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 مقدمه.1

و راهنمايى انسان از آن بي جايى كه رسالت دين، هدايت و آن رونها و هـا از گمراهـى راندن

به فتنه ای كه خداوند بـر عهـده آنـان گذاشـته، كوشـش لحاظ وظيفه ها است، پيشوايان دينى

و رفتارهـای به همين دليل است كه پيش. كردند تا به اين مهم دست يابند گيری از انحـراف

و پيشوايان دينى قرار گرفته است از ره پيشهمـوا. مجرمانه در فهرست وظايف انبياء گيـری

و بـر ايـن  و انحرافات در نظام اجتمـاعى اسـالم مقـدم بـر اصـالح مجـرم بـوده وقوع جرائم

گيری از جرم صـورت اگر اقدامات الزم در جهت پيش. اساس، دارای مبنايى عقاليى است

و انحرافات در جامعه شده كه بعدها مانعى بـرای  نگيرد، اين وضعيت موجب افزايش جرائم

ا .)17: 1382زاده، نعمت(توان يافتز توسعه آن نمىجلوگيری

سال قبل، در مواجهه با جـرائم 1400دين مبين اسالم از همان ابتدای تشريع يعنى حدود

و ابزار مجـازات پيشو انحرافات، اليه بينـى كـرده های ديگری را نيز در كنار اليه حكومت

و عنايت الزم است؛ ولى چون آن اليه انـد؛ بـرای ترسـيم سياسـت قرار نگرفته ها مورد دقّت

ها كمتر توجه شده است؛ بنابراين، در هنگـام بررسـى نحـوه جنايى كشور ايران، به نقش آن

و قصـاص  و انحرافات، تنها مراجعه به ابواب فقهى حـدود واكنش دين در برخورد با جرائم

وط بـه اليـه بـاره آورده شـده اسـت، همگـى مربـو ديات كافى نيسـت؛ چـون آنچـه در اين

و  و جـرمش بـه اثبـات رسـيده حكومت است؛ يعنى جايى كه فردی مرتكـب جرمـى شـده

های كنترلـى بـا ای از اليـه كه در دين اسالم، مجموعه در حالى. اكنون بايد به مجازات برسد

و حفاظتى در پيش و انحرافات اجتماعى وجـود دو رويكرد حمايتى و مقابله با جرائم گيری

بهدارد كه بايد  آن در كنار ابواب فقهى و روايات غيرفقهى نيـز هـا معنای مصطلح، در آيات

از اين اليه. وجو كرد را جست فرد، اليـه خـانواده، اليـه خويشـاوندی، اليـه اليه: ها عبارتند

و در نهايت اليه حكومت و برادری ايمانى .همسايگى، اليه اخوت

مى فرآيند اجتماعى از. شود شدن كودك از خانواده شروع و تصوری كـه فـرد از خـود

و از افـراد پيرامـون خـود دارد، نتيجـه بازتـاب احساسـى اسـت كـه اعضـای  جهان پيرامـون

و كودكـان بـه و باورهـای خانواده نسبت به او دارنـد طور مسـتقيم تحـت تـأثير وجهـه نظـر

مى ارزش. شان هستند های خانواده و نقش هايى كه فرد ا پذيرد ز او انتظـار های مختلفى را كه

مى مى آن رود، در بدو امر، در درون شبكه روابط خانوادگى آموخته و كـودك را شـود هـا
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عنوان دومـين اليـه كنترلـى بعـد از اليـه فـرد، خـانواده، بـه.)110: 1381كـوئن،(گيـرد فرا مى

و هـم نقـش حفاظت تواند هم نقش حمايت مى كننـده كننده در رفع نياز پيداشده بـرای فـرد

و انحرافات او داشته باشد پيش برای و روايات اسالمى بـه اهميـت. گيری از جرائم در قرآن

و روابط دوستانه بين اعضای خانواده تأكيد فراوان شده است در. تشكيل خانواده سؤالى كه

و روايات، خانواده چگونـه بـر اسـاس  اين مقاله مطرح است اين است كه با محوريت آيات

مىالگوی رفع نياز، از  و انحرافات جلوگيری  كند؟ ارتكاب جرائم

و نقشـى كـه مى و روايـات مربـوط بـه خـانواده در هدف اين مقاله، بررسى آيات توانـد

و انحرافات داشته باشد، براساس الگـوی رفـع نيـاز اسـت پيش روش مـورد. گيری از جرائم

.وه اجتهاد استتحليلى با تأكيد به شي-يابى به پاسخ، روش توصيفى استفاده برای دست

 تعريف مفاهيم.2

به» گيری پيش« و جلوگيری، مانع معنای عمل پيش در لغت و بـه گشـتن، منـع گير، دفع كردن

ج 1377دهخدا،(نگهداری برخاستن است  گيـری پيش: ريموند گسن، معتقد اسـت.)4:5991،

ــوی اســت ــج لغ ــای راي ــودن، پيشــى يكــى جلوگيری: دارای دو معن ج نم ــه و ب ــوی گرفتن ل

و ديگری، آگاه چيزی و هشداردادن اسـت رفتن در شناسـى، پيش امـا در جرم. كردن گيـری

هـايى اسـت كـه همان معنای اول مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛ يعنـى يكـى از تكنيك

مى به .)133: 1370گسن،(گيرد منظور ممانعت از وقوع جرم صورت

به» جرم« و مانند آن آمده است معنای گناه، ذنب، تعدی، عصيا در لغت ن، كار ناشايست

ج 1377دهخدا،( و چيدن«: راغب اصفهانى گفته است.)5:7657، كَندن جرم در اصل به معنى

به. ميوه از درخت است و كسب گنـاه بـه اين واژه، و انجام طور استعاره برای ارتكاب زشتى

ــا.)391: 1383راغــب اصــفهانى،(» رود كــار مــى ــز در آي ــرآن ني و در ق ت متعــددی واژه جــرم

مى. كار رفته است مشتقاتش به بـه(شود، جـرم معنای مشهور جرم كه از آيات قرآن فهميده

و گناه را به اين جهـت سـبب جـرم گوينـد كـه باعـث جـدايى) ضّم اّول به معنى گناه است

و رحمـت خـدا مى ج 1412قرشـى،(شـود شخص از سعادت قـانون مجـازات2مـاده.)2:29،

هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعـل كـه در قـانون بـرای آن مجـازات تعيـين شـده« اسالمى

.، را جرم دانسته است»است
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و انحراف معنای ميلبه» انحراف«نامه دهخدا، در لغت شـدن ورزيدن از راه، گمراه كردن

و ياغى شدن، عصيان گردان شدن، روی راهو بى ج 1377دهخـدا،(شـدن آمـده اسـت كردن ،2:

از«شناسى، منظور از منحرف، در جرم.)3483 و گفتـار خـود، فردی است كه با رفتار، افكار

و هنجارهای شاخص گـروه متبـوع خـود مدل يعنـى گروهـى كـه او را بـه اسـتناد همـين-ها

مى فاصله مى- كند هنجارها محاكمه مى و دور منحرف با اكثريت اعضاء گـروه. شود گيرد

مىاجتماعى كه همنوا با هنج كـار ورزد ولـى، بـا ايـن وجـود، بزه ارهای آن هستند، مخالفت

و مدارا است، امـا زمـانى كـه فـرد از بعضـى. نيست هر گروه دارای مقداری حاشيه گذشت

به محدوده و خطوط متغير گروه عبور كرد، مى ها در اين صـورت. شود عنوان منحرف، طرد

مفهـوم انحـراف، ممكـن اسـت.دكـار تبـديل شـو است كه چنين فردی ممكن است بـه بزه

و گـروه اسـت كـه  نامشخص بنمايد، ولى به روشنى بيانگر وجود تعارض معنادار ميـان فـرد

.)36: 1393پيكا،(» اوج آن ممكن است ارتكاب عمل مجرمانه باشد

و احتيــاج اســت در لغــت، بــه» نيــاز« از.)22924: 1377دهخــدا،(معنای حاجــت در برخــى

