
 

 

  های تبلیغ در زندانها و نبایدباید

 *مجید صادقی

 **رزاخانیحامد م

 چکیده
های تبلیغ در ها، ضرورت پرداختن به مهارتبا فراهم شدن زمینه حضور مبّلغان دینی در زندان

 شود و نیز با توجه به تفاوت سطح مخاطبان از نظر فرهنگی و حتـیاحسا  می هماین عرصه 
ریزی مناسبی داشـته نو  جرم، الزم است مبّلغ دینی متناسب با شراید موجود در زندان، برنامه

 باشد.
هـای زنـدان و دانسـتن رو، توجه به بایدها و نبایدها، از جهت آشـنایی بـا امـاکن و بخشازاین

راهم تری بـرای مبّلـغ فـهای امنیتی کار در زنـدان، حضـور موجـهقوانین اداری و توجه به جنبه
کند و نیز آشنایی با سبا زندگی و روابد فردی و گروهی مـددجویان و حتـی اصـطالحات می

 افزاید.رایج بین آنها، بر امکان موفقیت او در کار تبلیغی می
های میدانی در محید ها و تجربهمندی از یافتهمقاله پیش رو، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره

دهد که با شناخت درست ها نشان میت فراهم آمده است. بررسیزندان و کانون اصالح و تربی
تـوان فعالیـت تبلیغـی های تبلیغی در زندان و شناخت صحیح محید زندان، میبایدها و نباید

 .مؤثرتری را در زندان به ثمر نشاند

 گانکلیدواژه
 .تبلیغ، زندان، مددجو، مبّلغ، تبلیغ در زندان

                                                            
 mr.majidsadeghi@gmail.com: حدیث علوم ارشد ارشنا ک* 
 mirzakhanhamed@gmail.com: اطهار ائمه فقهی مرکز پژوهشگر قم، علمیه حوزه چهار سطح آموخته دانش* *

 مه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغانفصلنا

 3177 تابستانوم، سسال اول، شماره  
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 مقدمه

 ائمـه و پیـامبران سـیره و قـرآن فرهنـگ در الهـی، و اسـالمیهای ارزش سوی به دعوت و تبلیغ
 بسـیاری اهمیـت دارای و بـوده مسلمانان برای همیشگی و همگانی وظیفه یا ،معصومین

 : فرمایدمی و است دانسته «الله للی دعوت» را گفتار بهترین مجید، قرآن. است
ن َقْوالً  َأْحسُن  َمْن  َو » َمَّ نى َقاَل  َو  َصاِلحاً  َعِمَ   َو  هِ الَلَّ  ِإلى َدَعا ِمَّ َََّ  و ؛(33)فصلت، آیه اْلُمسِلِميَن  ِمَن  ِإ

 انجـام صـالح عمـل و کنـدمی خدا سوی به دعوت که کس آن از است گفتارترخوش کسی چه
  .«مسلمانانم از من: گویدمی و دهدمی

 : کنندمی ازمنکرنهی و معروفامربه که داندمی کسانی را امت برترین کریم همچنین، قرآن
نُکْم  َوْلَتُکن» ُمُروَن  َو  الَخيرِ  ِإلى َيْدُعوَن  ُأَمَّ    ِمَّ ْْ  ُهوُم  ُأوَلئوك َو  اْلُمْنَکورِ  َعوِن  َيْنَهوْوَن  َو  ِبالَمْعُروِف  َي

 و معروفامربـه و نیکـی بـه دعـوت جمعـی شـما، میـان از بایـد ؛(140عمران، آیه)آل اْلُمْفِلُحوَن 
 .«اندرستگاران انهم آنها و کنند ازمنکرنهی

 : فرمایدمی علی امیرمؤمنان،
ِ  َرُسو ُ  بََعثَِنى» ِ  َايامُ  اَ  تَدُعوهُ  َحتَّى َاَحداا  تَُقاِتلَنَّ  ََل  َعِلى   يَا ِلى َقا َ  اَ  اليََمنِ  ِالَى اّلّله  اّلّله
ُ  يَهِدی ََلَ  ا لَکَ  َخيرٌ  َرُجالا  يََديکَ  َعلَى اّلّله مُ   َعلَيهِ  َطلََعت ِممَّ  َاََلُؤهُ  َالَکَ  َربَتَاغَ  الشَّ
: فرمود من به و کرد اعزام یمن سوی به مرا پیامبر ؛(101، ص0، ج1305)طوسـی،  َعِلى يَا

