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چکیده

ّ
با فراهم شدن زمینه حضور مبلغان دینی در زندانها ،ضرورت پرداختن به مهارتهای تبلیغ در
این عرصه هم احسا میشود و نیز با توجه به تفاوت سطح مخاطبان از نظر فرهنگی و حتـی
ّ
نو جرم ،الزم است مبلغ دینی متناسب با شراید موجود در زندان ،برنامهریزی مناسبی داشـته
باشد.
ازاینرو ،توجه به بایدها و نبایدها ،از جهت آشـنایی بـا امـاکن و بخشهـای زنـدان و دانسـتن
ّ
قوانین اداری و توجه به جنبههای امنیتی کار در زنـدان ،حضـور موجـهتری بـرای مبلـغ فـراهم
میکند و نیز آشنایی با سبا زندگی و روابد فردی و گروهی مـددجویان و حتـی اصـطالحات
رایج بین آنها ،بر امکان موفقیت او در کار تبلیغی میافزاید.
مقاله پیش رو ،با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهرهمندی از یافتهها و تجربههای میدانی در محید
زندان و کانون اصالح و تربیت فراهم آمده است .بررسیها نشان میدهد که با شناخت درست
بایدها و نبایدهای تبلیغی در زندان و شناخت صحیح محید زندان ،میتـوان فعالیـت تبلیغـی
مؤثرتری را در زندان به ثمر نشاند.

کلیدواژهگان
ّ
تبلیغ ،زندان ،مددجو ،مبلغ ،تبلیغ در زندان.
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مقدمه

تبلیغ و دعوت به سوی ارزشهای اسـالمی و الهـی ،در فرهنـگ قـرآن و سـیره پیـامبران و ائمـه
معصومین

 ،یا وظیفه همگانی و همیشگی برای مسلمانان بـوده و دارای اهمیـت بسـیاری

 91است .قرآن مجید ،بهترین گفتار را «دعوت للی الله» دانسته است و میفرماید:
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سل ِم َين (فصلت ،آیه)33؛ و
«و من أحسن قوال ِممن دعا ِإلى الل ِه و ع ِم ص ِالحا و قال ِإَنى ِمن الم ِ
چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا میکنـد و عمـل صـالح انجـام
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میدهد و میگوید :من از مسلمانانم».
همچنین ،قرآن کریم برترین امت را کسانی میداند که امربهمعروف و نهیازمنکر میکنند:
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ون (آلعمران ،آیه)140؛ بایـد از میـان شـما ،جمعـی دعـوت بـه نیکـی و امربـهمعروف و
ِ

نهیازمنکر کنند و آنها همان رستگاراناند».
امیرمؤمنان ،علی

میفرماید:
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يَا َع ِلى (طوسـی ،1305 ،ج ،0ص)101؛ پیامبر مرا به سوی یمن اعزام کرد و به من فرمود:
ای علی! مبارزه را با کسی آغاز نکن ،مگر آنکه پیش از آن ،او را به اسالم دعوت نمایی .بـه

خدا سوگند! اگر خداوند یا انسان را به دست تو هدایت کند ،برای تو بهتر اسـت از تمـام
آنچه خورشید بر آن طلو و غروب میکند».

امام هشتم

فرمود:

ِ
َمرنَا؛ خدا بیامرزد کسی را که امر ما را زنده کند ».راوی حدیث گوید:
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اس َن كَ َال ِمنَا ََلتَّبَ ُعونَا (صدوق ،بیتا ،ج ،1ص)347؛ به آموختن علوم و تعلـیم دادن
َ ُ َ َ
آن به مردمان؛ چه اگر مردمان از آن تعالیم واال که در سخنان ماست ،آگاه گردند ،پیـرو مـا
خواهند شد».