و آرزو5، خواست4انگيزهادف است با ها، نياز متر نوشته همچنـين نيـاز، بـه نيـروی.6، تمايـل

مى ذهنى اطالق مى باشـد شود كه موجب سرزدن رفتـار خـاص، بـرای رفـع نيـاز پيـدا شـده

.)9: 1374نيك، رحيمى(

افتد، يـا بـرای رفـع يـك نيـاز اسـت يـا حـل يـك اكثر جرائمى كه در اجتماع اتفاق مى

از. گرددت نيز به عدم رفع يك نياز برمىمشكل، كه بازگشت مشكال مثًال نياز مـالى، يكـى

نيازهای مهمى است كه اگر شخص نتواند آن را از طريق مشروع به دسـت آورد، دسـت بـه 

يا نياز جنسـى، كـه اگـر فـرد امكانـات الزم بـرای. زند ارتكاب جرائم مالى مانند سرقت مى

مىارضای نيازش را نداشته باشد، دست به اعمال  مى. زند منافى عفت افتـد كـه گاه نيز اتفاق

و رفـع نيازهـای غيـر  افراد با وجود داشتن امكانات اوليه زندگى، باز هم برای آسايش بيشتر

مى ضروری، دست به اعمال مجرمانه مى تـوان نيازهـا را بـه دو دسـته زنند؛ لذا از اين جهـت

و نيازهای كاذب: تقسيم كرد يا«: اندز را چنين تعريف كردهبرخى نيا. نيازهای واقعى حالت
 
4. Motive 

5. Want 

6. Desir 
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نيـاز، ممكـن اسـت چيـزی. وضعيتى كه اگر برآورده شود، به ارگانيسم كمك خواهد كرد

و زيست از)مثـل غـذا(شناختى اساسى و و شخصـى بـوده ، يـا مربـوط بـه عوامـل اجتمـاعى

و اعتبـار(های پيچيـده يـادگيری ناشـى شـود فرم و يـا يـك حالـت درونـى) مثـل پيشـرفت

ج 1373پورافكـاری،(» ارگانيسم كه حاكى از شـرايط محروميـت اسـت ديـن اسـالم.)2:975،

. درباره هر كدام از نيازها رويكرد خاصى را اتخاذ كرده است

دارد كه در اليه فرد، شخص در ارضای نيازهايش بايستى دارای دو ويژگى دين بيان مى

شخصى دارای نيازهايى است، بايد تـوان رفـع مقاوم باشد؛ يعنى اگر-2توانا باشد-1: باشد

و اگـر تـوان رفـع نيازهـايش را نداشـته باشـد، حـداقل در برابـر  آن نيازهايش را داشته باشد

و. نيازهايش مقاومت كند بـا نداشـتن هـر يـك از ايـن دو ويژگـى، زمينـه ارتكـاب جـرائم

به. شود انحرافات فراهم مى ال از سوی ديگر، خانواده يـه كنترلـى، نقـش بسـيار عنوان دومين

. كند مهمى در تكوين شخصيت مجرم يا هر يك از اعضای خانواده ايفا مى

مى پژوهش دهد هنگامى كـه عمـل طبيعـى خـانواده بـا بـروز فسـادی های مختلف نشان

) خصــوص اطفــالبه(كــاری از ســوی افــراد شــود، بعــد از مــدتى شــاهد بــروز بزه مختــل مى

شده توسط او دربـاره نيـاز بسـيار معـروف مازلو، كه هرم ترسيم.)123: 1374گسن،(باشيم مى

مراتب اسـت، كـه افـراد متناسـب بـا است، معتقد است كه نيازهای آدمى دارای يك سلسله

و. دهند نيازهايى كه دارند، رفتار خاصى از خود نشان مى هنگـامى كـه فـرد شـروع بـه رفـع

و تحول خواهد شد؛ به اين شكل كـه كند، انگيزش فرد دچار تغي ارضای نيازهای خود مى ير

و محرك رفتار خواهد شد . به جای نيازهای قبلى، نيازهای جديدی برای وی دارای اهميت

و بعـد از ارضـاء، فـروكش نيازها به همين ترتيب تـا پايـان سلسـله مراتب نيازهـا اوج گرفتـه

مى مى و نوبت به نياز بعدی  ).Maslow .A.H. 1987: 56(رسد كند

ا مىدر از ين نظريه، نيازهای انسان به پنج طبقه تقسيم :شوند كه به ترتيب عبارتند

و غريـزه جنسـى، كـه ارضـای: نيازهای زيسـتى؛ ماننـد.1 خـوراك، پوشـاك، مسـكن

مى اين .گذارد گونه نيازها بيشترين تأثير را در رفتار فرد

مى.2 در نيازهای امنيتى؛ شامل هرگونه نيازی زمـان شود كه موجـب حفاظـت شـخص

و آينــده مى و: ماننــد شــود؛ حــال و مــالى نيــاز بــه رهــايى از وحشــت، تــأمين جــانى

. محروميت از نيازهای اساسى عدم
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و محبت؛: نيازهای اجتماعى.3  يا احساس تعلق

و سپس ديگران.4 گذاشتن با احترام. نياز به احترام؛ ابتدا اين احترام نسبت به خود است

و منز شدبه فرد بايستى برای وی قدر .لت قائل

 ).ibid.: 16-22( يعنى شكوفاشدن تمامى استعدادهای پنهانى انسان؛خودشكوفايىنياز.5

و كاذب تقسيم مى : شوند از ديدگاه اسالم، نيازها به دو دسته نيازهای واقعى

و چنـين)15: سـوره فـاطر(های اسالمى، انسان فقير بالذات اسـت با توجه به آموزه: نياز واقعى

ا مىفقری كه ج 1405احسايى،(كند، عين فخر است نسان را وجوداً متكى به خدا ؛ حلى،1:39،

ها دارد كـه انسـان ايـن آيـه بيـان مـى. شـودو همين فقر، سبب بالندگى انسان مى) 123: 1407

و نيروی مافوق وجود مستقل از خود ندارند، بلكه همواره متكى به الطبيعه هستند؛ وجود باال

مىلذا فقر انسا .فقر مادی-2فقر معنوی-1: توان در دو بعد مورد بررسى قرار دادن را

و سلوك الى مى فقر معنوی انسان از طريق سير ها بـيش از نيازهـای انسـان. شـود اّهللاٰ رفـع

آن مادی، دارای يك ها را تأمين كنند؛ ماننـد نيـاز بـه سری نيازهای معنوی هستند كه بايستى

و رفتار فـرد بـا اطرافيـان عبوديت كه نقش تأثيرگذا ری در نحوه نگرش فرد نسبت به جامعه

به هنگامى. خود دارد و شـخص از نظـر دينـى بـه درجـه كه اين نياز از درسـتى رفـع شـود ای

و بندگى برسد با اين اعتقاد كه زندگى دنيا ارزش ندارد، ديگر برای اندك نيـازی  عبوديت

و انحراف نمى بىسور18آيه. گردد مرتكب جرم ارزشـى زنـدگى دنيـا وارده اسراء درباره

مى. شده است مى لذا شـوند كـه مخـالف بـا توان گفت؛ تعارضات هنگامى باعـث انحـراف

و يا قراردادی باشند الگوهای پذيرفته . شده، خواه دينى

به همين دليل اسـت كـه خداونـد. عالوه بر فقر معنوی، دارای فقر مادی نيز هست انسان

و كسـب اجـر كريم انسان قرآندر آياتى از  را به گردش در زمين برای برآوردن نياز دنيوی

.)15:سوره ملك(اخروی سفارش كرده است 

كـه در قرآن، آيات بسياری درباره تأمين نيازهـای واقعـى انسـان وارد شـده اسـت؛ چنان