 بـه. نمایی دعوت اسالم به را او آن، از پیش آنکه مگر نکن، آغاز کسی با را مبارزه! علی ای
 تمـام از اسـت تربه تو برای کند، هدایت تو دست به را انسان یا خداوند اگر! سوگند خدا
 .«کندمی غروب و طلو  آن بر خورشید آنچه

 : فرمود هشتم امام
ُ  َرِحمَ » : گوید حدیث راوی.« کند زنده را ما امر که را کسی بیامرزد خدا ؛َامَرنَا َاحيَا َعبداا  اّلّله

 لَاو النَّااَس  َفِا َّ  َس النَّا يَُعلُِّمَها اَ  ُعلُوَمنَا يَتََعلَّمُ : »فرمود امام. شود؟می زنده شما امر چگونه
 دادن تعلـیم و علوم آموختن به ؛(347، ص1ج تا،صدوق، بی) ََلتَّبَُعونَا كاََلِمنَا َمَحاِسنَ  َعِلُموا

گاه ماست، سخنان در که واال تعالیم آن از مردمان اگر چه مردمان؛ به آن  مـا پیـرو گردند، آ
 .«شد خواهند

 با دینی مبّلغ حضور مددجو، برای حبس دوران ولط در ایجادشده فرصت از مندیبهره جهت به
 آشـنایی جهـت در و دهـد افزایش را فرصت این از وریبهره تواندمی دینی تبلیغ اهداف به توجه
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 خصـوصبه و سـال مختلف هایدوره در مبّلغ توسد تربیتی و اخالقی و دینی معارف با مددجو
 در را دیـن معـارف انتقال زمینه، فاطمیه و انرمض ماه صفر، محّرم، تبلیغی ویژه هایمناسبت در

 .آورد فراهم مددجویان بازپروری و تربیت و اصالح جهت
 آمـاده و تأدیـب اصالح، تعزیری، هایمجازات و اسالم در کیفری گذاریقانون در اصلی هدف
 در مجرمان تربیت و اصالح. است جامعه در شرافتمندانه و سالم زندگی یا برای بزهکار کردن
 بستر ایجاد با تربیتی اهداف از بخشی .آیدمی حساب به مهم اهداف از یکی، اسالم کیفری نظام

 مسائل قالب در دین معارف با آشنایی شامل: ،هاآگاهی این. شودمی حاصل معرفتی و شناختی
 بـا آشنایی تربیتی، و اخالقی موضوعات اجتماعی، و فردی فقهی احکام اعتقادی، موضوعات و

 سـالم مختلـفهای راه درباره الزم دانش کسب اجتماعی، و فردی زندگی در رفتار منفی تبعات
 ایـن از یـافتن آگـاهی بـا مددجو و اسالمی است معارف و دینیهای آموزه پرتو در کردن زندگی

 ایـن اسـا  بـر توانـدمی یافتـه، افـزایش نیـاز مـورد مسـائل در معلومـاتش سطح موضوعات،
 بهتری ریزیبرنامه اطالعات، این بر پایه و بگیرد زندگی درای تازه اتتصمیم جدید،های آگاهی

 باشد. داشته زندگانی خود در
 خـود به سازندههای نگرش ایجادکننده حقیقت، در مددجو، به نسبت اصالحی و تربیتی اهداف

و  خـود وضـعیت بـه تشخیصـی توانمندسـازی موجب که هایینگرش است؛ پیرامون جامعه و
 بـا مواجهـه در خـود بازیـابی تـوان و شـودکـرده، می مقـرر او برای خداوند آنچه از خودآگاهی

 ایـن. دارد پـی آیـد، درمـی پیش او برای که نامطلوبی راهای وضعیت وها گرفتاری و مشکالت
 انتقال و توانایی مهارت و فراگرفته خوبیبه را دینیهای آموزه که روحانی مبّلغ حضور با جز همه،

 .رسدنمی انجام به دارد، مددجویان برای زندان محید در را رفمعا این

 قیتحق نهیشیپ

 ،آنهـا شـتریب کـردینوشته شده است کـه رو بسیاریو مقاالت  هاکتاب ی،زندان مورد زندان و در
و به طور  یخیهای مختلف تاردر دوره ،زندان و حبس خچهیتار .است یو حقوق ی، فقهیخیتار

تـا زمـان  یهـای بعـدتـا دوره خلفـا و دوره اکرم غمبریاز زمان پ ی،مهای اسالمجزا در دوره
زنـدان و »بـه مقالـه  تـوانیم ،به عنوان نمونه ؛شده است انیب ،های مختلفحکومتمعاصر در 

