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 3سمیرا گل خندان، *2اکبر رجبی، 0احمد رنجبری
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 01-10: صفحات
تربیتی در خصوص زندانیان از موضوعات مهمی است که در  و اصالحی رویکرد 

در این مقاله تالش شده . ها از اهمیت باالیی برخوردار است گذاری مربوط به زندان سیاست
کشور و  تربیتی و تأمینی اقدامات ها و مذهبی سازمان زندان های برنامه به بررسی جایگاه

مقاله حاضر توصیفی . ها بر تربیت و اصالح زندانیان پرداخته شود سازوکار تأثیر این برنامه
. اشاره پرداخته است ای به بررسی موضوع مورد تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه

 تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان امر داللت دارد که سازمان های مقاله بر این یافته
. های مذهبی توجه کرده است کشور در رویکرد اصالحی خود نسبت به زندانیان به برنامه

 تزکیه و های مختلف مذهبی در راستای تهذیب ها، برنامه سازمان زندان نامه نییآمطابق 
 شده بینی بزه پیش ارتکاب از آنان کردن دور و زندانیان اعتقادات و ایمان بردن باال و نفس
د است از طریق دکشور در ص تربیتی و تأمینی اقدامات ها و سازمان زندان. است

های  مذهبی، اصالح نگرش زندانیان به هستی، انسان و خویشتن، و آموزش های آموزش
برای رسیدن به چنین . شودبزهکاران بر آنان تأثیرگذار  خودکنترلی تربیتی مانند آموزش

های  کشور از روش تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان هدفی الزم است سازمان
 بهرهاز دیدگاه متخصصان و جرم شناسان در این خصوص  غیرمستقیم استفاده کرده و
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 مقدمه
 سازمانی کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان

 زیر مستقیم طور به که است ایران در ها زندان بر نظارت برای

 اساسی و مهم وظیفه. کند می فعالیت قضائیه قوه رئیس نظر

 را بزهکاران اگر. است تربیت و ها، اصالح زندان سازمان

 بهداشتی، امکانات بهترین با ها زندان در کیفر تحمل های سال

 و روان شخصیت، بر آنکه بدون کنیم داری نگه ای تغذیه

 اجتماعی بازپروری منظور و به بگذاریم تأثیری ها آن اندیشه

 و زندان از خروج از پس که صورتی به کنیمن اقدامی ها آن

 حقیقت در باشند، نداشته سعادتمندانه بازگشتی جامعه به ورود

. دادیم هدر به را ملی های سرمایه و مددجویان عمر همه

 اصلی وظیفه دو و تربیتی تأمینی و اقدامات ها زندان سازمان

و  تعلیم با همراه حبس مجازات یاجرا :باشد می دار عهده را

 بزهکاران آمیز مجدد موفقیت بازگشت یبرا و تهذیب تربیت

و اصالح زندانیان  ها در خصوص سازمان زندان. جامعه به

غالمی در  نصراهلل اسدی: شده است تألیفات متعددی انجام

جرم،  وقوع از پیشگیری در ها زندان سازمان نقش ای، مقاله

اسدی ) بررسی قرار داده است تربیت را مورد و اصالح مجله

 ای، نظرات اصل نیز، در مقاله محمد زاهدی. (1090 غالمی،

 های برنامه و رگزارانکا عملکرد به نسبت زندانیان

 بررسی قرار داده است اوین را مورد و قصر های ندامتگاه

ای  در مقاله نژاد، همچنین پرویز محمد. (1096 اصل، زاهدی)