ّ
به جهت بهرهمندی از فرصت ایجادشده در طول دوران حبس برای مددجو ،حضور مبلغ دینی با
توجه به اهداف تبلیغ دینی میتواند بهرهوری از این فرصت را افزایش دهـد و در جهـت آشـنایی

ّ
مددجو با معارف دینی و اخالقی و تربیتی توسد مبلغ در دورههای مختلف سـال و بهخصـوص
در مناسبتهای ویژه تبلیغی ّ
محرم ،صفر ،ماه رمضان و فاطمیه ،زمینه انتقال معـارف دیـن را در
جهت اصالح و تربیت و بازپروری مددجویان فراهم آورد.
هدف اصلی در قانونگذاری کیفری در اسالم و مجازاتهای تعزیری ،اصالح ،تأدیـب و آمـاده
کردن بزهکار برای یا زندگی سالم و شرافتمندانه در جامعه است .اصالح و تربیت مجرمان در
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نظام کیفری اسالم ،یکی از اهداف مهم به حساب میآید .بخشی از اهداف تربیتی با ایجاد بستر
و موضوعات اعتقادی ،احکام فقهی فردی و اجتماعی ،موضوعات اخالقی و تربیتی ،آشنایی بـا
تبعات منفی رفتار در زندگی فردی و اجتماعی ،کسب دانش الزم درباره راههای مختلـف سـالم
زندگی کردن در پرتو آموزههای دینی و معارف اسالمی است و مددجو بـا آگـاهی یـافتن از ایـن
موضوعات ،سطح معلومـاتش در مسـائل مـورد نیـاز افـزایش یافتـه ،میتوانـد بـر اسـا ایـن
آگاهیهای جدید ،تصمیمات تازهای در زندگی بگیرد و بر پایه این اطالعات ،برنامهریزی بهتری
در زندگانی خود داشته باشد.
اهداف تربیتی و اصالحی نسبت به مددجو ،در حقیقت ،ایجادکننده نگرشهای سازنده به خـود
و جامعه پیرامون است؛ نگرشهایی که موجب توانمندسـازی تشخیصـی بـه وضـعیت خـود و
خودآگاهی از آنچه خداوند برای او مقـرر کـرده ،میشـود و تـوان بازیـابی خـود در مواجهـه بـا
مشکالت و گرفتاریها و وضعیتهای نامطلوبی را که برای او پیش مـیآیـد ،در پـی دارد .ایـن
ّ
همه ،جز با حضور مبلغ روحانی که آموزههای دینی را بهخوبی فراگرفته و مهارت و توانایی انتقال
این معارف را در محید زندان برای مددجویان دارد ،به انجام نمیرسد.
پیشینه تحقیق

در مورد زندان و زندانی ،کتابها و مقاالت بسیاری نوشته شده است کـه رو یکـرد بیشـتر آنهـا،
تاریخی ،فقهی و حقوقی است .تاریخچه زندان و حبس ،در دورههای مختلف تاریخی و به طور
مجزا در دورههای اسالمی ،از زمان پیغمبر اکرم

تـا دوره خلفـا و دورههـای بعـدی تـا زمـان

معاصر در حکومتهای مختلف ،بیان شده است؛ به عنوان نمونه ،میتـوان بـه مقالـه «زنـدان و
زندانی در دوره صفو یه» نو یسنده محسن مؤمنی در مجله تاریخ نامه ایران بعب از استالم و مقالـه
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شناختی و معرفتی حاصل میشود .این آگاهیها ،شامل :آشنایی با معارف دین در قالب مسائل

«فرآیند ساختیابی نهاد زندان؛ از مشروطه تا پایان پهلوی ّاول» به قلم نیما اکبری در مجله نقتب
کتاب علوم اجتماعی اشاره کرد .از نظر فقهی نیز بحث «حبس» به عنوان نوعی مجازات یا تعزیر
در شکلهای مختلف با استداللهای فقهی از نظر عامه و خاصه ،مورد بحث جدی قرار گرفتـه
 94است .مقاالتی با عنوان «روایی بازداشت موقت در فقه» اثرحسین ناصری مقـدم و همکـاران در
مجله مطالعات فقه وحقوق اسالمی و همچنین مقاله «لزوم استفاده محدود از کیفر سالب آزادی
بر مبنای فقه اسالمی» نگارش عبدالعلی توجهی و حسام ابراهیمونـد کـه در مجلـه دیتبگاههای
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حقوق قضایی نوشته شده است.
اما به طور مجزا ،کتاب یا مقالهای با رو یکرد تبلیغ دینـی در زنـدان کـه گو یـای شـراید زنـدان و
زندانی و بایدها و نبایدهای تبلیغ در زندان برای امر مهم تبلیغ معارف دینی باشـد ،نوشـته نشـده
است که این خود ،بیانگر نوآوری این مقاله میباشد.
مفهوم شناسی
ـ زندان در لغت و اصطالح