و مقالـه  بعب از استالم رانینامه ا خیتاردر مجله  یمنؤمحسن م سندهینو «هیدر دوره صفو یزندان
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نقتب در مجله  یاکبر ماین به قلم« لاّو  یپهلو انیندان؛ از مشروطه تا پانهاد ز یابیساخت ندیفرآ»
 ریتعز ایمجازات  یعنوان نوعه ب «حبس»بحث  نیز یاز نظر فقه .اشاره کرد یکتاب علوم اجتماع

قرار گرفتـه  یمورد بحث جد ،از نظر عامه و خاصه یهای فقههای مختلف با استداللدر شکل
مقـدم و همکـاران در  یناصر نیاثرحس «بازداشت موقت در فقه ییروا»با عنوان  یمقاالت است.
 یسالب آزاد فریمحدود از ک لزوم استفاده»مقاله  نیهمچن و یمطالعات فقه وحقوق اسالممجله 
های بگاهیتددر مجلـه کـه ونـد میو حسام ابراه یتوجه یعبدالعل نگارش «یفقه اسالم یبر مبنا

  نوشته شده است. ییحقوق قضا
زنـدان و  دیشـرا یایـدر زنـدان کـه گو ینـید غیتبل کردیای با رومقاله ایکتاب  ،طور مجزاه ا بام

نوشـته نشـده  ،باشـد ینیمعارف د غیامر مهم تبل یبراهای تبلیغ در زندان ها و نبایدو باید یزندان
 باشد.که این خود، بیانگر نوآوری این مقاله می است

 مفهوم شناسی 
 صطالحدر لغت و ا ـ زندان 

در لغت، به معانی مختلف بیان شـده اسـت؛ از قبیـل: بندیخانـه، محـبس، قیدخانـه، « زندان»
؛ «زنـدان»، ذیل واژه 1111)دهخدا، دارند  جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه و سجن ،حبس
توقیـف ومنـع  ،، به معنای بازداشـت، بنـد کـردن«حبس» . مصدرِ «(زندان»، ذیل واژه 1121معین، 

 .(7ص ،1ج ،تابی سندگان،یاز نو یجمع)است دن نمو
هاست که نامه و مقررات زنداندر تعریف زندان از منظر قانون، تنها مستند قانونی موجود، در آیین

 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  »

ها و برای مدت معّینی و یا به طور دائم، بـه منظـور اصـالح و تربیـت و درمـان نارسـایییا 
، هاسـازمان زنـدان ییاجرا نامهنییآ)« شوندهای اجتماعی و تحمل کیفر، نگهداری میبیماری

 .(3، ماده1، ص1313

 در لغت و اصطالح ـ زندانی )مددجو(

، ذیـل واژه 1351)معـین،  در محـبس باشـدکـه  است فت( کسیدر لغت، به معنای )ص« زندانی»
زندانی به کسی گوینـد کـه در  ،در اصطالح. «(زندان»، ذیل واژه 1303؛ فرهنگ فارسی عمید، «زندان»

 به افرادی که به ،قانون اصطالح در کند.برد و دوران محکومیت خود را سپری میزندان به سر می
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هـای ، از نظـر فیزیکـی، محـدود و از آزادیدلیل ارتکاب جرم و به صورت حکم از سوی دادگاه
 شود.زندانی گفته میاند، شخصی محروم شده

 تاریخچه زندان 

کننـد، در زمـان زندان، به صورت امروزی که متهم یا مجرم را در یا مکان مشخص زندانی می
و ابوبکر نبود؛ بلکه در آن دوران، زندان عبارت بـود از بازداشـت شـخص و  حضرت رسول

ای )محوطه یا چهاردیواری( ری از تصرفات آزاد او؛ برای مثال، اسیران جنگی را در حظیرهجلوگی
کردند و چون در زمان عمر، تعـداد جمعیـت رو شد، نگهداری میکه در کنار مسجد ساخته می

 ،1371 ،یوائلـ)به ازدیاد نمود، زندان مخصوصی جهت نگهداری افراد خطاکار در نظر گرفته شد 
 . (220ص
 نویسد:تر وهبه زحیلی میدک

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 

نمودنـد؛ چـون کردند و یا آنـان را میـان ملسـمانان تقسـیم میبه طور موقت نگهداری می
 .(5ص ،1315 خلیلی،) «ای داشتند.مسلمانان با حکومتشان همکاری صمیمانه