 اجرایی نامه آیین در( محکومان) زندانیان به بررسی حقوق

کشور پرداخته  تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان

 در مذهبی های برنامه اما جایگاه. (1090نژاد، محمد) است

ها موردتوجه قرار  زندان سازمان تربیتی و اصالحی رویکرد

در این مقاله تالش شده به این موضوع مهم . نگرفته است

 و اصالحی رویکرد در مذهبی های پرداخته شود که برنامه

سازمان  ها چه جایگاهی داشته و زندان سازمان تربیتی

های مذهبی چگونه بر  ها امیدوار هستند که برنامه زندان

منظور بررسی و  اصالح و بهبود زندانیان تأثیرگذار باشد؟ به

 و اصالح بر مذهب اشاره ابتدا تأثیر پاسخ به سؤاالت مورد

 های شده، سپس به جایگاه برنامه زندانیان بررسی تربیت

ها پرداخته  زندان انسازم تربیتی و اصالحی رویکرد در مذهبی

های مذهبی  و درنهایت از نحوه و کیفیت تأثیرگذاری برنامه

 .بر اصالح زندانیان بحث شده است

 تأثیر مذهب بر اصالح و تربیت زندانیان -0

واژه دین در فرهنگ لغات، مترادف با کلماتی چون، حکم و 

قضا، رسم و عادت، شریعت و مذهب، همبستگی و غیر آن 

اما مفهوم اصطالحی دین، . (191: 1099دهخدا، ) آمده است

بسیار متنوع و گسترده است و اندیشمندان مسلمان و 

ازنظر . اند غیرمسلمان هرکدام تعاریفی را از دین ارائه داده

مجموعه عقاید، : اهلل جوادی آملی دین عبارت است از آیت

اخالق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و 

، که منشأ (70: 1091جوادی آملی، ) باشد ها می رورش انسانپ

اش  دین به معنای زندگی بشر در روابط فوق بشری» .الهی دارد

باشد، یعنی رابطه او با قدرتی که او به آن احساس وابستگی  می

بیند،  اختیاری که او، خود را در برابر آن مسؤول می کند؛ صاحب می

داند، در آرمان  قادر به ارتباط با آن میو وجود غیبی که او، خود را 

 «اند یت و ارتباط به یکدیگر متعلقمسؤولوابستگی دینی، 

توان گفت که دین عبارت است  می. (11: 1099زاده، ابراهیم)

از مجموعه معارف عقیدتی، احکام و قوانین عملی و اخالقی، 

در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی که از سوی خداوند یکتا 

جانبه مادی و معنوی بشر  ط پیامبران برای هدایت همهتوس

شده و با عقل و فطرت انسانی سازگار است و در   فرستاده

طور کامل سعادت و رستگاری دنیوی و  صورت پیاده شدن به

ای از  اگر دین را مجموعه. کند اخروی انسان را تأمین می

طریق  رسوم و جز آن، که از و  ها، آداب ها، عقاید، سنت ارزش

توان گفت که  شده است، بدانیم، می پیامبران از سوی خدا نازل

دین در تعیین هویت و به هم پیوستن یک گروه یا یک ملت 

مناسک دین، برای کارکرد درست زندگی . نقش اساسی دارد

اند که خوراک برای  اخالقی ما، به همان اندازه ضروری
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از طریق  داشتن زندگی جسمانی ما ضرورت دارد؛ زیرا نگه

شهید . کند مناسک است که گروه خود را تأیید و حفظ می

ایمان مذهبی آثار نیک و : گوید مطهری نیز در این رابطه می

فراوان دارد، چه ازنظر تولید بهجت و انبساط، چه ازنظر نیکو 

های  ساختن روابط اجتماعی و چه ازنظر کاهش و رفع ناراحتی

: 1091اصغری، ) ن استساختمان این جها الزمهضروری، که 

110-117) . 