و براى شما در آن، وسـايل«: آمده است معيشـتو قطعاً شما را در زمين قدرت عمل داديم

مى چه كم سپاس] اما[نهاديم،  خداوند تمـامى امكانـات الزم.)10: سوره اعراف(» كنيد گزارى

و برتـری بـر آن را در اختيـار انسـان  و تسـلط برای دوام زندگى از جمله سكونت در زمـين

و منظور از  و آشـاميدنى»َمَعايَش«نهاده است و همـۀ آن چيـزی اسـت كـه همان خوردنى ها
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آنگذران زند ج 1374، طباطبائى(پذير نيست ها امكان گى بدون در.)8:22، همچنين، خداونـد

. سوره فرقان امكانات الزم برای تأمين نيازهای واقعى انسان را بيان داشته است22آيه 

و فطـری انسـان اسـت كـه» معـايش«به عبارت ديگر، منظـور از همـان نيازهـای واقعـى

خداوند در اين دو آيه، همـۀ. پذير نيست نه از نيازها، امكانگو كردن بدون تأمين اين زندگى

آن هايى كه انسان نعمت و شـيوه ها برای گذران زندگى به ها نياز دارند را بيـان كـرده اسـت

آن دست به و او را بر زمين مسلّط كرده است تا درصدد رفـع را نيز به انسان آوردن نشان داده

هـای نامشـروع بـرای رفـع نيـاز، ند؛ لذا رفتن بـه سـراغ راهنيازهای خود از طريق مشروع باش

و انحرافات است به و ارتكاب جرائم . معنای تخلّف از دستور الهى

سـه چيـز اسـت كـه همـه«: نيازهای واقعى انسان را چنين بيان كرده است7امام صادق

و آسايش: مردم به آنها نياز دارند ايشان در جايى)320: 1404شعبه حرانـى، ابن(» امنيت، عدالت

آن«: فرمايد ديگر مى در پنج چيز است كـه هـر كـس يكـى از هـا را نداشـته باشـد، همـواره

كم زندگى و دل اش كمبود دارد و اول، تندرسـتى؛ دوم، امنيـت؛ سـوم،: نگـران اسـت خـرد

: رأی كيسـت؟ امـام فرمودنـد همراِه هـم: راوی پرسيد. رأی روزی فراوان؛ چهارم، همراِه هم

و پنجم كه در برگيرنـده همـه اينهمس و همنشين خوب و فرزند و آسـايشر هاسـت، رفـاه

ج 1403صدوق، ( است  ،1:284(.

درباره نيازهای كـاذب نيـز آيـات بسـياری در قـرآن ذكـر شـده اسـت؛: نيازهای كاذب

ــه ــال ب ــات: عنوان مث و28ســوره قصــص،50آي ــاره71ســوره كهــف ــون درب ســوره مؤمن

از پيروی های مـراد از هـوس در آيـات، همـان خواسـته. هواهای نفسانى آمده اسـتنكردن

و اثر طبيعى آن آن ها، تباهى آسمان كاذب انسان است و هـر و زمـين آن ها هـا اسـت چـه در

آن.)116: 1382خليلى تيرتاشى،( مى41جايى كـه خداونـد در آيـه از ايـن: فرمايـد سـوره روم

ر اعمال مـردم اسـت؛ لـذا اكثـر اعمـال خالفـى كـه در خاط فساد كه ظاهر در زمين است، به

به جامعه اتفاق مى و كاذب توسـط دليل برآورده افتد، كردن بعضى نيازهای غيرضروری

. است افراد

به: فرمايد مى7امام على مى دنبال اصالح نفس خود باشد، خوش اگر انسان شـود بخـت

های زودگـذرد كـه باعـث لـّذتو اگر نفس خود را در راستای ارضای نيازهای كاذب خو

به مى مى كارگيرد، سبب دور شود ری(شـود شدن از درگـاه الهـى ج 1416شـهری، محمـدی ،5:
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لـذا. جا اشاره به تالش برای رفع نيازهـای كـاذب دارد ها در اين آوردن لّذت دستبه.)1303

ــايى اطــالق مى ــه نيازه ــه مجموع و شــود كــه ريشــه در فطــرت انســان نيازهــای كــاذب، ب

و نداشـتن قناعـت دارد شكوفاشدن استعدادها نداشـته، بلكـه ريشـه در زيـاده تـأمين. خواهى

و زمينـه ارتكـاب اين گونه نيازها، سبب فساد كلى جهان هسـتى از جملـه خـود انسـان شـده

و انحرافات را در وی تقويت مى .كند جرائم

 قابل ارضا در نهاد خانواده نيازهایاقسام.3

خ آندرباره اهميت و روايات بسياری وجود دارد كه در هر يك از ها بـه يكـى انواده آيات

و روايـات، اقسـام. های مهم خانواده پرداختـه شـده اسـت از نقش در ادامـه براسـاس آيـات

و بدين نيازهايى كه نهاد خانواده آن و انحرافـات ها را تأمين كرده ترتيب، از ارتكاب جـرائم

مى جلوگيری مى .شود نمايد، بررسى

 نياز زيستى.1-3

 نياز جنسى.1-1-3

ــت از مهم ــى اس ــاز جنس ــتى، ني ــای زيس ــرين نيازه ــای. ت ــى از نيازه ــى، يك ــاز جنس ني

در غيرقابل و بـرای ارضـای ايـن نيـاز، دو راه اجتنابى است كه در همۀ افراد بشر وجود دارد

كـه مـورد-يكى، راه صحيحى است كه از طريق ازدواج: روی انسان نهاده شده است پيش

و ديگری، راه برآورده مى- تأكيد اسالم قرار گرفته است های نامشروع، كه عـالوه بـر شود

كه شخص مرتكـب فعـل حرامـى شـده، در برخـى مـوارد، در صـورت تحقـق شـرايط، اين

و نقشـى كـه. گردد مجازات نيز مى به همين دليل است كه اسالم به اهميت تشكيل خـانواده

. از فسادهای اخالقى در جامعه داشته باشد، تأكيد فراوان كرده اسـت تواند در جلوگيری مى

و ازدواج، وسيله و مرد قرار داده شده ای مجـاز بـرای غريزه جنسى، نيرويى است كه در زن

و پاسخ به اين غريزه خدادادی است و. اطفای نيروی شهوت با اشـباع غريـزه جنسـى در زن

مي مرد، زمينه گناهان شهوت مى. رود ان مـىانگيز از تـوان گفـت؛ يكـى از آثـار ازدواج لـذا

و دوری از گناهان است و مرد، ايجاد زمينه تقوا . برای زن

و اجتمــاعى مى و ازدواج باعــث جلــوگيری از فســاد اخالقــى و مســتند آن آيــات شــود
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آل14در آيه. باره بيان شده است رواياتى است كه در اين عمران، شهوات گونـاگونى سوره

آن انسان كه زن ها عالقه ها به مند هستند، بيان شده است كه در ميان اين شـهوات، عالقـه بـه

مى 187همچنين آيه. مقدم شمرده شده است به سوره بقره بيان و مردان نسبت كند كه زنان

، منظور از كلمه لباس در ايـن طباطبائىبر اساس نظر عالمه. هستند» لباس«يكديگر به عنوان 

مى همان معنای معروفش، يعنى جامهآيه، در به ای كه بدن آدمى را كار رفته اسـت؛ پوشاند،

و اشاعه و فجور و شوهر، طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق دادن آن در بـين زيرا زن

و زن، ساتر افراد نوع بشر باز مى مـرد) پوشاننده(دارند؛ پس در حقيقت، مرد، لباس زن است

ج 1374، طباطبائى(است  ،2:64(.