«زندان» در لغت ،به معانی مختلف بیان شـده اسـت؛ از قبیـل :بندیخانـه ،محـبس ،قیدخانـه،
حبس ،سجن و جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه دارند (دهخدا ،1111 ،ذیل واژه «زنـدان»؛

مصدر «حبس» ،به معنای بازداشـت ،بنـد کـردن ،توقیـف ومنـع
معین ،1121 ،ذیل واژه «زندان»).
ِ

نمودن است (جمعی از نو یسندگان ،بیتا ،ج ،1ص.)7

در تعریف زندان از منظر قانون ،تنها مستند قانونی موجود ،در آییننامه و مقررات زندانهاست که
در ماده سه آن ،این گونه آمده است:
«زندان ،محلی است که در آن ،متهمان و محکومان با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتا
یا برای مدت ّ
معینی و یا به طور دائم ،بـه منظـور اصـالح و تربیـت و درمـان نارسـاییها و
بیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر ،نگهداری میشوند» (آییننامه اجرایی سـازمان زنـدانها،

 ،1313ص ،1ماده.)3
ـ زندانی (مددجو) در لغت و اصطالح
«زندانی» در لغت ،به معنای (صفت) کسی است کـه در محـبس باشـد (معـین ،1351 ،ذیـل واژه

«زندان»؛ فرهنگ فارسی عمید ،1303 ،ذیل واژه «زندان») .در اصطالح ،زندانی به کسی گوینـد کـه در
زندان به سر میبرد و دوران محکومیت خود را سپری میکند .در اصطالح قانون ،به افرادی که به

دلیل ارتکاب جرم و به صورت حکم از سوی دادگاه ،از نظـر فیزیکـی ،محـدود و از آزادیهـای
شخصی محروم شدهاند ،زندانی گفته میشود.
تاریخچه زندان
زندان ،به صورت امروزی که متهم یا مجرم را در یا مکان مشخص زندانی میکننـد ،در زمـان 91

حضرت رسول

و ابوبکر نبود؛ بلکه در آن دوران ،زندان عبارت بـود از بازداشـت شـخص و

جلوگیری از تصرفات آزاد او؛ برای مثال ،اسیران جنگی را در حظیرهای (محوطه یا چهاردیواری)
به ازدیاد نمود ،زندان مخصوصی جهت نگهداری افراد خطاکار در نظر گرفته شد (وائلـی،1371 ،

ص.)220
دکتر وهبه زحیلی مینویسد:
«مسلمانان در صدر اسالم ،برای زندان کردن و به بند کشیدن ،محلـی را اختصـاص نـداده
بودند و چون در آن زمان ،وضع اجتماعی گستردگی چندان نداشت ،اسیران را یا در مسجد
به طور موقت نگهداری میکردند و یا آنـان را میـان ملسـمانان تقسـیم مینمودنـد؛ چـون
مسلمانان با حکومتشان همکاری صمیمانهای داشتند( ».خلیلی ،1315 ،ص.)5

ابنحزم طاهری مینویسد:
«همه قبول دارند که رسول خدا هرگز زندانی نداشت» (خلیلی ،1315 ،ص.)5
عمربنخطاب بهناچار خانهای به مبلغ چهار هـزار درهـم از صـفوان خریـد و آن را زنـدان کـرد
(شوکانی ،بیتا ،ص.)345
ّاولینکسی که زندان ساخت و اسیر کرد ،نمـرود بـود و نخستینشخصـی کـه در اسـالم زنـدان
ساخت ،علیبنابیطالب

بـود و خلفـای قبـل از او ،مجرمـان را در چـاه زنـدانی میکردنـد

(طبسی ،1010 ،ص .)010سابق بربری گفت:
«آن زندان را من دیدم؛ زندانی از نی بود .مردم آن را سورا میکردند و بیرون میآمدند .ازاینرو،
علی