 نقش باورهای دینی در اصالح بزهکاران -2

امروزه توجه به نقش دین در پیشگیری اولیه و نیز بازدارندگی 

اثبات در  عنوان یکی از نظریات قابل ثانویه از تکرار جرم به

در این رابطه تأثیر . شناسی موردتوجه قرارگرفته است جرم

ایجاد شخصیت پیشگیرانه و خودکنترلی های دینی در  اندیشه

پردازان غربی نیز مورد  م در میان نظریههانه از ارتکاب جرایآگا

در این خصوص برخی از جامعه شناسان به این . اذعان است

توان  اند که حداقل برخی از ابعاد دین را می نتیجه رسیده

ای از رفتارهای  دارای نقش بازدارنده در خصوص دسته

مثال  عنوان به. (041: 03۳۱و دیگران،  تی) دانست غیرقانونی

اثر فعالیت مذهبی و با الگوگیری اجتماعی، بهزیستی معنوی 

و عقاید منفی درباره مصرف مواد مخدر، نشان داد که رابطه 

معکوسی میان مصرف مواد مخدر و بروز رفتارهای خطرناک 

ود گرایی وج و نابهنجار ناشی از آثار سوءمصرف مواد با مذهب

رسد که مذهب با ایجاد  نظر می در تبیین این رابطه به. دارد

قوانین و قواعد درونی و بیرونی برای فرد هنجارهایی را 

هایی  کند و فرد را به داشتن باورها و نگرش مشخص می

دهد که سبب ایجاد مصونیت در برابر مصرف موارد  سوق می

 .(109: 03۱4یاوری و دیگران، ) شود می

د وجود خدا، معاد و پاداش و کیفر بر اساس اعمال حقایقی مانن

صورت ادله عقلی متقن ارائه شود و باور قلبی  چنانچه به

سزایی در اصالح رفتار و  هها ایجاد شود، تأثیر ب نسبت به آن

در این رابطه باید  .گیری از انحراف و ارتکاب گناه دارد پیش

سازی  ینهتوجه نمود که در ارائه خدمات تربیتی برای نهاد

های پایدار و هدفمند باید به  اصول مذهبی از طریق آموزش

اندیشی، هنجارگرایی و تأکید بر انجام  های اخالقی، نیک جنبه

تثبیت باورهای دینی و . فرایض دینی توجه خاص نمود

تنها در تقویت، استمرار و تکرار رفتارهای بهنجار و  اخالقی نه

نبه پیشگیرانه در مواجهه با نزدیکی با مردم مؤثر است، بلکه ج

: 03۱4 حسینی، و کمالی میر) زا نیز خواهد داشت شرایط جرم

رابطه منفی میان حساسیت مذهبی و گرایش به . (012

رفتارهای ضداجتماعی بیانگر آن است که یک رویکرد تقابلی 

سلیمی و ) گونه رفتارها وجود دارد میان گرایشات مذهبی و این

های  توان ادعا نمود حساسیت لذا می؛ (11: 03۱۱همکاران، 

عنوان یک عامل بازدارنده درونی در برابر  تواند به مذهبی می

سو ناشی از  این خودکنترلی از یک. هنجارگرایی عمل کند ضد

خوف عقوبت الهی و آثار اجتماعی ناشی از رفتارهای ناهنجار 

است و از سوی دیگر به دلیل غلبه امیدواری ناشی از ایمان 

خدا و انعطاف در همگرایی با هنجارهای محیطی ایجاد به 

در حقیقت زمانی که . (19: 03۱1بیرامی و همکاران، ) شود می

آدمی دور از چشم آشنایان، همسایگان و قانون است، افکار 

کند،  چیز دیگری کارهای وی را کنترل نمی عمومی و هیچ

ورت بلکه در این حالت کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی ص

ها شاهد آدمی است، این  ها و زمان گیرد که در همه مکان می

 گذارد زمان بیش از هر چیز بر پیشگیری از جرم اثر می

های میدانی از بزهکاران  برابر پژوهش. (19: 0311کینگ، )

صورت گرفته  ۱1کانون اصالح و تربیت لرستان که در سال 

مذهبی و های  ٪ از مددجویان فاقد خانواده ۱1است، حدود 

. (01: 03۱1قبادیان و روشن پور، ) اند باورهای مذهبی بوده

های شناختی و  بنابراین، در برخورد با بزهکاران حمایت

شک  بی .رود معرفتی نخستین گام اصالحی به شمار می

ها با تعالیم دینی و  توانمندسازی مددجویان از طریق پیوند آن

رانه و اصالحی را تقویت گرایشات مذهبی باالترین اثر پیشگی

اهلل  زیرا به فرموده پیامبر اکرم صلی. به دنبال خواهد داشت
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ه تحکیم روابط با خداوند متعال و توکل بر او انسان را به یعل