 نویسد:حزم طاهری میابن
 .(5ص ،1315 ،یلیخل)« همه قبول دارند که رسول خدا هرگز زندانی نداشت»

ای به مبلغ چهار هـزار درهـم از صـفوان خریـد و آن را زنـدان کـرد ناچار خانهخطاب بهعمربن
 .(345صتا، یب ،یشوکان)

شخصـی کـه در اسـالم زنـدان کسی که زندان ساخت و اسیر کرد، نمـرود بـود و نخستیناّولین
کردنـد بـود و خلفـای قبـل از او، مجرمـان را در چـاه زنـدانی می طالبابیبنساخت، علی

 . سابق بربری گفت:(010ص ،1010 ،یطبس)
رو، آمدند. ازاینکردند و بیرون می  میآن زندان را من دیدم؛ زندانی از نی بود. مردم آن را سورا»

 .(010ص همان،)« آن را از گ  و آجر ساخت علی
 خطاب و عهد امیـر مؤمنـانبنابراین، آغاز تاریخی تأسیس زندان در اسالم، میان عهد عمربن

نامیـده شـد، « عارم»خطاب تأسیس کرد و بعدا  به نام زندان باشد؛ اما زندانی که عمربنمردد می
سـاخته شـد، در کوفـه قـرار  های نافع و مخیس که به دستور علیمکه بوده است و زنداندر 
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کسی بود اّولین البته توجیه مطلب به صورت دیگر نیز امکان دارد و آن اینکه علی داشته است.
ای را کـه که بنای خاصی را به عنوان زندان ایجاد کرد؛ ولی آنچه عمر انجام داد، این بود که خانـه

 حّل سکونت دیگری بود، خرید و از آن به عنوان زندان استفاده نمود.م

 ها، بندها، مسئوالن و رابطان زندانانواع زندان، بخش
 ـ انواع زندان

ها و اقدامات تـأمینی و تربیتـی کشـور )مصـوب نامه اجرایی سازمان زندانآیین 2بر اسا  ماده 
 ت:اند که به شرح ذیل اسها متفاوت(، زندان1181

و بانی در پوشـش داخلـی و خـارجی های دیدهزندانی است محصور با برج الف. زندان بسته: 
هـای اختصاصـی یـا ها در خوابگاهدر این نـو  زنـدان، محکومـان شـب .دارای حفاظت کامل

کنند و در ای استفاده میهای آموزشی و فنی و حرفهو روزها از برنامه شوندمی گروهی نگهداری
ها، بندهای گونـاگونی دارنـد؛ از جملـه . این زندانشوندی داخل زندان به کار گرفته میهاکارگاه

توان به: بند قرنطینه، بند نسوان، بند مشاوره، بند عادی، بنـد کارگـاه و بنـد انفـرادی این بندها می
 اشاره نمود.

 یتیو ترب ینیاقدامات تأم ها وسازمان زندان یینامه اجرانییآ 7با توجه به ماده  باز:ب. زندان نیمه
حفاظت مناسب باشد  یدارا یمحصور که در پوشش خارج باز، زندانی استنیمه زندان، کشور

 گردندیکار اعزام مه ب ،مأمور مراقب بدون اسلحه یبا تعداد کاف یطور گروهه ب انیزندان ،و در آن
 .ندشویخود عودت داده م یهاشگاهیمجددا  به آسا ،و پس از خاتمه کار

 یتـیو ترب ینیهـا و اقـدامات تـأمسـازمان زنـدان یینامه اجرانییآ 1براسا  ماده  ج. زندان باز:
خـود  تیمدت محکوم یاست بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندان یزندان باز، زندان ،کشور

ر هـا را دخروج از زنـدان را نداشـته و شـب و حّق  گذارندیخدمت م ایکار ه را در آن با اشتغال ب
 یـینامـه اجرانیـیآ) دیـنمایاسـتراحت مـ ،شده نییمنظور تع نیکه به هم یشگاهیآسا نیتراینزد

بـا اصـالحات و الحاقـات  ،هیقوه قضـائ سیرئ 1314مصوب  ،کشور یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان
1313) 

 ـ کانون اصالح و تربیت

 )مصـوب مینی و تربیتـی کشـورأها و اقدامات تنامه اجرایی سازمان زندانآیین 17بر اسا  ماده 
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سـال  18مرکزي است که اطفال و نوجوانـان بزهکـار کمتـر از  ،تربیت و کانون اصالح، (1310
 .شونددر آنجا براي اصالح، تربیت و آموزش نگهداري مي ،اممت