پيـامبر. عالوه بر آياتى كه بيان كرديم، رواياتى نيز در اهميـت ازدواج وارد شـده اسـت

هيچ جوانى نيست كه در نوجوانى ازدواج كند، مگر آن كه شيطان فرياد«: فرمودند9خدا

من«: برآورد در. دو سـوم ديـنش را از گزنـد مـن نگـه داشـت! ای وای بر پـس، بنـده بايـد

بى(» ديگر دينش، پروای خدا پيشه كندسوم يك ج 1403؛ مجلسـى،89: تـا كـوفى، ح 221: 103، ،

آن.)34 و فيزيولوژيـك روبـه از رو اسـت، جايى كه نوجوان در سن بلوغ با تغييرات جسـمى

و برای تأمين اين نياز، ازدواج اين تغييرات موجب افزايش ميل جنسى در وی مى كردن شود

مىبهترين حربه برای مقا صورت؛ يعنى زمانى كه شخص در غير اين. شود بله با آن محسوب

. های نامشروع روی آورد راه مشروعى برای ارضای نيازهايش نداشته باشد، به راه

بـه. عالوه بر اين، برخى از روايات به صراحت به نقش حمايتى خـانواده پرداختـه اسـت

با فرزندان برعهده دارند كه همـان ادای عنوان مثال در دين اسالم، پدران وظايفى در ارتباط

از حقوق فرزنـد بـر پـدر، تشـكيل خـانواده. حقوقى است كه فرزندان برگردن پدران دارند

از حق فرزنـد بـر پـدرش«: درباره حق فرزند بر پدر فرمودند7علىامام. برای فرزند است

و: اين سه حق است و به او نوشتن ياد دهد زمانى كه بالغ شـد او را نام نيك برای او بگذارد

ج 1409حرعاملى،(» به ازدواج برساند دربـاره ازدواج9پيـامبردر روايت ديگری.)21:482،

و زمينـه ازدواج ديگـران را فــراهم كنيـد«: فرمودنـد هـيچ چيـزی در پيشــگاه! ازدواج كنيـد

و آبـاد گـردد، نيسـت تر از خانه خداوند محبوب همـو،(» ای كه در اسـالم بـا ازدواج عمـران

ج 1412 ج 1407؛ كلينى،7:65، ،5:328 (

اش را برطـرف كنـد، بـه دنبـال های مشروع نياز جنسـى هنگامى كه شخص نتواند از راه
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مى رفع نياز خود از راه و سپس های نامشروع رود كه اين خود، سبب بروز مشكالتى در فرد

افزايش اعمال منـافى عفـت،: شود؛ از جمله مشكالت ايجادشده بروز جرائمى در جامعه مى

و تجاوز به عنف، تجاوز به كودكان، همجنس بـرای حـل ايـن مشـكالت الزم. است... بازی

و تمام تالش خويش را به كـار گيـرد؛ از جملـه اين كـه بـا است ابتدا فرد خود را توانا سازد

. فـراهم آوردداشتن شغل مناسب از نظر مالى تأمين شود تا بتواند زمينۀ ازدواج را برای خود 

اما ممكـن اسـت بـا وجـود تـالش فـرد، بـاز هـم زمينـه ازدواج بـرای وی فـراهم نشـود، در

مى اين خانواده بايستى به كمك جـوان. شود صورت است كه نقش حفاظتى خانواده آشكار

و امكانات الزم را برای ازدواج او فراهم آورد مى. بشتابد آيـد كـه جـوان گاهى مواقع پيش

مى بر تأمين هزينهخودشان قدرت  و يـا های ازدواج دارد، اما خانواده با اين امر مخالفت كند

بايد در امر تسهيل ازدواج جـوان تمـام تـالش خـود را بـه كه هم خانواده بالعكس، در حالى

و هم جوانان زمانى كه بستر ازدواج برای آنها فراهم است، از اين امر روی گردانى كارگيرد

ج به موقع، زمينه بروز بسياری از جرائم، از جمله جرائم جنسـى را كـاهش نكنند؛ زيرا ازدوا

و تقويت نهاد خانواده در اين مسئله. برد داده يا حتى از بين مى بنابراين، نقش اصالح درونى

.بسيار مهم است

 نياز مالى.2-1-3

مى از مهم و انحرافات در جامعـه ت شـود، مشـكال ترين عواملى كه سبب ارتكاب جرائم

و از آن و بيكاری است از جايى كه اين عوامل بـه اقتصادی، فقر معنای عـدم رفـع نيـاز مـالى

طريق مشروع است، ممكن است افراد برای رفع اين نياز، دست به اعمال مجرمانـه متعـددی 

و حتى آدم و قتل بزنند همچون سرقت لذا هنگامى كـه فـرد قـادر بـه رفـع نيـاز خـود. ربايى

. ساير نهادهای اجتماعى، به وظيفۀ خود در رفع اين نياز عمل كنندبايستى. نباشد

مى در شـريعت اسـالمى، خــانواده مهم آن تـرين نهــاد اجتمـاعى محســوب و افــراد شـود

و تكاليف متقابلى در برابر يكديگر دارند و تـأمين. حقوق يكى از ايـن تكـاليف مهـم، نفقـه

ح) خوراك، پوشاك، مسـكن(های الزم هزينه و آبرومنـد اعضـای بـرای فـظ حيـات سـالم

او. خانواده است و در نظام حقوقى اسالم، وظيفۀ تأمين مخارج خانواده بر عهدª شوهر بـوده

مكلف است نفقۀ زن را پرداخت كند؛ البته در صورت وجود فرزند، مخـارج او را نيـز بايـد 
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آن. تأمين كند مىجايى كه نيازهای مادی يكى از نيازهای مهم بشر محسو از شود، اسـالمب

از برای ارضای اين نياز، ضوابط خاصى را قرار داده است كه عدول از آن، به منزلـۀ خـروج

و سبب ارتكاب جرم از سوی فرد مى مى. شود مسير حق است توانـد بـا پرداخـت لذا شـوهر

و انحرافـات توسـط  و از ارتكـاب جـرائم و مهريه از خانواده خود حمايت مـالى كـرده نفقه

. جلوگيری نمايدآنان 

و تأمين هزينـه آياتى از قرآن های زنـدگى توسـط شـوهر پرداختـه كريم به موضوع نفقه

به34در آيه. است آن سبب برتری سوره نساء، مردان هـا قـرار داده هايى كه خداونـد بـرای

و به خاطر پرداخت نفقه به زنان، به در ايـن آيـه،. اند عنوان سرپرست زنان معرفى شـده است

و نفقه بيـان شـده اسـت  بى(يكى از علل برتری مردان بر زنان، پرداخت مهر ج طبرسـى، :5تـا،

ج 1374، طباطبائى؛ 135 : همچنين در رواياتى نيز به پرداخت نفقـه تأكيـد شـده اسـت.)4:543،

عـرض7كند كـه بـه امـام صـادق در خصال با سند خود از حريز نقل مى4شيخ صدوق

مىآن كسى كه مجب«: كردم مى ور بدان و نفقه او بر مـن الزم شـود، كيسـت؟ حضـرت شوم

و مادر(والدين: فرمود و همسر)پدر ج1409حرعاملى،(»، فرزند ،21:525(.

و متفق عليـه بـه در ميان فقهاى شيعه نيز حكم وجوب نفقـه زن بـر مـرد، امـرى اجمـاعى

بى(شمار رفته است  ج نجفى، ج 1383 العاملى،؛ مكى304و 31،303تا، همچنين نفقه فرزند.)2:94،

و مادر در صورت نياز واجب دانسته شده است  .)96: همان(و پدر

و روايـات بيان و با توجه بـه آيـات و عبـارات فقهـا دربـاره پرداخـت نفقـه زوجـه شـده

و مادر و همچنين نفقه پدر ها محسـوب در صورت نياز كه جزء حقوق واجب آن-فرزندان

و هـر يـك از اعضـا، تـوان برآوردهاگر-شود مى كـردن اين وظيفه به درسـتى انجـام نشـود

و نيازهای شان را نداشته باشند، ممكن است برای حل مشكالت خود دست به اقـداماتى زده

و انحرافات از سوی آن و مشكالت اقتصـادی، زمينه ارتكاب جرائم ها فراهم شود؛ زيرا فقر

و: زمينه بـروز جـرائم بسـياری ماننـد . آورد را فـراهم مـى... سـرقت، محاربـه، خودفروشـى

و تنگدستى مى9چه پيامبر چنان ان«داند؛ يكى از عوامل كفر در جوامع را فقر كـاد الفقـر

ج 1407ى، لينك(» يكون كفراً  ،2:307(.

