت 1386هاي پژوهش نوغاني ( يافته

  اي دارد. كننده تحصيلي فرزندان اثر تعيين
ان و نوع دهد نوع جرم والدين نيز در مشكالت زندگي فرزند هاي تحقيق نشان مي يافته

مسائلي كه پس از حبس والدين با آن مواجهند تأثيرگذار است. وضعيت زندگي كودكاني كه 
ويژه قتل همسر يا يكي از بستگان درجة اول، با افراد ديگر  اند، به والدين آنها مرتكب قتل شده

متفاوت است، حتي با وضعيت فرزنداني كه والدين آنها مرتكب قتل فردي بيرون از شبكة 
تر نياز دارد كه مجال آن در  حال، اين يافته به بررسي دقيق اند. بااين انوادگي و فاميلي شدهخ

  اين پژوهش فراهم نشد و نيازمند تحقيقي جداگانه است.
ترين مسائلي كه اغلب  دهد، يكي از مهم هاي تحقيق نشان مي تجزيه و تحليل يافته

ريختگي وضعيت  هم اجهند، نابساماني خانوادگي و بههاي زندانيان و فرزندان آنها با آن مو خانواده
كه اين مسئله باعث سردرگمي فردي، خانوادگي و اجتماعي فرزندان  طوري زندگي است، به

دهد.  بودن آنها قرار مي شود و بسياري از آنها را در بالتكليفيِ ناشي از غيبت والدين و مجرم مي
اكارآمدي او و تأخير در اجراي وظايف و كاركردهاي افتادن نقش والد، ن تعويق براين، به عالوه

گسيختگي و آشفتگي خانواده است كه به تغيير  خانواده، از پيامدهاي حبس والدين و ازهم
هاي والدين بر دوش فرزندان، تحميل زودهنگام  جريان عادي زندگي فرزندان، تحميل مسئوليت
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ياوري، زندگي با  دگي، تنهايي و بيهاي زن رفتن سالمتي و فرصت مشكالت اقتصادي، ازدست
شود و در  خوردن منجر مي ها و تحقيرها، طردشدن و انگ افرادي غير از والدين، شنيدن سرزنش

كند كه ناخواسته بايد  شده تبديل مي گناهاني مجازات ها را به بي عمل، فرزندان اين خانواده
) نيز بر اين تأكيد 1983و و همكاران (كاري والدينشان را بدهند. نتايج تحقيقات فرار تاوان بزه

بر دردسرها و پيامدهاي زياد، سبب مجازات عملي  شدن والدين، عالوه داشته است كه زنداني
گزيني  اعتمادي، تنفر از والدين، دوري شود. اين مسائل درمجموع ممكن است به بي فرزندان مي

  ).1396حسيني، و طرد آنها پس از پايان حبس بينجامد (صادقي فسايي و مير
شوندگان حكايت از آن دارد كه اين كودكان  هاي مصاحبه هاي تحقيق و روايت يافته

دليل عملكرد خود، بلكه  هم نه به خورند، آن شوند و برچسب مي معتقدند سريع قضاوت مي
كنند. زماني  واسطة عمل والدين خود. عموم مردم معموالً به زندانيان به چشم منفي نگاه مي به
ها بعد از  شود كه ممكن است مدت فرزند آنها شناسايي شود، برچسب ننگي بر او زده مي كه

هايي  المثل هاي ذهني و رايج جامعه، ضرب آزادي يا مجازت والدين نيز باقي بماند. در كليشه
شدنِ  كردن كودكاني است كه والد آنها زنداني است و باعث نوشته وجود دارد كه مجوز مجازات

  شود. حساب فرزندان مي لدين بهگناه وا
جاي آنكه  شدن فرزندان، به سرپرست افتادن والدين و بي زندان در بسياري از مواقع، با به
شوند.  هاي خانوادگي قرار گيرند، ازسوي افراد خانواده طرد مي كودكان زير چتر حمايتي شبكه

ترين علل بروز مشكالت  مهاي حمايتي، يكي از مه طرد خانوادگي و محروميت كودكان از شبكه
كند و  هاي زيادي مواجه مي فردي و اجتماعي براي اين كودكان است و زندگي آنها را با بحران