آن را از گ و آجر ساخت» (همان ،ص.)010

بنابراین ،آغاز تاریخی تأسیس زندان در اسالم ،میان عهد عمربنخطاب و عهد امیـر مؤمنـان
مردد میباشد؛ اما زندانی که عمربنخطاب تأسیس کرد و بعدا به نام زندان «عارم» نامیـده شـد،
در مکه بوده است و زندانهای نافع و مخیس که به دستور علی

سـاخته شـد ،در کوفـه قـرار
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که در کنار مسجد ساخته میشد ،نگهداری میکردند و چون در زمان عمر ،تعـداد جمعیـت رو

داشته است .البته توجیه مطلب به صورت دیگر نیز امکان دارد و آن اینکه علی

ّاولینکسی بود

که بنای خاصی را به عنوان زندان ایجاد کرد؛ ولی آنچه عمر انجام داد ،این بود که خانـهای را کـه
ّ
محل سکونت دیگری بود ،خرید و از آن به عنوان زندان استفاده نمود.
 91انواع زندان ،بخشها ،بندها ،مسئوالن و رابطان زندان
ـ انواع زندان

بر اسا ماده  2آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تـأمینی و تربیتـی کشـور (مصـوب
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 ،)1181زندانها متفاوتاند که به شرح ذیل است:
الف .زندان بسته :زندانی است محصور با برجهای دیدهبانی در پوشـش داخلـی و خـارجی و
دارای حفاظت کامل .در این نـو زنـدان ،محکومـان شـبها در خوابگاههـای اختصاصـی یـا
گروهی نگهداری میشوند و روزها از برنامههای آموزشی و فنی و حرفهای استفاده میکنند و در
کارگاههای داخل زندان به کار گرفته میشوند .این زندانها ،بندهای گونـاگونی دارنـد؛ از جملـه
این بندها میتوان به :بند قرنطینه ،بند نسوان ،بند مشاوره ،بند عادی ،بنـد کارگـاه و بنـد انفـرادی
اشاره نمود.
ب .زندان نیمهباز :با توجه به ماده  7آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
کشور ،زندان نیمهباز ،زندانی است محصور که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب باشد
و در آن ،زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه ،به کار اعزام میگردند
و پس از خاتمه کار ،مجددا به آسایشگاههای خود عودت داده میشوند.
ج .زندان باز :براسا ماده  1آییننامه اجرایی سـازمان زنـدانهـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی
کشور ،زندان باز ،زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندانی مدت محکومیت خـود
را در آن با اشتغال به کار یا خدمت میگذارند و ّ
حق خروج از زنـدان را نداشـته و شـبهـا را در
نزدیاترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده ،اسـتراحت مـینمایـد (آیـیننامـه اجرایـی
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،مصوب  1314رئیس قوه قضـائیه ،بـا اصـالحات و الحاقـات
)1313
ـ کانون اصالح و تربیت

بر اسا ماده  17آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتـی کشـور (مصـوب

 ،)1310کانون اصالح و تربیت ،مرکزي است که اطفال و نوجوانـان بزهکـار کمتـر از  18سـال
تمام ،در آنجا براي اصالح ،تربیت و آموزش نگهداري ميشوند.
با توجه به وجود شراید خاص برای مجرمان و محکومان کم سن و سال از جهت زمینههای جرم
و خطا ،و نیز شراید بازپروری ویژه در مورد نوجوانان ،کانون اصالح و تربیت ،در محلی غیـر از 91

زندانهای عمومی و با مدیریتی جدای از مدیریت زندانهای عمومی قرار دارد.
ـ واحدهای داخل زندان

از جمله این واحدها ،میتوان به این موارد اشاره نمود:
واحد حفاظت (مسئول حفاظت و کنترل ورود و خروج افـراد و شخصـیتها و خـودرو و ...بـه
داخل پوسته داخلـی زنـدان) ،اداره فرهنگـی و تربیتـی (عهـدهدار برنامـهریزی و مـدیریت کلیـه
فعالیتهای فرهنگی و تربیتی که در بخشهای مختلف زندان و تمامی بنـدها اجـرا مـیشـود)،
مجتمع آموزشی (جهت ادامه تحصیل) ،واحدهای مشاوره (به منظور کما بـه تحکـیم مبـانی
خانواده و روابد خانوادگی و اجتماعی مددجویان ) ،واحد مدد کاری (برای آسانسازی روند کار
قضایی و بازگشت مددجویان به زندگی عادی) ،فنی ـ حرفهای ،بهداری و درمانگاه.
از دیگر مکانهای موجود در زندان ،بهخصوص زندانهای بزرگ ،میتوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره
کرد :کتابخانـه ،سـالن نمـایش فـیلم ،سـالن ورزشـی ،مراسـالت پسـتی ،آرایشـگاه ،خیـاطی،
مخابرات ،فروشگاه و انبار البسـه و بانـا .بـرای توضـیح بیشـتر ،بـه کتـاب روز ّاول در زنتبان
(شریفنژاد ،بیتا ،ص )11مراجعه نمایید.
ـ مسئوالن و رابطان