در صورت تأمين نيازهای مالى خانواده توسـط شـوهر، زمينـه ارتكـاب جـرائم مـالى در

رود؛ البته اگر مرد به هر علّتى از تأمين هزينه زندگى ناتوان باشد، حمايت خانواده از بين مى
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و(های ديگـرو حفاظت از كيـان خـانواده برعهـده اليـه خويشـاوندی، همسـايگى، اخـوت

و حكومت و از نظر فقهى نيز تحت پوشش واجبات يا مستحبات مالى) برادری ايمانى است

و صدقات قرا: فقهى مانند و خمس مىزكات ج 1387مكى العاملى،(گيردر .)100و1،96،

 نيازهای عاطفى.3-2

 نياز عاطفى بين زوجين.3-2-1

و تشكيل خـانواده اسـت پُراهميت اجتماع، ازدواج آن. از بناهای جـا كـه ديـن اسـالم از

و صميميت بـين اعضـای خـانواده  دارای نظام خانوادگى بسيار كاملى است، موضوع محبت

ر و را. يشه سعادت خانوادگى دانسته استرا اساس صميميت ميان اعضـای خـانواده، انسـان

و تكامل مى هنگامى كـه روابـط عـاطفى ميـان اعضـای. رساند در عرصه ازدواج به آرامش

هـای خانواده از بين بـرود، هـر يـك از اعضـای خـانواده ممكـن اسـت بـرای دوری از تنش

و انحرافـات متعـددی آورند كه زمينهخانوادگى، به كانونى غير از خانواده روی  ساز جرائم

. خواهد شد

و آرامـش قـرار داده اسـت؛21خداوند در آيه سوره روم، هدف از ازدواج را سكونت

برخـى از مفسـران، بـرخالف نظـر. سوره اعراف نيز آمـده اسـت 189نظير اين تعبير در آيه 

و آرامـش دانسـتهكه قبًال بيان شد، مقصود از لباس را، طباطبائىعالمه  عبـارت«اند؛ سـكون

لُهـن«لباس در آيه  لِبَاٌس َوَأنتُْم لكْم لِبَاٌس َجَعلنا و آرامشـى كـه بـا همسـر»و نيـز بـه سـكون

و شـما نيـز آرامش) سـبب(شود، اشاره خواهد داشت؛ يعنى آنان حاصل مى انـد بـرای شـما

آن] هستيد[آرامش  مى ها؛ همان برای را»و جعلنـا الليـل لبـاس«: فرمايد طور كه ؛ يعنـى شـب

و معنايش اين است كه شما با زنان با آرامش زندگى مى كنيـد آرامش برای شما قرار داديم

و آسايشـى داشـته باشـندو بسيار كم اتفاق مى و مرد بـدون يكـديگر، آرامـش » افتد كه زن

بى( ج طبرسى، .)2:221تا،

را، ايجـاد آرامـش روانـى بـين اعضـای تـرين حكمـت ازدواج بر اين اساس قـرآن، مهم

توان از انسـان داند؛ زيرا هنگامى كه آرامش روانى در خانواده برقرار نباشد، نمى خانواده مى

و بدون آرامش روانى نه و صالح پديد نمى انتظار تقوا داشت آيد، بلكه باعـث تنها نسل سالم

مى افزايش ناسازگاری و اجتمـاعى و خـانواد های اخالقى ازه نمىشـود توانـد در ايـن زمـان
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.ورود اعضای خود به اين وادی حفاظت نمايد

حّق همسر اين اسـت كـه بـدانى خـدای«: آمده است7العابدين در روايتى از امام زين

و بدانى كه اين، خود نعمتى اسـت از جانـب  اُنس تو قرار داده و عزوّجل، او را مايه آرامش

را. خداوند عّزوّجل به تو و با او مهربان باشىپس، او ج 1403مجلسـى،(» گرامى بداری :74ق،

ح5 ــدانى انجام برخــى از پژوهش.)1، مى هــای مي دهنــد كــه شــده در جوامــع ديگــر، نشــان

و عدم و اضطراب روانى و اجتمـاعى دارد تعادل روحى، نقش مهمـى در فسـادهای اخالقـى

و خودكشى و به دست بيشتر جنايات مى ها در ميان افراد مجرد براسـاس. گيـرد آنها صورت

و خطرآفرينـى در سـال برخى از پژوهش و جـوانى ها، ميزان ارتكاب جـرائم های نوجـوانى

همچنين، هنگامى كه روابط بين.)17: 1376تايلر،(بيش از ديگر سنين است) پيش از ازدواج(

و آرامش روانى در خانواده از بين بـرود، يكـى از پيا زوجين خشونت مـدهای آن، آميز شود

و سـبب نابسـامانى در كـانون  و تـنش اسـت طالق است كه خود از عوامـل مهـم اضـطراب

و در تمام مراحل زندگى فرزندان، تأثير منفـى دارد؛ بـه خانواده مى طوری كـه از نگـاه شود

و مادر جـدايى واقـع كار در خانواده درصد نوجوانان بزه60تا30برخى،  هايى كه ميان پدر

ج 1388نيا،كى(اند الف بوده، پرورش يافتهشده يا اخت ،1:212(.

9پيــامبر. در كنــار بحــث از اهميــت ازدواج، بايــد از نهــى از طــالق نيــز ســخن گفــت

مى خداوند خانه«: فرمايد مى و خانـه ای را كه در آن مراسم عروسى باشد، دوست را دارد ای

و هيچ چيزی در پيشگ كه در آن طالق باشد، دشمن مى اه خداونـد، منفـورتر از طـالق دارد

ج 1407كلينى،(» نيست و فروپاشى خانواده، ديگـر.)5:328، و مرد از يكديگر با جداشدن زن

و حفـاظتى از ارتكـاب جـرم خانواده ای باقى نخواهد ماند كه بتوانند با دو رويكرد حمـايتى

وارد، طـالق توسط اعضای آن جلوگيری كنند؛ البته نبايـد فرامـوش كـرد كـه در برخـى مـ

و شايد هم ضـروری باشـد آخرين راه و تحمـل اجبـاری زنـدگى، طالق. حل است نگـرفتن

و انحرافات گردد .ممكن است خود عامل ارتكاب برخى از جرائم

مى35خداوند در آيه های اگـر نشـانه«: فرمايـد سـوره نسـاء بـرای جلـوگيری از طـالق

و جدايى در ميـان زوجـين پيـدا شـد، بـرای  و اختالف و جهـات ناسـازگاری بررسـى علـل

از فراهم و يـك نفـر و داور از فاميـل مـرد َحكَـم و سـازش، يـك نفـر شدن مقدمات صـلح

ُحسـن َحكَم با دل وابستگان زن، انتخاب كنيد؛ اگر اين دو و و نيّت سـوزی وارد كـار شـوند
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آن هدف چه در اين[دو همسر باشد، خداونـد شان اصالح بين آنـان بـه وسـيله] بسـا صـورت

و شوهر(دو سازگاری بين آن آن) زن و و[ها را بـه يكـديگر نزديـك گردانـد فراهم آورد

ج 1374، طباطبائى(» پس بايد دو داور برگزيده شوند.»]خانواده از انحالل نجات يابد ،4:547.(

 نياز فرزند به محبت.3-2-2

ع و كافى برخوردار باشـد، امـا از جهـت و احساسـات، اگر فرد از شناخت الزم واطـف

تواند زمينه انحـراف ارضا نشده باشد، مثًال دچار كمبود محبت والدين باشد، همين مسئله مى

و مهـرورزی بـه كودكـان بسـيار از اين. وی را فراهم آورد رو، در اسـالم نسـبت بـه محبـت

به كودكان خود محبـت كنيـد«: فرمايد مى9به طوری كه پيامبر اسالم. سفارش شده است

ن و هنگامى كه به آنها وعده داديد، به وعده خويش عمل كنيدو » سبت به آنها مهربان باشيد

ج 1407كلينى،( ج 1413بابويه،؛ ابن6:49، ،3:483(.