كه  طوري بهكند،  كارانة والدين فراهم مي سوي جرم و تكرار رفتار بزه شدن آنها را به زمينة كشيده
رانه و تمايل خود را به تكرار كا شوندگان در روايت خود شرحي از رفتارهاي بزه برخي مصاحبه

اند كه ممكن است اين تمايالت تحت تأثير فرآيند يادگيري  كنش والدين گزارش كرده
محور، الگوقراردادن والدين، زندگي در  شدن جرم كار، اجتماعي نشيني با والدين بزه ، هماجتماعي
نشيني افتراقي،  نظرية هم بنا بر مدار به ارتكاب جرم منجر شود. شكن و جرم هاي قانون خانواده

: 1386سروستاني،  شود (صديق رفتاري يادگرفتني است و در تعامل با ديگران آموخته مي كج
48 -49.(  

هاي اجتماعي، و اعتقاد و ايمان به نهادهاي  بستگي، تعهد، مشاركت در فعاليت هيرشي از دل
نوايي فرد  برد كه سبب هم نام ميمثابة چهار عامل پيوندزنندة فرد و جامعه  اجتماعي و قانون، به

حال،  )؛ بااين53- 52: 1386سروستاني،  شود (صديق با جامعه و هنجارهاي اجتماعي مي
هاي پژوهش نشان داد، وضعيت حاكم بر زندگي كودكاني كه والد آنها زنداني است، نظير  يافته
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شدن  اجتماعي پذيري و كاري آنها، عدم نظارت و كنترل صحيح، جامعه غيبت والدين، بزه
اعتمادي به والدين و  ماندن اين كودكان، سوءظن و بي محور، طرد اجتماعي، مغفول جرم

علت طرد يا ترس از  هاي اجتماعي به نهادهاي اجتماعي، عدم تمايل به مشاركت در فعاليت
خوردن و مواردي نظير اين، درمجموع، چهار عامل ذكرشده در نظرية هيرشي را در كودكان  انگ
كند. در  هاي والدين را در آنها تقويت مي روي و تكرار كنش كند و زمينة جرم و كج عيف ميتض

كنند. اعضاي  اي به هم احساس نمي هايي، عالقة افراد به هم كم است و وابستگي چنين خانواده
يابند و مشاركت كمتري  نوايي با ديگران در خود نمي گونه تعهدي براي هم ها هيچ اين خانواده

پذيري نامناسب، اعضا اعتقادي به قواعد  علت جامعه در امور دارند. دركنار اين موارد، به هم
گونه كنترلي بر خود  اخالقي و اجتماعي ندارند. براي آنها، رعايت هنجارها اهميت ندارد و هيچ

  كنند. احساس نمي
توجه به مسائل و  رسد نظر مي هاي اين پژوهش، به بنا بر آنچه گفته شد، و با تأكيد بر يافته

ها، كه  ويژه كودكان و نوجوانان اين خانواده هايي كه والد آنها زنداني است، به مشكالت خانواده
گيري از جرم و كاهش آن بر  شدن قرار دارند، نقش مؤثري در پيش در فرآيند اولية اجتماعي

د با توجه به ها و ارائة خدمات حمايتي باي جاي بگذارد. رسيدگي به وضعيت اين خانواده
رواني، اقتصادي و اجتماعي ـ  هاي فردي هاي سني و جنسيتي افراد و در سه بخش حمايت ويژگي

رواني، دركنار توجه به سالمتي جسمي و ارائة خدمات ـ  صورت بگيرد. در بخش فردي
 توان مشكالت اين افراد را هاي مشاورة فردي و گروهي، مي درماني، با برگزاري جلسهـ  بهداشتي

هاي گروهي، با استفاده از  حل كاهش مسائل و مشكالت را از طريق بحث شناسايي كرد و راه
اند، ارائه داد. عرضة خدمات اقتصادي و اجتماعي  تجربة كساني كه زيست مشابهي داشته

هاي متمركز و  محور به اين كودكان و نوجوانان، در قالب حمايت هدفمند و جنسيت
هاي اجتماعي، نظير ادامة تحصيل و جذب در بازار كار  بر افزايش فرصت شده، عالوه دهي سازمان

كاري و  زدايي از آنها و درنهايت كاهش احتمال بزه مشروع، زمينة ادغام اجتماعي اين افراد و انگ
  كند.  گيري از وقوع جرم را فراهم مي پيش
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