در زندان به جهت انجام امور مختلف امنیتی ،فرهنگی و تربیتی ،مسـئوالن و رابطـانی قـرار داده
شده که با برنامهریزی بتوانند دوران حبس مددجویان را کنترل کنند و آموزشهای الزم را جهـت
ّ
بازپروری آنها فراهم نمایند .مسئوالن و رابطان زندان که مبلغان دینی بیشتر با آنها سروکار دارنـد،
عبارتند از:
مسئول حفاظت ،مددکار ،مسئول اداره فرهنگی و تربیتی کـه اعـزام و هماهنگیهـای مـرتبد بـا
فعالیتهای تبلیغی روحانیون اعزامی را بر عهده دارد و واحدهای دارالقرآن و سـتاد اقامـه نمـاز،

بایدها و نبایدهای تبلیغ در زندان

در داخل زندان ،به منظور رشد مددجویان و ارائه خدمات تأمینی ،واحدهایی ایجاد شده اسـت.

زیر نظر این اداره فعالیت میکند .از رابطانی که در داخل زنـدان و در بنـدها فعالیـت میکننـد و
بیشتر آنها از میان مددجویان انتخاب میشوند ،میتوان به :رابد فرهنگی ،رابد بهداری و وکیـل
بند نام برد.
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بایدهای تبلیغ در زندان

شناخت اموری که در قالب بایدها در محید زندان به عنوان مرکزی برای بازپروری وجـود دارد،
ّ
میتواند در دستیابی به موفقیت در کاری که شرو شده اسـت ،مـؤثر باشـد .مبلـغ زنـدان ،اگـر
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بایدها و نبایدها را نشناسد و آنها را در مسیر تبلیغی خود مورد توجه قرار ندهد ،چه بسا آنچـه در
زمان طوالنی به آن اهتمام ورزیده ،بـه انجـام مطلـوب نرسـد و تمـامی تـالش او از بـین بـرود.
ازاینرو ،شناخت این گونه آسیبها برای موفقیت در امر تبلیغ ،بسیار مهم و بنیادین است.
ّ
مبلغانی که قصد تبلیغ در محید زندان را دارند ،باید دارای شراید ذیل باشند:
 .1شرایط عمومی


اشتغال به تحصیل در سطح عالی حوزه علمیه؛



آراستگی ظاهری؛



توانایی در امر پرسشوپاسخ و برقراری ارتباط مؤثر با عموم مردم ،بهخصوص مـددجو و
داشتن مهارت بیانی؛



آشنایی الزم با احکام شرعی ،مشاوره ،مسائل اعتقادی و اخالقی و روانشناسی؛



شناخت مسائل مربوط به جوانان؛



رعایت شئونات طلبگی (در گفتار ،رفتار ،پوشش و)...؛



داشتن فضایل بایسته اخالقی در امر تبلیغ ،مانند :شرح صدر ،تواضع ،صمیمیت ،و ...؛



نشاط و شادابی؛



داشتن روحیه کار جمعی (پیروی از تصمیمهای گروهی).

 .2شرایط ویژه


عالقهمندی به فعالیت در زندان و توانایی روحی و روانی الزم؛



آگاهی اجمالی به مسائل مربوط به مباحث حقوقی و جزائی و در :مسائل و مشـکالت
مددجویان و خانوادههای ایشان؛



تعهد به حضور مستمر.