و مهربانى به كودكان، عالوه بر تحكيم نهاد خانواده، باعث مى شود كه كودك، محبت

و بـه جسـتجوی محبـت در خـارج از خـانواده دنبال خانواده را كانون امنى برای خود بدانـد

و گـاهى وقـوع نباشد؛ زيرا زمينۀ ايجاد دوستى های خطرناك كـه باعـث انحـراف كـودك

مى جرم از طرف وی مى در شود، فراهم آيد؛ خانواده با اين رويكرد حفاظتى، نقـش مهمـى

مى پيش و انحرافات ايفا و گيری از جرائم نوجوانـان كند؛ زيرا در بسياری از موارد كودكان

در بزه و افـراد منحرفـى كـه بـا آنـان و يا دوسـتان و مادر كار، عادات ناپسند خود را از پدر

مى ارتباط هستند، فرا مى و از باب عنوان تقليد دست به كارهای خالف . زنند گيرند

مى بايد توجه داشت، همان تواند زمينه انحراف اعضای خـانواده گونه كه كمبود محبت

مى كند، زياده را فراهم و افراط در محبت نيز . توانـد پيامـدهای نـامطلوبى داشـته باشـد روی

و در حد اعتدال باشد تا مصـلحت فـرد را تـأمين نمايـد . بنابراين محبت بايد عاقالنه، منطقى

بهترين مردان اّمت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خـود«: فرمايد مى9رسول اكرم

و اهانت  و به آنان ظلم نكنندخشن نباشند و دلسوزشان باشند .)216: 1392طبرسى،(» نكنند

گيــری از جــرائم، اســالم ضــمن برشــمردن تــأثير محبــت در تربيــت در بــاب شــيوه پيش

شود؛ زيرا انسان موجودی نيست ای حاصل نمى گيری نتيجه فرزندان تاكيد دارد كه با سخت

و ســخت ا دســته. گيری تربيــت شــود كــه بــا خشــونت شناســان نشــان هــای جرمز پژوهشای
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از دهد كه خطرناك مى ترين مجرمان كسانى هستند كه در دوران كـودكى طعـم محبـت را

و مادر خود نچشيده مى از ايـن.)261: 1388نيـا،كى(اند پدر توانـد رو، تشـكيل خـانواده سـالم

و ايـن، رمـز تأ و سازندگى اجتماعى ايفا نمايد و نقشى اساسى در آرامش روانى كيـد قـرآن

و پيش و تحكـيم آن گيـری از فروپاشـى ايـن كـانون احاديث اسـالمى بـر تشـكيل خـانواده

. مقّدس است

های دينى، هنگامى كه فرزنـدان مرتكـب جرمـى شـدند، اسـالم براساس مجموع آموزه

و واكنش نسبت به جرم صورت به برای مقابله رود، دنبال برخورد حكـومتى نمـى گرفته، تنها

مىبلكه خان حتـى براسـاس برخـى از روايـات،. ای با جرم داشته باشند تواند نقش مقابله واده

و ادب امـام. كـردن فـرد نابـالغ بـرای جلـوگيری از منكـرات را دارد ولى طفل، حق تربيـت

آن«: فرمايد مى7على و گونـه كـه فرزنـدت را تنبيـه بـدنى يتيم را همانند فرزند ادب كن،

ــه مى ــز تنبي ــى، او را ني ــى،(» كــنكن ج 1407كلين ج 1407؛ طوســى،6:47، كــه هنگامى.)8:111،

فرزندان مرتكب انحرافى شوند، خـانواده در صـورت لـزوم بـا اقـدامات تنبيهـى فرزنـدان از 

و انحرافات حفاظت مى . كنند ورود دوباره آنان به وادی جرائم

 نياز به احترام.3-3

 احترام در بين زوجين.3-3-1

بهاحترام در بي و در روابط بين زوجـين(خصوص در ميان اعضای خانوادهن افراد جوامع

مى) هـا بـا فرزنـدانو روابط آن . كنـد نقـش بسـيار مهمـى در سـالمت رفتـار اشـخاص ايفـا

و استفاده از كلمات ركيك، باعث سردشـدن رنگ كم شدن احترام در ميان اعضای خانواده

و از بين آن روابط زوجين مىها رفتن شخصيت شـودو دورشدن آنها از كانون گرم خانواده

و بزرگـواری از عوامـل. شـودو در نتيجه؛ زمينه بروز مفاسد مختلف فراهم مى لـذا كرامـت

ــاقر. شــود مهــم در ســالمت رفتــاری محســوب مى ــه همســر7امــام ب در اهميــت احتــرام ب

ا گرامى«: فرمايد مى » حتـرام بگـذاردترين شما نزد خدا، كسى است كه بيشتر به همسر خـود

ج 1409حرعاملى،( حـق زن ايـن اسـت كـه بـدانى«: فرمايـد نيـز مى7امام سـجاد.)15:58ق،

و اين نعمتـى از جانـب اوسـت، پـس  و انس تو قرار داده خداوند عّزوجل او را مايه آرامش
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و با او مدارا نما، هر چند حق تو بر او واجب تر است اما اين حق اوست كه بـا احترامش كن

ج 1413بابويه، ابن(» مهربان باشى او ح 2:621، ،3214(.

و حفظ شخصيت يكديگر، عالوه بر تأثير مثبتى كه در رفتار تعـاملى احترام ميان زوجين

لذا اين احتـرام، عـالوه. كند ميان آنها دارد، نقش تربيتى بسيار مهمى در كودكان نيز ايفا مى

از جدايى هر يـك از زوجـين يـا فرزنـدان از بر حفاظت از كانون خانواده، سبب جلوگيری 

و بدين مى ترتيب نقش پيش خانواده شده و انحرافات ايفا .كند گيرانه از وقوع جرائم

 احترام به فرزندان.3-3-2

و تأكيد اسالم در اين على مى رغم اهميت احترام فرزندان به والدين توان بـه اهميـت باره

در. ويژه كـردرفتار والدين با فرزندان نيز توجه  بـدون ترديـد، خـانواده نقـش بسـيار مهمـى

مى شكل و تربيت فرزندان ايفا از كـودك، بسـياری از خصـلت. كننـد گيری شخصيت ها را

مى والدين فرا مى و آنان را در زندگى سرمشق خود قرار اگـر والـدين در رفتـار. دهـد گيرد

مىها احترام بگذارند، نقش تعاملى خود با فرزندان، به آن كننـد؛ زيـرا حفـاظتى مهمـى ايفـا

و در تعامل بـا ديگـران نگـرش مثبـت مى امـا اگـر والـدين بـه. يابنـد فرزندان نسبت به خود

فرزنــدان احتــرام نگذارنــد، بلكــه شخصــيت ايشــان را پايمــال كننــد، فرزنــدان نيــز احســاس 

و دور و ايـن خـود سـبب سـرخوردگى فرزنـدان شـدن از كـانون ارزشمندی نخواهند كـرد

و روی مى خانواده آن آوردن به دوستان ناباب و انحرافات در و زمينه ارتكاب جرائم ها شود

و شكوفايى ارزش. شود فراهم مى های اخالقى از نظر ديـن، بنابراين نقش خانواده در تربيت

و تعيين آميز بـا فرزنـدان به نحوª برخورد احترام9پيامبرگرامى. كننده است بسيار برجسته

ری(اند كردهتأكيد  ج 1416شهری، محمدی ،13:506(.