: 03۱۱شهری،  ری) نیرومندترین مردم مبدل خواهد ساخت

داری و  های آماری بین دین برابر نتایج حاصل از داده. (01

انیان و بزهکاری آنان رابطه معناداری انجام واجبات دینی زند

داری نوجوانان بزهکاری  وجود دارد و با افزایش میزان دین

همچنین، میان متغیرهای میزان اهمیت  .یابد آنان کاهش می

دادن به نماز، میزان اهمیت دادن به قرآن، میزان اهمیت 

روز قیامت نوجوانان و متغیر  دادن به دعا و میزان اعتقاد به

داری و عمل به واجبات آنان رابطه معناداری وجود  ن دینمیزا

دارد و با افزایش متغیرهای مذکور میزان بزهکاری آنان 

البته نکته مهم در خصوص اثرگذاری این  .یابد کاهش می

بیشتر این . انونی استکهای پسا  اقدامات، ضرورت مراقبت

زا و  ط جرمنوجوانان پس از خروج از کانون بار دیگر در محی

هنجارستیز سابق قرارگرفته و با دوگانگی آموزشی و فکری 

شوند و درنتیجه قدرت محیط و عدم امکان ترک یا  مواجه می

سوی رفتارهای هنجارگریز سوق  مخالفت با آن با دیگر به

شناسی نیز حضور کودک و  از منظر جرم. شوند داده می

مجرمانه نوجوان در چنین محیطی منجر به تقویت شخصیت 

 .او خواهد شد

عنوان وجه اکمل ادیان، توجه  در این میان، دین اسالم به 

داری در بروز رفتارهای  ای به نقش پیشگیرانه دین ویژه

قرآن . ها دارد آلود و نقض حریم الهی و نیز حقوق انسان گناه

دهی آنان  کریم بیش از همه به اصالح و تربیت افراد و جهت

ی از ارتکاب گرایی و اعمال حسنه و جلوگیر سوی اخالق به

لذا اندیشه دین مبتنی بر . گناه و معصیت اهتمام ورزیده است

نوعی پیشگیری اصالحی است و سعی بر آن دارد که با تعلیم 

و تربیت صحیح افراد، رشد تعالی فکری و فرهنگی جامعه و 

ها  های ارتکاب جرم و برطرف نمودن آن شناخت زمینه

تأثیر باورهای مذهبی در  .تمایالت مجرمانه را سرکوب نماید

  .هنجارگرایی بارها مورد آزمون محققان قرارگرفته است

 ها های مذهبی سازمان زندان برنامه -3

پس از پیروزی انقالب اسالمی، ازآنجاکه وابسته بودن 

 فلسفهها به نهادهای امنیتی و انتظامی، چندان با  زندان

قانونی واگذاری  هحیالموجب  اصالح و تربیت سازگار نبود به

تمامی  1019 ها به وزارت دادگستری مصوب امور زندان

ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به امور  زندان

زندانیان از شهربانی کل کشور منفک و به وزارت دادگستری 

قانون  010از اصل  1ملحق گردید و سپس در اجرای بند 

قضائیه  قوهف اساسی که اصالح و تربیت مجرمان را از وظای

موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی  شمارد و به برمی

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  ها به سازمان زندان زندان

، نهاد زندان به سازمان مستقلی در ردیف 0304در سال 

وانگهی در  .های وابسته به قوه قضائیه تبدیل گردید سازمان

ها،  نامه اری نوین، این آیینها جز تطابق با شرایط اد این زمینه

در این میان تنها . نوآوری چندانی با خود به همراه نداشتند

نامه اجرایی سازمان  و آیین 03۱1مصوب  نامه نییآتوان به  می

اشاره نمود که در پرتو راهبرد  03۱4ها مصوب سال  زندان

ویژه باهدف  های کیفری نوین به قضایی و سیاست توسعه

زای  شده و باهدف کاهش برخی آثار آسیب زندان زدایی اتخاذ

ها به تصویب  زندان و سرانجام کاهش جمعیت کیفری زندان

 22۱طبق ماده . (100: 1099گودرزی بروجردی، ) رسید

والن و کارکنان واحد فرهنگی مسؤ 03۱1مصوب  نامه آیین

مذهبی  موعظهمر با زندانیان در تماس بوده ضمن طور مست به

و تعلیم مبانی عقیدتی اسالم و تبلیغ و راهنمایی الزم نسبت 

ه نفس و تحکیم مبانی اعتقادی زندانیان و کیبه تهذیب و تز

الفت آنان به اخالق و تسکین درونی و ایجاد امید به اصالح 

دامه زندگی سالم در آنان جهت بازگشت مجدد به جامعه و ا

های نماز و  اجرای برنامه. زندگی سالم اجتماعی تالش نمایند

اصواًل . عبادات بر عهده کارکنان یا نماینده این واحد است

های آموزشی و تربیتی و کار  اجرای مقررات انضباطی و برنامه

بدون تقویت مبانی ایمان و اعتقادات مذهبی در اصالح و 
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برای تقویت ایمان و . دتربیت زندانی چندان مؤثر نخواهد بو