ّ
مبلغی که قصد حضور در زندان را دارد و برای امر تبلیغ میخواهد وارد زندان شود ،باید پیش از
ورود به زندان ،یا دوره آموزشی کوتاهمـدت را طـی نمایـد و پـس از کسـب امتیازهـای الزم و
موفقیت در کارگاه آموزشی ،به حضور در این مراکز اقدام کند؛ زیرا آگاهی از محید زندان و شیوه
تبلیغ در این محـید ،از ظرافتهـای خاصـی برخـوردار اسـت کـه عـدم آگـاهی از آن ،باعـث 99

ّ
آسیبهایی برای مددجو ،مبلغ و دیگر رابطان و مسئوالن زندان میگردد.

از جمله سرفصلها و موارد مورد نیاز برای آموزش ،میتوان به موراد ذیل اشاره نمود:
ـ آگاهی از مباحث اخالقی و تربیتی و اعتقادی مورد نیاز مددجویان؛
ـ احکام تخصصی زندان در مواجهه با مددجویان؛
ـ مهارت اصول مشاوره و مخاطبشناسی؛
ـ مهارت ارتباط مؤثر.
نبایدهای تبلیغ در زندان

آنچه در مورد نبایدهای تبلیغ در زندان مطرح میشود ،نکاتی است که توجه به آن ،موجب تداوم
ّ
و استمرار کار تبلیغی در محید زندان شده و هدف تبلیغ در زندان را محقق میسازد .مبلـغ بایـد
توجه داشته باشد که حضور او در میان مددجو یان و در محید زندان ،ممکـن اسـت مـورد سـوء
استفاده قرار گرفته و زمینه گرفتاری وی را فراهم آورد؛ چراکه زندان ،محیطی است که مجرمان را
ّ
در آن نگهداری میکنند .از طرفی ،اگر مبلغ نبایدهای تبلیغ در زندان را مورد توجـه قـرار ندهـد،
زمینه کار تبلیغی موفق او سست شده و حتی در مواردی ،موجب محرومیـت از حضـور در ایـن
جایگاه تبلیغی میشود.
از مواردی که باید در ورود به زندان مراعات شود ،عبارت است از:


نبردن وسایل الکترونیکی به داخل زندان

ّ
مبلغ در بدو ورود به زندان ،نباید هی گونه وسیله الکترونیکی مثل :موبایل ،تبلـت و فلـش را بـا
خود به داخل زندان ببرد؛ چراکه این کار از نظر قوانین زندان ،جرم محسوب میشود.


عدم ورود به موضوع پروندههای حقوقی و قضایی مددجویان

ّ
مبلغ نباید از محتوای پرونده مددجو پر وجو کند؛ زیرا گـاهی پرونـدههـایی اسـت کـه بسـیار
پیچیده و چندالیه است و با صحبت چنددقیقهای یا حتی بیشتر ،امکـان حـلوفصـل آن فـراهم

بایدها و نبایدهای تبلیغ در زندان

ـ آموزش مهارت شیوه اجرای طرح تبلیغ در زندان؛

ّ
نمیشود و از حیطه کار تبلیغی مبلغ نیز خارج است.


عدم پاسخگویی و راهنمایی در موضوع حقوقی و قضایی پرونده مددجو

معموال کسی که در زندان است ،چندین مرحله پروندهاش از طرف سیستم قضایی مورد بررسی
ّ
 011قرارگرفته و چه بسا مددجو خودش نیز اشراف کامل به پروندهاش نداشته باشد و فقد وقت مبلـغ
از این جهت تلف میشود و ممکن است در طی مراحل قانونی پرونده ،بهانهای هـم بـه دسـت
ّ
مددجو بدهد و عنوان کند که فالن مطلب یا حکم را مبلغ روحانی زندان یادآوری کرده است.
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عدم پیگیری امور شخصی مددجو در خارج از زندان

گرچه کارگشایی از کار مؤمنان ،بسیار ارزشمند است ،اما مددجو یان در خـارج از زنـدان ،امـور
ّ
مختلف و کارهای فروانی دارند و مبلغ با ورود بـه برخـی از آن کارهـا ،زمینـه ورود بـه کارهـای
دیگری که اطال و آگاهی از آن ندارد ،برایش فراهم میشود و چه بسا پای شاکیان مختلف به آن
کار باز شود و در مواردی ،نه تنها گرهای از کار او باز نمیکند ،بلکه مشکالت دیگـری نیـز بـرای
ّ
مبلغ ایجاد خواهد شد.