و سردشـدن روابـط ميـان آنـان برخورد بى ادبانه با فرزندان باعث سرخوردگى فرزنـدان

و زمينه انحراف فرزندان فراهم مى و سرزنش بيش از حّد كودك،. شود شده همچنين، تنبيه

و درهم مى باعث تحقير و بردا شكسـتن شخصـيت او و ايـن نگـرش شـت در او ايجـاد شـود

بى مى و غيرمفيـد اسـت شود كه موجودی ازچه. ارزش بسـا كـودك، براسـاس ايـن تصـّور

و مى آن خود، به انجام رفتارهای ناهنجار روی آورده گونه كه والـدين او را ارزيـابى كوشد

روی در مالمـت، آتـش زيـاده«:فرمايـد مى7سبب، اميرمؤمنـان اند، عمل كند؛ بدين كرده
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مى شعله لجاجت را .)84: 1404شعبه حرانى، ابن(» كند ور

و الگوهای رفتاری هستند كه مى و والدين نخستين واحد اجتماعى تواننـد نقـش خانواده

و تقويت كننده تعيين و اعتمـاد بـه«ای در ايجاد ويژه اعضـای خـانواده، بـه» نفس خودبـاوری

. زندگى او در حال تكوين استهای نخستين شخصيت انسان در سال«. فرزندان داشته باشند

و پـرورش شخصـيت و اطرافيان در تشكيل و مادر و رفتار پدر شيوه زندگى دوران كودكى

و پـرورش اسـت.و منش او تأثير قاطع دارد . رشد وجدان اخالقى انسـان، مرهـون آمـوزش

و اختالف آنان آشفته است آثاری كانون خانواده و مادر شـوم ای كه بر اثر ناسازگاری پدر

گذارد كه چنـدين سـال پـس از آن، يـا از آسـتانه بلـوغ بـه بعـد، بـه در وجدان كودك مى

و سركشى از مقررات اجتماعى بروز مى .)343: 1388نيا،كى(» كند صورت عصيان

هـای اسـالمى شـده اسـت؛ درباره احترام فرزندان به والدين تأكيدات فراوانـى در آموزه

و36بقره،83آيات  همچنين، خداوند متعـال در آيـه. نعام بر اين امر تاكيد دارندا 151نساء

و سـخن 23 و از پرخـاش و مـادر كـرده سوره اسراء، فرزندان را توصيه بـه احسـان بـه پـدر

. اند ها نهى كرده ناشايست به آن

 نياز به امنيت.3-4

ن حـوزه توانـد در ايـ از اركان مهم برقراری امنيت در جامعه، نقشى است كه خانواده مى

و حاالت والدين، يكى از بزرگ ترين منابع آموزشى در مقوالت امنيتى ايفا كند؛ زيرا رفتار

ش 1388خورشيدوند،(شود محسوب مى سوره اعراف به نقـش تأثيرگـذار58در آيه.)26:25،

و به های اجتمـاعى توجـه ويـژه تبع آن جلوگيری از آسـيب خانواده در اصالح اعضای خود

و طيب، ثمره شده است؛ ای نيـك بـه اذن پروردگـار خـارج براساس اين آيه، از زمين پاك

و از زمين مى و شوره شود بى آلوده و بنـابراين،. فايده خارج خواهد شـد زار، حاصلى ناقص

و پرورش انسان است ای است كه آماده خانوادª آرمانى قرآن، خانواده كـه چنان.ی پذيرش

ش7از امام صادق مى«: ده استچنين نقل و خانواده«: فرمايند خداوند تان را از آتـش خود

بـه{: مان را از آتش دوزخ حفظ كنيم؟ فرمودنـد چگونه خانواده:، گفتند»دوزخ حفظ كنيد

و} چه خدا دوسـت دارد آن آن{امرشـان كنيـد » شـان نمائيـد نهى} پسـندد چـه خـدا نمى از

ج 1407كلينـى،( و مــ راهنمايى.)5:62، و نشــانهــای پـدر دادن مســير درســت ادر بــه فرزنـدان
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به7كه مادر حضرت موسى تواند نقش مهمى در تحقق امنيت اجتماعى ايفا كند؛ چنان مى

و برای اين اش از شر دشمنان در امـان باشـد، او را درون سـبد كه بچه دستور خداوند بزرگ

و سبد را به رودخانه سپرد  .)7: سوره قصص(چوبى گذاشت

و در نهايـت از جمله مص اديق امنيت، حجاب زنان است كه موجب حفظ آنان از تعرض

مى سبب گرم و روح زن و امنيت جسم در آيات متعـدد، حـدود. گردد شدن كانون خانواده

و موارد استثنا، وظيفه چشم و حجاب و حفـظ دامـن و زنـان نسـبت بـه نـامحرم پوشى مردان

و نحوه سخن آشكارنشدن زينت آ هاى زنان رعايت.)32و31: سوره نـور(نان آمده است گفتن

و  و خـانواده و دختر نيز اثر مهمى در امنيت روانـى فـرد و روابط پسر و نامحرم حريم محرم

و نمونه مى حتى جامعه دارد سازد؛ ماننـد رفتـار دختـران حضـرت هاى قرآنى، آن را برجسته

و در نهايِت رعايت حيـا ترين عبارت را از طرف پدرشان شعيب با حضرت موسى كه كوتاه

.)24و23: سوره قصص(گويندو عفت مى

و بـه و رفتارشـان بـا فرزنـدان طور كلـى مازلو درباره اهميت روابط زوجين بـا يكـديگر

مى نقشى كه نهاد خانواده مى نياز كودك«: گويد تواند در تحقق امنيت كودك داشته باشد،

ي به ايمنى شامل آن نوع فعاليت و مىهای عادی شـود كـه آرامـش او را بـر هـما يكنـواختى

مى. نزند و نـاامنى كنـد ناسازگاری در والدين باعث نقـش. شود كـودك احسـاس نگرانـى

و اوضاع به و غيرقابل بحـث اسـت محوری والدين مشـاجره،. هنجار خانوادگى، امری مسلم

به نزاع، جدايى، طالق يا مرگ يكى از اعضای خانواده مى آور خاص وحشتای گونه تواند

همچنين پيامدهای تهديد والدين مبنى بر تنبيه بدنى فرزندان گـاهى بـيش از دردهـای. باشد

مى در عين. جسمانى است توانـد در واقـع نشـانگر حال كه در برخى كودكان، ايـن وحشـت

تواند برای كودكـانى اتفـاق افتـد كـه ترس از فقدان محبت والدين باشد؛ چنين وحشتى مى

بهكامًال مط و مى رود هستند آن نظر توزشـان، هـا بـه والـدين كينه رسد كه وابسـتگى عـاطفى

به بيشتر به و حمايت صرف باشد تا  :Maslow. A.H. 1987(» خاطر اميد به محبت خاطر ايمنى

و ارائه آموزش). 19 و همچنين، تربيت درست فرزندان توسط والدين های دينـى، اجتمـاعى

و آسـايش فرزنـدان اسـت قـویاخالقى به آنـان، پشـتوانۀ  كـه هنگامى. ای در تـأمين امنيـت

ايـن امـر. داننـد فرزندان از اين وجوه تأمين شـوند، خـانواده را كـانون امنـى بـرای خـود مى

و مى و انحرافـاتى شـود كـه ممكـن اسـت توسـط جوانـان تواند سبب جلـوگيری از جـرائم



پيلتحل آ گيریيشنقش خانواده در و انحرافات از منظر نیبر اساس الگو ياتو روا ياتاز جرائم  167 يازرفع

و بـدرفتاری اّما اگر والدين در رفتار. نوجوانان به وقوع بپيوندد شان بـا فرزنـدان از خشـونت

و گرفتار و فســاد شـدن در بانــدهای بزه اسـتفاده كننــد، سـبب فــرار فرزنـدان از خانــه كـاری

رحيمـى(هـا، امنيـت را بـرای فـرد فـراهم آورد خواهند شد؛ لذا خانواده بايستى در همۀ زمينه

ش 1388خورشيدوند،  ،26:35(.