م های جربا توجه به وجود شراید خاص برای مجرمان و محکومان کم سن و سال از جهت زمینه
و خطا، و نیز شراید بازپروری ویژه در مورد نوجوانان، کانون اصالح و تربیت، در محلی غیـر از 

 های عمومی قرار دارد.های عمومی و با مدیریتی جدای از مدیریت زندانزندان
 های داخل زندانـ واحد

شده اسـت. در داخل زندان، به منظور رشد مددجویان و ارائه خدمات تأمینی، واحدهایی ایجاد 
 توان به این موارد اشاره نمود:ها، میاز جمله این واحد

ها و خـودرو و... بـه واحد حفاظت )مسئول حفاظت و کنترل ورود و خروج افـراد و شخصـیت
 کلیـه مـدیریت و ریزیدار برنامـهتربیتـی )عهـده و فرهنگـی اداره داخل پوسته داخلـی زنـدان(،

شـود(، مـی اجـرا بنـدها تمامی و زندان مختلفهای بخش در که تربیتی و فرهنگیهای فعالیت
مجتمع آموزشی )جهت ادامه تحصیل(، واحدهای مشاوره )به منظور کما بـه تحکـیم مبـانی 

سازی روند کار خانواده و روابد خانوادگی و اجتماعی مددجویان (، واحد مدد کاری )برای آسان
 ای، بهداری و درمانگاه.حرفهقضایی و بازگشت مددجویان به زندگی عادی(، فنی ـ 

توان بـه مـوارد ذیـل اشـاره های بزرگ، میخصوص زندانهای موجود در زندان، بهاز دیگر مکان
کتابخانـه، سـالن نمـایش فـیلم، سـالن ورزشـی، مراسـالت پسـتی، آرایشـگاه، خیـاطی، کرد: 

اّول در زنتبان روز مخابرات، فروشگاه و انبار البسـه و بانـا. بـرای توضـیح بیشـتر، بـه کتـاب 
 مراجعه نمایید.  (11ص ،تابینژاد، فیشر)

 ـ مسئوالن و رابطان

در زندان به جهت انجام امور مختلف امنیتی، فرهنگی و تربیتی، مسـئوالن و رابطـانی قـرار داده 
های الزم را جهـت ریزی بتوانند دوران حبس مددجویان را کنترل کنند و آموزششده که با برنامه

نها فراهم نمایند. مسئوالن و رابطان زندان که مبّلغان دینی بیشتر با آنها سروکار دارنـد، بازپروری آ
 ند از:عبارت

هـای مـرتبد بـا فرهنگی و تربیتی کـه اعـزام و هماهنگیمسئول حفاظت، مددکار، مسئول اداره 
اقامـه نمـاز، های تبلیغی روحانیون اعزامی را بر عهده دارد و واحدهای دارالقرآن و سـتاد فعالیت
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کننـد و کند. از رابطانی که در داخل زنـدان و در بنـدها فعالیـت میزیر نظر این اداره فعالیت می
توان به: رابد فرهنگی، رابد بهداری و وکیـل شوند، میبیشتر آنها از میان مددجویان انتخاب می

 بند نام برد.
 بایدهای تبلیغ در زندان 

در محید زندان به عنوان مرکزی برای بازپروری وجـود دارد، شناخت اموری که در قالب بایدها 
مبّلـغ زنـدان، اگـر  تواند در دستیابی به موفقیت در کاری که شرو  شده اسـت، مـؤثر باشـد.می

بایدها و نبایدها را نشناسد و آنها را در مسیر تبلیغی خود مورد توجه قرار ندهد، چه بسا آنچـه در 
زیده، بـه انجـام مطلـوب نرسـد و تمـامی تـالش او از بـین بـرود. زمان طوالنی به آن اهتمام ور

 ها برای موفقیت در امر تبلیغ، بسیار مهم و بنیادین است.رو، شناخت این گونه آسیبازاین
 را دارند، باید دارای شراید ذیل باشند: مبّلغانی که قصد تبلیغ در محید زندان

 . شرایط عمومی1

 حوزه علمیه؛ اشتغال به تحصیل در سطح عالی 

 آراستگی ظاهری؛ 

 خصوص مـددجو و وپاسخ و برقراری ارتباط مؤثر با عموم مردم، بهتوانایی در امر پرسش
 داشتن مهارت بیانی؛