پرهیز از همغذا شدن با مددجو

ّ
مبلغی که وارد زندان میشود ،حتی المقدور از همغذا شدن و استفاده از نوشیدنی و مواد غذایی
و خوراکی که از طرف مددجو یان پذیرایی میشود ،خودداری نماید.


دوری از وساطت

ّ
یا مبلغ نباید در خصوص دریافت امتیازهای مددجو ی ِان در بند ،ماننـد :زمـان تمـا تلفنـی،
انوا مالقات و مرخصی ،وساطت نماید؛ اموری که به عنوان امتیاز برای بهرهبرداری از امکانات

زندان برای مددجو یان در نظر گرفته میشود و بـا توجـه بـه نـو رفتـار انضـباطی و همکـاری و
مشارکت مددجو یان در برنامههای زندان ،مدنظر قرار میگیرد .این امتیازات را وکیل بند یا مسئول
ّ
فرهنگی لحاظ میکند .وساطت مستقیم مبلغ در بهرهمندی از این امتیازات ،بهخصوص اگـر بـا
و اختالف در برنامـههای زنـدان را

درخواست از طرف مددجو باشد ،ممکن است زمینه تبعی
ّ
فراهم آورد؛ اما خود مبلغ در صورت صالحدید و به عنوان تشو یق ،بدون اطال مددجو میتواند
از مسئول مربوطه درخواست کند که زندانی را مورد تشو یق قرار دهد.


عدم دریافت هدیه از طرف مددجویان

برخی مددجو یان ،در زندان اقدام به ساخت کارهای هنری دستی از چیزهایی که در اختیار دارند

ّ
ّ
میکنند؛ مثل تسبیح و وسایل بافتنی یا حکاکی؛ حتیالمقدور مبلغ از دریافت اینگونه وسایل به
عنوان هدیه خودداری نماید؛ چراکه در برخی موارد ممکن است زمینـه سـوء اسـتفاده از ارتبـاط
ّ
صمیمی مددجو با مبلغ در میان سایر مددجو یان ،مشکالتی را ایجاد نماید.


عدم تقابل با رسم و رسومات جاافتاده در زندان بین مددجویان

در میان مددجو یان و در محید زندان ،برخی رسوم اجرایی ،رفتاری و یا گفتاری به صورت عرف
ّ
زندان وجود دارد که ممکن است برخی از آنها به مـذاق همـه خـوش نیایـد .مبلـغ بـا تغافـل از
باشد.


عدم بیان مباحث چالشبرانگیز در میان مددجویان

بیان مباحثی که موجب ایجاد چالش رفتاری و گفتاری بـین مـددجو یان مـیشـود ،زمینـه بـروز
اختالف و ناراحتی و یا در مواردی زمینه ایجاد فتنه و درگیری در زندان را فـراهم مـیکنـد .طـرح
مباحث اختالفی مذهبی بین شیعه و اهل تسـن ،طـرح مباحـث مـاورایی مثـل خـواب و جـن،
بهخصوص در بند زنان ،موجب بروز مشکالتی برای مددجو میشود؛ زیرا کسی که در زندان بـه
ّ
سر میبرد ،به اندازه کافی تحت فشار هست و مبلغ نباید موجبات بروز ناآرامی در زندان را فراهم
آورد.


ّ
عدم واگذاری کارت تردد به مبلغ دیگر

ّ
گاهی مبلغ نمیتواند در وعده نماز جماعت زندان حاضر شود .در این گونه موارد ،نبایـد کـارت
ّ
تردد خود را برای انجام نماز ،به مبلغی دیگر واگذار نماید؛ چراکه صدور کارت تـردد ،از طـرف
حراست زندان انجام شده و واگذاری به غیر ،از نظر قوانین زندان مجاز نیست.
محتوای تبلیغی

ّ
همانطورکه از واژه «تبلیغ» پیداست ،رساندن پیام دین ،مهمترین دغدغه مبلغ دین است و آنچـه
او را در دستیابی به این مهم کما میکند ،تسلد علمی به موضوعی است کـه میخواهـد بیـان
کند .اشراف بر محتوای غنی تبلیغی و انتخاب مناسب آن محتوا برای مخاطب ،مهمترین مسئله