اعتقادات مذهبی زندانیان، مربیان مذهبی بایستی با همکاری 

مربیان تربیتی و مددکاران اجتماعی در اوقات فراغت و 

های مقتضی با زندانیان تماس گرفته و با وعظ اخالقی  فرصت

ه نفس و تحکیم مبانی ایمانی و کیو مذهبی نسبت به تز

اساس  بر. ش و کوشش کننداعتقاد آنان بر خداشناسی تال

 03۱4ها مصوب  نامه اجرایی سازمان زندان آیین 04۱ماده 

هنگام پذیرش محکوم، دین رسمی او در برگه پرسشنامه درج 

منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی محکومان و اجرای  و به

آداب و مراسم دینی، آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و 

ن مربوط در زندان تسهیالت والمسؤ وسیله ارشاد اسالمی به

. گردد منظور انجام امور واجب مذهبی آنان فراهم می الزم به

 در محکومان»: 03۳نامه مذکور،  آیین ماده همچنین بر اساس

 مدت به توجه با زندان یا مؤسسه در خود اقامت مدت

 و دینی علمی، آموزش های برنامه نوع و کیفیت و محکومیتشان

 ادامه و سواد فراگیری به ها زندان در شده بینی پیش ای حرفه فنی،

بر  .«داشت خواهند اشتغال ای حرفه و دینی علمی، تحصیالت

 اقدامات و ها زندان سازمان اجرایی نامه آیین ۳4 اساس ماده

ساعات مشخصی برای انجام  03۱1مصوب  تربیتی و تأمینی

بر فراتر از آن، . شده است  فرایض مذهبی در نظر گرفته

 که محکومی هر»: اجرایی مذکور نامه آیین 011 اساس ماده

 تواند می لزوم صورت در باشد کشور رسمی ادیان از یکی دارای

 در او مذهبی نماینده زندان رئیس موافقت از پس تا نماید تقاضا

 را او مذهبی مسائل و آداب اجرای در یافته حضور زندان یا موسسه

شده است  تصریح 204 همچنین در ماده «.نماید ارشاد و هدایت

مذهبی  مراسم سایر و جماعت نماز در شرکت به اهتمام» که

 .«شده است مرخصی در نظر گرفته اعطای شرایط عنوان یکی از به

 اقدامات و ها زندان سازمان اجرایی نامه آیین 2 مطابق ماده

 عالیه تعالیم اجرای در»، 0411کشور مصوب  تربیتی و تأمینی

 اسالمی جمهوری موضوعه قوانین و اساسی قانون اصول اسالم،

 و ها برنامه شهروندی، حقوق و اسالمی بشر حقوق موازین و ایران

 زندانیان، شدگان، بازداشت کلیه با ارتباط در سازمان، اقدامات

 زیر اصول رعایت بر مبتنی سازمان، کارکنان و آنان های خانواده

 و حقوق رعایت و انسانی کرامت و عّزت به احترام ـ الف :است

 الگوی ارائه و دینی تربیت و تعلیم به اتکا ـ مشروع؛ ب های آزادی

 مهرورزی خداپرستی، روحیه تقویت و اسالمی ایرانی زندگی سبک

 و ها زندان سازمان اجرایی نامه آیین 04 در ماده «...ایثار؛ و

ساعات نیز  ،0411 مصوب کشور تربیتی و تأمینی اقدامات

 .شده است مشخصی برای انجام فرایض دینی در نظر گرفته

 ها بر زندانیان زندان سازمان مذهبی برنامه های تأثیر روش -4

باید توجه داشت، تغییر در باورهای زندانیان تا اندازه 

ها است؛  توجهی درگرو تغییر رویکرد معنوی و مذهبی آن قابل

ها شده و  آن« درونپلیس »زیرا عامل مذهب، سبب تقویت 

رسند که نباید هنجارها را  درنتیجه خود به این نتیجه می

نقض کنند؛ چراکه در درجه اول خداوند شاهد و ناظر اعمال 

از دیدگاه برخی . (0۱1: 03۱2معظمی،) ستا ها آن

شناسان، ارتکاب جنایت در اغلب موارد، نقض اصول  جرم

بنابراین با رفع . (211: 03۳1نیا، کی) اخالقی و مذهبی است

رو  ازاین. ها شد توان مانع از بزهکاری مجدد آن این خأل می

گرایانه  های مذهبی بخش مهمی از رویکرد اصالح برنامه

در این قسمت به بررسی  .دهد ها را تشکیل می سازمان زندان

زندانیان پرداخته  بر ها زندان سازمان مذهبی برنامه تأثیر نحوه

 .شود می

 تزکیه و تهذیب نفس -0-1

شوند امر  های جدید اداره می هایی که مطابق نظام در زندان 

اصولی قرارگرفته است که  هیپا دوتربیت مجدد زندانیان بر 

باشد و دیگری  محکومین می« اصالح اخالقی و روانی»یکی 

ها بر این  امور زندان مسؤوالنسعی . انطباق اجتماعی آنان

انی را متقاعد کنند تا خود را اصالح است که به هر ترتیب زند

تواند یک  زیرا فقط خواست خود زندانی است که می. نماید

ضمانت اجرای مطمئن برای اصالح حقیقی اخالق و رفتار او 
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برای اینکه زندانی به این امر متقاعد شود طبعًا الزم . باشد

