
  التعلیم والتھذیب
  

الجھل مشكلة من المشاكل االجتماعیة التي یعاني منھا االفراد فما ھو نصیب النزیل الجاھل     
من ھذه المعاناة ؟في الحقیقة النزیل غیر المتعلم معاناتھ تكون مضاعفة في ایجاد العمل بعد 

نبین دور المؤسسات س أي عند االفراج عنھ  وفي ھذه المحاضرة خروجھ من المؤسسة العقابیة
  العقابیة في انتشال  النزیل من ھذه المعناة وتھذیبھ وتقویمھ لیكون انسان صالح في المجتمع 

ى عاتق المؤسسة العقابیة ھو اعطاء القدر الالزم من المعرف ان من اھم الواجبات الملقاة عل   
براز القیم التي سیؤدي االقناع الن التھذیب  یعمل على ا للنزالء باالضافة الى االھتمام بتھذیبھم 

  االخالقیة التي توجب احترام الغیر وعدم االعتداءعلى االخرین بھا الى االلتزام بالقواعد
  واسلوب تفكیره وطریقة    المقصود ھنا بالتعلیم التثقیف فاالنسان المثقف تتغیر معالم شخصیتھ

القیم االجتماعیة ورفض الجریمة حكمھ على االمور مما یستتبع ادراك اصول الحیاة واعتناق 
وعلیھ فان ابسط صورة ھي التعلیم االساسي الذي یتجھ الى محو باعتبارھا سلوكا غیر قویم 

 االمیة واتقان المبادئ االولیة في القراءة والكتابة وھو ضروري للنزالء داخل المؤسسة العقابیة
لیھم وھذا ما اكدت علیھ القاعدة خاصة بالنسبة لصغار المحكوم عحیث یجب القضاء على االمیة 

وال یقتصر التعلیم على مرحلة محو االمیة بل من قواعد الحد االدنى لمعاملة المسجونین ) 77(
یجب نضمنھ بالنسبة لالخرین الذین تجاوزوھا ویرغبون في االرتفاع بمستواھم العلمي حیث 

العدادیة والشھادة  ا الدراسةالىشھادةلیجب اتاحةالفرص امام النزالء الذین یرغبون في الحصو 
وافساح المجال لھم بالمشاركة في اداء االمتحان  الجامعیة االولیة او العلیا عن طریق المراسلة 
لفرق بین حیاة السجن والحیاة الحرة تقلیل ا  النھائي خارج المؤسسة العقابیةالنھ من شأن ذلك

التي تؤدي الى اضعاف شعور النزالء بالمسؤلیة وباحترامھم لكرامتھم الشخصیة  تلك الفوارق
   كبشر

   وینبغي لن تتضمن المؤسسة العقابیة مكتبة یستخدمھ النزالء للمطالعة ویقع على عاتق االدارة 
 العقابیة مھمة انتقاء الكتب الجیدة المفیدة للنزالء حتى یقضوا على الملل الذي یشعروا بھ اثناء

 النزالء على عدم التفكیر  العقابیة الن المطالعة قد تساعدتواجدھم المستمر داخل المؤسسة
من قواعد الحد االدنى لمعاملة المسجونین على انھ  یجب ان ) 40(  وقد اكدت القاعدة بالفرار

  الھا من قبل جمیع طوائف المسجونینتكون لكل مؤسسة مكتبة تخصص الستعم
 ویراد بالتھذیب ھو العمل على لمؤسسة العقابیة االھتمام بتھذیب النزالء  مما یقع على عاتق ا

 بمعاییر السلوك السائدة والمقبولة ابراز القیم الجیدة لدى المحكوم علیھ بحیث یقتنع بھا ویلتزم
یعمل على كبح  یعد مانعا یحول دون ارتكاب الجرائم وھذا المانع داخلي  فالتھذیب لدى الجمیع
  ت الشریرة والنزوات من التاثیر على سلوك االنسان وتصرفاتھجماح النزعا

  التھذیب الى نوعین وھما التھذیب الدیني والتھذیب االخالقي   ویقسم 
ف ذلك الون تعالیم الدین تامر بالمعروف  اثر فعال في استئصال االجرامان للتھذیب الدیني 

الدیني احد الوسائل الفعالة  التھذیب  وعلیھ اصبحوتنھي عن المنكر وتعد الجرائم من المنكرات
 ویتحقق التھذیب الدیني بان في التاثیر على السلوك الفردي نحو االمتناع عن اقتراف الجریمة

یناط امره الى علماء الدین الذین یقومون بالوعظ واالرشاد والدعوة الى التمسك بتعالیم الدین 
  واعد الحد االدنى امعاملة المسجونینمن ق) 42(والقاعدة)41(وھذا ما اشارت لھ القاعدة 

 التھذیب االخالقي فیراد بھ تعوید النزیل وتربیتھ على المبادئ والقیم الفاضلة بحیث تودي  اما
   التمسك بالفضائل واالبتعاد عن الجریمةالقناعة بھا الى

  
        