در تبلیغ است .در اینجا آنچه از نظر محتوای تبلیغی و موضوعات مورد نیاز مددجویان در جهت
بازپروری در زندان مورد توجه است ،بدان پرداخته میشود؛ موضوعاتی که هرکدام زیرشاخههای

بایدها و نبایدهای تبلیغ در زندان

اینگونه رفتارها ،نباید برخورد تقابلی داشته باشد؛ بهویژه اگر با مبانی دینی هم ناسازگاری نداشته
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ّ
فراوانی دارد و با توجه به نو مخاطبانی که مبلغ با آنها مواجه میشود ،میتواند برخـی از آنهـا را
انتخاب کند و با پرورش و پرداخت آن ،متناسب با محید زندان ،به بهترین شکل به مـددجوایان
ارائه نماید.
 011محتوای قابل بحثی که در محید زنـدان میتـوان از آن اسـتفاده نمـود ،بـه چنـد بخـش تقسـیم
میشود:
الف .مباحث اعتقادی
سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

مباحث اعتقادی ،عبارتاند از موضوعاتی از قبیل :باور به خدا و معاد ،نقش باورهـای دینـی در
انسان و جامعه ،مقدرات الهی ،جبر و اختیار ،شفاعت.
ب .مباحث رفتاری و اخالقی

برخــی از ایــن موضــوعات ،عبارتانــد از :اجتمــاعی زیســتن ،توبــه و توبهشــکنی ،قناعــت و
زیادهخواهی ،ارتقای انگیزش تحصیل ،بدزبانی و عفت کالم ،توکل ،توسل ،وحـدت و اهمیـت
آن (به دلیل حضـور مـددجو یان اهـل ّ
سـنت و دیگـر ادیـان در زنـدان) ،امیـدواری ،خـودزنی و
خودکشی ،اخالق فردی و اجتماعی ،گناهان اقتصادی ،دوست و دوستیابی.
ج .مباحث روانشناختی

این مباحث ،از اهمیت بسیاری در داخل زندان برخوردار است؛ زیرا اکثـر افـرادی کـه مرتکـب
جرمی میشوند ،دارای رفتارها و اختالالت روانشناختی هستند و یا با مهارتهای ّاولیه زنـدگی
آشنایی ندارند؛ مهارتهایی همچون :خودآگاهی ،همدلی ،روابـد بـین فـردی ،ارتبـاط مـؤثر،
کنترل هیجان ،حل مسئله و تصمیمگیری که باعث قدرت سازگاری افراد میشوند .این مباحـث،
باید با دقت و تسلد بر مطالب بیان گردد؛ از جمله :رهـایی از افسـردگی ،مهارتهـای زنـدگی،
کنترل خشم ،بازپروری اجتماعی ،روشهای کنترل خانواده ،هو یتیابی و شـناخت اخـتالالت
روانی.
سخن پایانی

هدف از ایجاد زندانها ،در حقیقت ،مجازات افرادی است که در آسایش عمومی ایجاد اختالل
کردهاند و در واقع ،هدف از این کار ،اصالح و تربیت مددجو یان است .موضو اصالح و تربیت
بزهکاران ،به قدری مهـم اسـت کـه اقـدامات اصـالحی و بازپرورانـه در قـانون ،تنهـا بـه دوران

محکومیت ختم نمیشود و طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت ،بعـد از خـروج زنـدانیان ،در
جهت اصالح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقو جرم ،از طریق حمایتهـای مـالی و
معنوی ،این مراکز خدماتی را ارائه میدهند .نهـاد دیـن ،بـه عنـوان نهـادی مـؤثر در ایجـاد روح
اطاعت و بندگی و اصالح اساسی رفتار و ایجاد کنترل درونی در افراد ،میتواند این امـر مهـم را 011

عهدهدار شود و با دارا بودن گسترهای از موضوعات اخالقی ،اعتقادی و خانوادگی و نیـز تبیـین و
ّ
تمرین آموزههای دینی و بهرهگیری از مبلغان دینی ،نقش بسیار مهمـی در بـازپروری مـددجو یان

بایدها و نبایدهای تبلیغ در زندان

ایفا میکند.
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