یت خود را پیش وجدان خویش و مسؤولاست قبل از هر چیز 

نسبت به کسانی که خود را در . جتماع خود بپذیرددر مقابل ا

اداره  مسؤوالندانند مربیان و  نمی مسؤولمقابل اجتماع 

ها بفهمانند که در هر  زندان سعی خواهند کرد تا به آن

اجتماعی نظمی وجود دارد که باید حاکم بر روابط افراد آن 

. داجتماع باشد و همه افراد اجتماع باید از آن متابعت نماین

اند که در اجرای  مربیان مذهبی و اخالقی زندان موظف

امر نسبت به تهذیب  مسؤوالنهای مربوط، با همکاری  برنامه

پرورش، ارتقاء سطح اطالعات  و  ه نفس، آموزشکیاخالق، تز

 های الزم را به و مهارت علمی و فنی زندانیان کوشش

آورده ضمن درخواست وسایل مورد لزوم جهت  عمل

ها از طریق واحدهای  ای در تهیه آن علمی و حرفه التیتحص

های  مربوطه و در صورت لزوم جلب همکاری سایر سازمان

توجه  این مهم از دیرباز مورد. آورند دولتی اقدام به عمل

ها به  های مختلف سازمان زندان نامه گذار بوده و در آیین قانون

ی از هر محکومی که دارای یک. شده است  این موارد اشاره

تواند در آسایشگاه عمومی یا  ادیان رسمی کشور باشد می

تاب دعا، سجاده و مهر کانفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی، 

هر . نماز برای اجرای امور واجب مذهبی خود نگهداری نماید

محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور است در 

رئیس  تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت صورت لزوم می

زندان نماینده مذهبی او در مؤسسه یا زندان حضور یافته در 

 .اجرای آداب و مسائل مذهبی، او را هدایت و ارشاد نماید

اصالح نگرش زندانیان به جهان هستی، خویشتن و  -0-1

 آخرت و دنیا

باید توجه نمود که منظور از تربیت دینی در بحث حاضر صرفًا 

بلکه دیدگاه . و توحیدی نیست آموزش و فراگیری امور عبادی

های شخصی و شخصیتی توسیع  فقه تربیتی به تمام جنبه

نیاز برای زندگی  یافته و دامنه شمول به همه امور مورد

در حوزه . (10: 03۱1اعرافی، ) یابد دنیوی و اخروی تسری می

ترین اثر را در هنجارمندی  های اجتماعی که مهم برنامه

ضروری است نحوه اصالح رابطه با خود، نوجوانان کانون دارد 

عنوان بستر زندگی  خانواده و سایر مردم و نیز جامعه به

 .نبایدهای دینی آموزش داده شود و اجتماعی، مبتنی بر باید

ترین راهکار زیر  اصالح نگرش و تقویت باورهای دینی اساسی

م و خود پایی و دوری از گناهان و جرایبنایی برای تقویت 

شهید مطهری در این . رود ی اجتماعی به شمار میها آسیب

اخالق و عدالت بدون ایمان مذهبی مثل نشر »: گوید زمینه می

ایمان مذهبی که آمد، اخالق و . اسکناس بدون پشتوانه است

له پرستش بینیم در اسالم مسأ ما می وقت آن. آید عدالت هم می

 اده نشدهاز اخالق و عدالت قرار د صورت یک امر مجزا خدا به

 .(71 -71: 1001مطهری ) «است

خودشناسی یا خودباوری نیز از  ،پس از خداشناسی و خداباوری

خودشناسی، انسان را با . رود تدابیر پیشگیرانه به شمار می

حال به نقاط ضعف و  کند و درعین های خود آشنا می توانمندی