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

 شناخت مسائل مربوط به جوانان؛ 

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

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

 نشاط و شادابی؛ 

 های گروهی(.داشتن روحیه کار جمعی )پیروی از تصمیم 
 . شرایط ویژه2

 مندی به فعالیت در زندان و توانایی روحی و روانی الزم؛عالقه 

 ئل مربوط به مباحث حقوقی و جزائی و در: مسائل و مشـکالت آگاهی اجمالی به مسا
 های ایشان؛ مددجویان و خانواده

 تعهد به حضور مستمر. 
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 پیش از خواهد وارد زندان شود، بایدمبّلغی که قصد حضور در زندان را دارد و برای امر تبلیغ می
 و الزم امتیازهـای بکسـ از پـس طـی نمایـد و را مـدتکوتاه آموزشی یا دوره زندان، به ورود

کند؛ زیرا آگاهی از محید زندان و شیوه  اقدام مراکز این در حضور به، آموزشی کارگاه در موفقیت
هـای خاصـی برخـوردار اسـت کـه عـدم آگـاهی از آن، باعـث تبلیغ در این محـید، از ظرافت

 .گرددهایی برای مددجو، مبّلغ و دیگر رابطان و مسئوالن زندان میآسیب
 توان به موراد ذیل اشاره نمود:و موارد مورد نیاز برای آموزش، می هاه سرفصلاز جمل

 طرح تبلیغ در زندان؛ اجرای شیوه مهارت ـ آموزش
 ـ آگاهی از مباحث اخالقی و تربیتی و اعتقادی مورد نیاز مددجویان؛

 زندان در مواجهه با مددجویان؛ ـ احکام تخصصی
 سی؛شنامخاطب و مشاوره اصول ـ مهارت

 ـ مهارت ارتباط مؤثر.
 نبایدهای تبلیغ در زندان

تداوم  ، موجباست که توجه به آن ینکات ،شودیدر زندان مطرح م غیهای تبلدیآنچه در مورد نبا
 دیـسازد. مبّلـغ بادر زندان را محقق می غیزندان شده و هدف تبل دیدر مح یغیو استمرار کار تبل
ممکـن اسـت مـورد سـوء  ،زندان دیو در مح انیمددجو انیحضور او در م که توجه داشته باشد

است که مجرمان را  یطیمح ،چراکه زندان؛ را فراهم آورد یو یگرفتار نهیو زم فتهاستفاده قرار گر
 را مورد توجـه قـرار ندهـد، در زندان غیتبل یهادیمبّلغ نبا اگر ی،طرف از. کنندیم یدر آن نگهدار

 نیـاز حضـور در ا تیـموجب محروم ی،در موارد یشده و حت موفق او سست یغیکار تبل نهیزم
 .شودیم یغیتبل گاهیجا

 از مواردی که باید در ورود به زندان مراعات شود، عبارت است از:
 به داخل زندان یکیل الکترونیوسا نبردن 

را بـا  فلـشو  تبلـت ل،یموبا :مثل یکیالکترون لهیگونه وس یه دینبا ،مبّلغ در بدو ورود به زندان
 .شودیجرم محسوب م ،زندان نیکار از نظر قوان نیچراکه ا ؛خود به داخل زندان ببرد

 انیمددجو ییو قضا یهای حقوقعدم ورود به موضوع پرونده 

 اریاسـت کـه بسـ ییهـاپرونـده یگـاهزیرا  ؛وجو کندپرونده مددجو پر  یاز محتوا دینبا مبّلغ
وفصـل آن فـراهم امکـان حـل ،شتریب یحت ایای قهیاست و با صحبت چنددق هیو چندال دهیچیپ
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 خارج است. زیمبّلغ ن یغیکار تبل طهیاز ح شود وینم
 پرونده مددجو ییو قضا یدر موضوع حقوق ییو راهنما ییعدم پاسخگو 

 یمورد بررس ییقضا ستمیاش از طرف سمرحله پرونده نیچند ،که در زندان است یکس معموال  
اش نداشته باشد و فقد وقت مبّلـغ اشراف کامل به پرونده زیددجو خودش نقرارگرفته و چه بسا م

ای هـم بـه دسـت بهانه ،پرونده یمراحل قانون یو ممکن است در ط شودیجهت تلف م نیاز ا
 کرده است. یادآوریزندان  یحکم را مبّلغ روحان ایکند که فالن مطلب  نوانمددجو بدهد و ع