رذایل اخالقی و صفات و خصوصیات ناهنجار نفسانی واقف 

. دهد زد، شخصی که کرامت نفس دارد تن به ذلت نمیسا می

حساب  هر کس به»: فرمایند در این مورد می( ع)حضرت علی 

مکارم ) «هایش آگاه شود رسیدگی کند به عیب نفس خود

 .(119: 1091شیرازی، 

تلقی  .توان به اصالح نگرش به دنیا و آخرت نیز اشاره کرد می

ها و راهبردهای او را در  هر انسانی از دنیا، اهداف و سیاست

کسی که دنیا را غایت خلقت . طول حیاتش تعیین خواهد کرد

ببیند تمام تالش خود را خواهد کرد تا به انتفاع حداکثری از 

. لذایذ دنیوی برسد و هیچ مانعی سد راه وی نخواهد شد

ترین باورهای  مبنایی نگرش به آخرت همانند نگرش به دنیا از

اعتقاد به آخرت و یقین و باور به . رود هر شخص به شمار می

آن، عامل مهمی برای اقوی الهی و مقاومت در برابر وسوسه 

 .روی است جرم و کج
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 تربیت دینی و آموزش خودکنترلی -0-0

ترین ابزارهای کنترل  تقویت ایمان مذهبی از بهترین و قوی

ر با حاکم کردن محیطی عطرآگین از زندانیان است و این کا

روشن است که در . معنویات و روحیات سالم ممکن است

هایی که برای جوانان  موعظه و هدایت زندانیان تبهکار، روش

در عوض باید .اثر خواهد بود  ایمان و معتقد کاربرد دارد بی با

ات و سطح فرهنگی زندانیان تناسب یهایی که با خلق با روش

ات جوانمردی و از خودگذشتگی و یت روحیتقو دارد مثاًل

ها هدف فوق را  نفس و امثال این فداکاری و غیرت و عزت

های مثبت  در این تبلیغات الزم است که بر جنبه. دنبال کرد

تأکید شود چراکه زندانی در شرایطی منفی قرار دارد و القای 

 العمل عکسمطالب منفی ممکن است ناخواسته او را به 

ربیتی که برای اصالح های ت یکی از روش. وادارددفاعی 

رود، برجسته کردن افراد موفق و صالح  کار می خطاکاران به

شود که افراد منحرف به قبیح بودن  این عمل سبب می. است

چنین حس رقابت برای انجام  عمل خود پی برده و هم

از طرفی چون جامعه نیاز به الگو . رفتارهای بهنجار ایجاد شود

ای الگوی مناسب ارائه نشود، افراد  رد وقتی در جامعهدا

 در احادیث هم به مواردی اشاره. گیرند خطاکار الگو قرار می

دهند و  در این زمینه دستور کلی می( ع)امام علی . شده است 

 «بازداربدکار را با پاداش دادن به نیکوکار از کار بد »: فرمایند می

به مطالب فوق، ازآنجاکه با توجه . (0۳۳: 1090رضی، سید)

ها مایل به تطبیق ساختن اعمال خود با دیگران هستند،  انسان

اگر در جامعه الگوی مناسبی ارائه نگردد الگوهای نامناسب و 

 .شود در مواردی بسیار مخرب جانشین می

ها سوق  سوی ارزش توان به های تربیتی می انسان را با روش

دترین واقعیت نظام هستی درواقع تربیت یکی از ارزشمن. داد

امام . چیز قابل پیاده شدن و ثمره دادن است است که در همه

در تربیت نفس و تربیت افراد جامعه باید : فرمایند می( ع)علی 

شتاب کرد و تربیت را از هر کار دیگری مقدم داشت، زیرا 

های پاک را  های زشت و ناروا دل ممکن است آداب و روش

دشتی، ) و سازندگی را سخت گرداند آلوده سازد و تربیت

03۳۱ :01). 

اصالح از بیرون، کامل و موفق نخواهد بود مگر اینکه همراه 

کسانی که به یکی از این دو جنبه . با اصالح از درون باشد

در روایتی امام علی . کنند کنند با یک بال پرواز می تأکید می

مک نکند و کس که به خویش ک آگاه باشید آن»: فرمایند می( ع)

واعظ و مانعی از درون جانش برای او فراهم نگردد، از سوی 

، 1090رضی، سید) «دیگران برای او واعظ و مانعی نخواهد بود

بنابراین نظارت دیگران تنها هنگامی نتیجه مطلوب را به . (۱1

ای حاکم  دنبال خواهد داشت که در درون نیز، نیروی بازدارنده

توان از طریق  ی به مجرمین میبا آموزش این مبان. باشد

 .خودکنترلی در اصالح و عدم تکرار جرم کمک کرد

 گیری نتیجه

درواقع اقدامات . داند را اصالح می ءاسالم هدف از ارسال انبیا

اصالحی باید در راستایی حرکت نماید که در اسالم تبیین 

افساد که در مقابل  ،شده است و اگر از مسیرش خارج شود

چنین این اصالح باید با  هم. شود ا موجب میاصالح است ر

داری،  دین. تمسک به تعالیم آنان و کتاب الهی انجام شود

در سطح . پیامدهایی در دو سطح فردی و اجتماعی دارد

توان به آثاری چون آرامش روانی، خشنودی و  فردی، می

رضایت از زندگی و معنا بخشیدن به آن، تفسیر صحیح از 

در سطح اجتماعی نیز . انی اشاره کردمرگ و سالمت جسم

دوستی، انسجام اجتماعی و حس  توان از نوع می

بر این . پذیری و کاهش جرم و بزهکاری نام برد یتمسؤول

ترین عامل حفاظت کننده در برابر  اساس دین را باید مهم

 .شرایط هنجارستیز دانست

ها با متوجه ساختن انسان  های مذهبی سازمان زندان برنامه

ها در  های معنوی و قرار دادن آن ها و پاداش نظام ارزش به

داران را از نوعی حمایت  های خاص، دین بستر مراسم و آیین
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شود که توان تحمل  عاطفی برخوردار ساخته، موجب می

ها در فرد افزایش یابد و فرد به دنبال رسیدن به اهداف  ناکامی

رد، کمتر دچار های آنی زودگذر را زیر پای بگذا اخروی، لذت

های  ناامیدی و آشفتگی خاطر شود و به دنبال ارضاکننده

مشروع برای خود باشد و درنتیجه برای رسیدن به اهداف خود 

از  ها زندان سازمان مذهبی های برنامه. دچار انحراف نشود

بستگی عاطفی افراد به یکدیگر و از سوی  سو با ایجاد دل یک

و منسجم کردن پیروان خود از دیگر بامعنی دادن به هنجارها 

راه ایجاد و تقویت مفاهیم اخالقی مشترک میان آنان، از نظام 

و درنهایت باعرضه هنجارها . کند اخالقی جامعه محافظت می

هایی  های خاص خود به پیروان خویش مانند ارزش و ارزش

درباره زندگی روزمره، مالکیت رفتار جنسی و نیز تقویت این 

در دین . کند رها، رفتار افراد را کنترل میها و هنجا ارزش

معروف و نهی از منکر و توبه   به نهادهایی مانند امر

توان از  شده است که با اجرای صحیح این نهادها می بینی پیش

م جرایعنوان راهکاری مؤثر در جهت پیشگیری از  ها به آن

 .بهره برد

قه تربیتی های ف عنوان یکی از زیرشاخه له تربیت دینی بهمسأ 

تسری این بحث . های اخیر موردتوجه قرارگرفته است در سال

به بزهکاران که به جهت شرایط جرم ارتکابی در زندان به سر 

اجتماعی نمودن  عنوان فرصتی در جهت باز برند، باید به می

زندانیان کسانی هستند . پایدار این گروه از افراد در نظر گرفت

وادگی و اجتماعی مناسب برای های خان شک از ظرفیت که بی

اند، لذا مدت حضور ایشان در  تربیت صحیح برخوردار نبوده

مثابه فرصت مناسب در تنزیه فکری این افراد  زندان را باید به

دهی هویت دینی و  از تحریکات مجرمانه دانست و شکل

تکوین شخصیت متعالی در این افراد بهترین تدبیر پیشگیرانه 

 .در این خصوص است

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

مقاله به صورت مشترک مقاله  سندگانینو :سهم نویسندگان
 سندهیارائه مطالب بر عهده نو تیرا نگارش کرده و مسؤول

 .باشد یمسؤول مقاله م

ترشدن  که باعث غنی تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، تقدیر و تشکر نمایم محتوای مقاله حاضر شده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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