 در خارج از زندان مددجو یامور شخص یر یگیعدم پ 

امـور  ،در خـارج از زنـدان انیاما مددجو ارزشمند است، اریبس ،از کار مؤمنان ییکارگشا گرچه
 یورود بـه کارهـا نـهیزم ،از آن کارهـا یدارند و مبّلغ با ورود بـه برخـ یفروان یمختلف و کارها

مختلف به آن  انیشاک یو چه بسا پا شودیفراهم م شیبرا ،از آن ندارد یکه اطال  و آگاه یگرید
بـرای  زیـن یگـریبلکه مشکالت د ،کندیای از کار او باز نمنه تنها گره ی،و در موارد شود بازکار 
 شد. ایجاد خواهد مبّلغ

 غذا شدن با مددجوپرهیز از هم 

 ییو مواد غذا یدنیغذا شدن و استفاده از نوشالمقدور از هم یحت ،شودیکه وارد زندان م یمبّلغ
 .دینما یخوددار ،شودیم ییرایپذ انیکه از طرف مددجو یاکو خور

  دوری از وساطت 

 ،یزمـان تمـا  تلفنـ ماننـد: ،در بند اِن یمددجو یازهایامت افتیدرخصوص  دریا مبّلغ نباید 
امکانات  از یبرداربهره یبرا ازیکه به عنوان امت یاموری، وساطت نماید؛ مرخصو  انوا  مالقات

و  یو همکـار یباطضـبـا توجـه بـه نـو  رفتـار ان و شودیدر نظر گرفته م انیومددج یزندان برا
مسئول  ایبند  لیوک . این امتیازات راردیگمدنظر قرار می ،های زنداندر برنامه انیمشارکت مددجو

بـا  خصوص اگـربه ،ازاتیامت نیاز ا یمندمبّلغ در بهره میمستق وساطت کند.لحاظ میی فرهنگ
های زنـدان را و اختالف در برنامـه  یتبع نهیممکن است زم ،مددجو باشد درخواست از طرف

 تواندیبدون اطال  مددجو م ق،یو به عنوان تشو دیاما خود مبّلغ در صورت صالحد؛ م آوردهفرا
 قرار دهد. قیمورد تشو ار زندانیاز مسئول مربوطه درخواست کند که 

  انیاز طرف مددجو هیهد افتیعدم در 

دارند  اریکه در اخت ییهازیاز چ یدست یهنر یدر زندان اقدام به ساخت کارها ،انیجومدد یبرخ
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به  لیوسا گونهنیا افتیالمقدور مبّلغ از دریحت ی یا حّکاکی؛بافتن لیوساو  حیمثل تسب ؛کنندیم
سـوء اسـتفاده از ارتبـاط  نـهیموارد ممکن است زم یچراکه در برخ ؛دینما یوددارخ هیعنوان هد

 .دینما جادیرا ا یمشکالت ان،یمددجو ریسا انیمددجو با مبّلغ در م یمیصم
 انیمددجو نیعدم تقابل با رسم و رسومات جاافتاده در زندان ب 

به صورت عرف  یگفتار ای و یفتارر ،ییرسوم اجرا یبرخ ،زندان دیو در مح انیمددجو انیم در
بـا تغافـل از  مبّلـغ .دیـایه خـوش ناز آنها به مـذاق همـ یزندان وجود دارد که ممکن است برخ

نداشته  یهم ناسازگار ینید یاگر با مبان ویژهبه ؛داشته باشد یبرخورد تقابل دیرفتارها، نبا گونهنیا
 باشد.

 انیمددجو انیدر م زیبرانگمباحث چالش انیعدم ب 

وز بـر نـهیزم شـود،یمـ انیمـددجو نیبـ یو گفتار یچالش رفتار جادیکه موجب ا یمباحث انیب
 طـرح .کنـدیدر زندان را فـراهم مـ یریفتنه و درگ ایجاد نهیزم یدر موارد ایو  یاختالف و ناراحت

، جـن و مثـل خـواب ییطـرح مباحـث مـاورا و اهل تسـن، عهیش نیب یمذهب یمباحث اختالف
که در زندان بـه  یکس ؛ زیراشودیمددجو م یبرا ی، موجب بروز مشکالتزنانخصوص در بند به

در زندان را فراهم  یبروز ناآرام اتموجب دیتحت فشار هست و مبّلغ نبا یبه اندازه کاف ،بردیسر م
 آورد.

  غ د یعدم واگذار
ّ
 گریکارت تردد به مبل

کـارت  دیـنبا ،گونه موارد نیدر ا در وعده نماز جماعت زندان حاضر شود. تواندیمبّلغ نم یگاه
از طـرف  ،چراکه صدور کارت تـردد؛ دیاگذار نماو گرید یبه مبّلغ ،انجام نماز یتردد خود را برا

 .ستیزندان مجاز ن نیاز نظر قوان ،ریبه غ یحراست زندان انجام شده و واگذار

 محتوای تبلیغی

ترین دغدغه مبّلغ دین است و آنچـه پیداست، رساندن پیام دین، مهم« تبلیغ»طورکه از واژه همان
خواهـد بیـان سلد علمی به موضوعی است کـه میکند، تاو را در دستیابی به این مهم کما می

ترین مسئله کند. اشراف بر محتوای غنی تبلیغی و انتخاب مناسب آن محتوا برای مخاطب، مهم
در اینجا آنچه از نظر محتوای تبلیغی و موضوعات مورد نیاز مددجویان در جهت  در تبلیغ است.

های شود؛ موضوعاتی که هرکدام زیرشاخهبازپروری در زندان مورد توجه است، بدان پرداخته می
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تواند برخـی از آنهـا را شود، میفراوانی دارد و با توجه به نو  مخاطبانی که مبّلغ با آنها مواجه می
انتخاب کند و با پرورش و پرداخت آن، متناسب با محید زندان، به بهترین شکل به مـددجوایان 

 ارائه نماید.
تـوان از آن اسـتفاده نمـود، بـه چنـد بخـش تقسـیم زنـدان می محتوای قابل بحثی که در محید

 شود:می
 الف. مباحث اعتقادی

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

 ب. مباحث رفتاری و اخالقی

شــکنی، قناعــت و انــد از: اجتمــاعی زیســتن، توبــه و توبهات، عبارتبرخــی از ایــن موضــوع
 تیـتوکل، توسل، وحـدت و اهمخواهی، ارتقای انگیزش تحصیل، بدزبانی و عفت کالم، زیاده

و  یخـودزن، امیـدواری، در زنـدان( انیـاد گـریت و دسـنّ اهـل انیحضـور مـددجو لیآن )به دل
 .یابیصادی، دوست و دوستی، اخالق فردی و اجتماعی، گناهان اقتخودکش

 شناختیج. مباحث روان

این مباحث، از اهمیت بسیاری در داخل زندان برخوردار است؛ زیرا اکثـر افـرادی کـه مرتکـب 
های اّولیه زنـدگی شناختی هستند و یا با مهارتشوند، دارای رفتارها و اختالالت روانجرمی می

همدلی، روابـد بـین فـردی، ارتبـاط مـؤثر،  هایی همچون: خودآگاهی،آشنایی ندارند؛ مهارت
شوند. این مباحـث، گیری که باعث قدرت سازگاری افراد میکنترل هیجان، حل مسئله و تصمیم

هـای زنـدگی، باید با دقت و تسلد بر مطالب بیان گردد؛ از جمله: رهـایی از افسـردگی، مهارت
اخـتالالت ی و شـناخت ابیتیوه، خانواده کنترلی هاکنترل خشم، بازپروری اجتماعی، روش

 ی.روان

 سخن پایانی

اختالل  جادیا یعموم شیاست که در آسا یمجازات افراد ،قتیدر حق ،هازندان جادیهدف از ا
 تیموضو  اصالح و ترب. است انیمددجو و تربیت اصالح ، هدف از این کار،ر واقعو د اندکرده

تنهـا بـه دوران  ،بازپرورانـه در قـانونو  یکـه اقـدامات اصـالح اسـتمهـم  یبه قدر ،بزهکاران
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در  ان،یبعـد از خـروج زنـدان ،و طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت شودیختم نم تیمحکوم
هـای مـالی و تیحما قیاز طر ،از وقو  جرم یریشگیبا هدف پ انیزندان تیجهت اصالح و ترب

روح  جـادیثر در اؤمـ ینهـاد عنـوانه بـ ،نیـنهـاد د دهند.معنوی، این مراکز خدماتی را ارائه می
امـر مهـم را  نیا تواندیم ،در افراد یکنترل درون جادیرفتار و ا یو اصالح اساس یبندگ اطاعت و

و  نیـیتب نیـز و یخانوادگ ی واعتقاد ،یاز موضوعات اخالق یادار شود و با دارا بودن گسترهعهده
 انیمـددجو یدر بـازپرور یمهمـ اریبسنقش  ی،نیاز مبّلغان د یریگو بهره ینیهای دآموزه نیتمر

 کند.می فایا
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