و تربيت.3-5  سالم نياز به خودشكوفايى

مراتب خود بيـان كـرده اسـت، نيـاز بـه خودشـكوفايى آخرين نيازی كه مازلو در سلسله

مى. است چـه همـۀ ايـن نيازهـا رفـع شـوند، بـاز هـم چنان: گويـد مازلو در تعريف ايـن نيـاز

به مى بى توانيم انتظار داشته باشيم كه و به قراری تازه زودی نارضايتى وجود خواهـد آمـد، ای

ف مگر آن دان اگـر موسـيقى. رد به انجام كاری مشغول باشد كه برای شخص او مناسـب اسـتكه

و بـه مى ترتيـب، يـك همين خواهد در نهايت در خود به آرامش برسد، بايسـتى آهنـگ بسـازد

و يك شاعر بايد شعر بسرايد مى. نقاش بايد تابلو بكشد تواند باشد، بايد يك فرد هر چه كه

مىا. با سرشت خودش صادق باشد  .Maslow) توانيم نياز به خودشكوفايى بنـاميم ين نياز را

A.H.1987: 22) مى توان گفت، منظور از اين نياز، ايـن اسـت كـه شـخص بتوانـد زمينـه لذا

شكوفاساختن استعدادهای خويش را فراهم سازد؛ والدين بايسـتى بـا اعمـال اصـول تربيتـى، 

.فراهم آورندزمينه شكوفاسازی استعدادهای فرزندان خود را 

انسان در ابتدا برای رسيدن به تعالى، بايستى نفس خـويش را از ارتكـاب محرمـات بـاز

دارد تا بتواند زمينه شكوفاسازی ديگـر اسـتعدادهای خـويش را فـراهم آورد؛ اگـر شـخص 

و انحرافـات وامـى . دارد نتواند نفس خويش را كنترل كند، نفس، وی را به ارتكـاب جـرائم

ب ، 1413بابويـه، ابن(های اسالمى مورد تأكيد قرار گرفته اسـتا نفس اماره در آموزهلذا مبارزه

ح 4:410ج را بنده چون«: در روايت حديث بصری آمده است.)5893، خدا تدبير امور خـود

ویو مشكالت بسپارد، مصائبُمدبّرش به و زمانىمى آسان دنيا بر ورزد اشـتغال كـه گردد

كهچهآن به به را آن، ديگـر فراغتـى اسـت نمـودهو نهـى امـر كـردهوی خداوند دو امـر از

ری(» پيـدا نمايـد بـا مـردم نمودنو فخريه خودنمائى برای يابد تا فرصتى نمى شـهری، محمـدی

ج 1416 مى.)8:64، های دينى تواند نقش مهمى در تفهيم چنين آموزه خانواده در همين راستا

.به فرزندان داشته باشد
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و تالش برای كسب روزی است خداوند در آيه. از ديگر عوامل شكوفاسازی فرد، كار

از. سوره جمعه مردم را به تالش در زمين برای كسب روزی سفارش كرده است 10 و مـراد

و مشغول متفرق» انتشار در ارض« شـدن در كارهـاى روزانـه بـراى بـه شـدن مـردم در زمـين

و روزى- خدا دن فضلآور دست ج 1374، طباطبائى(است- رزق ،19:461(.

و تـالش بـرای عبـادت را ده جـز دانسـته9نبى گرامى اسالم نُـه جـز آن در كـار كـه

ج 1408نوری،(آوردن روزی حالل است دست به و تـالش بتوانـد.)13:12، اگـر فـرد بـا كـار

هايش های نامشروع برای رسيدن به خواسـته دنبال راه درصدد رفع نيازهايش برآيد؛ هرگز به

مى نمى و انحرافات گرفته و جلوی بسياری از جرائم .شود رود

های دينى، وظيفـه آمـوزش اخـالق اجتمـاعى كـه تـا حـد لذا والدين عالوه بر آموزش

به زيادی موجب سالمت زندگى اجتماعى مى مى در اين. عهده دارند شود را نيز توان بـه باره

از اظهـار! فرزنـدم«: ايشان فرمودند. به فرزند خود اشاره كرد7جعفربن امام موسى توصيه

و تنبلى بپرهيز؛ زيـرا ايـن خصـلت تـو را از بهره بى تنگدلى و آخـرت بهـره منـدی دنيـا

ج 1410ادريس حلى، ابن(»كند مى مى.)3:591، وی اظهار تنبلى توسـط شـخص سـبب شـود

بهرفع برای و تالش نباشد؛ بلكه راحتدن نيازهای خود ترين راه را برای رسيدن بال كار

همچنــين در بررســى. هايش انتخــاب كنــد؛ اگرچــه آن راه مجرمانــه باشــد بــه خواســته

و انحرافات اجتماعى، برخى ازروان كه شناسان به اين نتيجه رسيده اختالالت رفتاری اند

و آسـيب كـ ها بـه ريشه بسياری از اخـتالالت تواننـد تحليـله افـراد نمىدليل آن اسـت

و موقعيت خويش، داشته باشند و مناسب از خود همچنين عدم احساس كنتـرل. صحيح

و مسـائل جهت رويارويى با موقعيت و عدم آمـادگى بـرای حـل مشـكالت های دشوار

و پيچيـدگى. زندگى نيز ريشه در ناتوانى آنان دارد های بنابراين، بـا توجـه بـه تغييـرات

و گسترش روابط اجتماعى، آمادهروزافزون جا به معه ويژه نسل جوان بـرای سازی افراد

به های دشوار مواجهه با موقعيت مى توسط خانواده امری ضروری پاشـا، يـادآوری،( رسد نظر

ش 1386 ترين چيزهـايى كـه نوجوانـان بايــد شايســته«: فرمايـد مى7امـام علـى.)30: 10-11،

آن هنگـام بزرگبياموزند، آن چيزهايى هستند كـه  الحديـد، ابى ابن(» هـا نيـاز دارنـد سـالى بـه

ج1404 ح20،333، ،817(.
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 گيری نتيجه

و انحرافات، تنهـا بـه مجـازات مجـرم دين اسالم از همان ابتدای تشريع در مواجهه با جرائم

گيـری های ديگری را نيز در كنار مجازات برای پيش سری اليه اكتفا نكرده است، بلكه يك

و انحرافات بيان كرده است؛ اين اليهو مق از ابله با جرائم اليه فرد، اليه: های كنترلى عبارتند

و در نهايت اليه حكومت خـانواده. خانواده، اليه خويشاوندی، اليه همسايگى، اليه برادری

گيـری از جـرم نقـش ترين نهـاد در ميـان نهادهـايى اسـت كـه در پيش بعد از اليه فرد، مهم

همـۀ افـراد. گيری شخصيت افراد خـود دارد را خانواده نقش بسيار مهمى در شكلدارند؛ زي

و مشكالتى روبه در اجتماع با يك هـای رو هستند كـه درصـدد رفـع آنهـا از راه سری نيازها

و انحرافات فراهم  و در صورت عدم ارضای آن نيازها، زمينه ارتكاب جرائم گوناگون بوده

مى. شود مى و حفاظتى، بستر را برای رفع اين نيازهاتو نهاد خانواده اند با ايفای نقش حمايتى

و از اين طريق، نقش مهمى در پيش و مقابله بـا جـرائم فـراهمو مشكالت فراهم كند گيری

نه. آورد توانـد از عوامـل مهـم تنها نمى اما اگر اين نهاد وظيفۀ خود را بهدرستى انجام ندهد،

دادن اعضـای خـود بـرای ارتكـاب جـرمى بـرای سـوقگيری محسوب شود بلكه عامل پيش

و روايات در پيش. باشد مى از كاركردهای مختلفى كه اليه خانواده با توجه به آيات گيـری

و انحرافات ايفا مى از جرائم :كند، عبارتند

و مـالى(تأمين نيـاز زيسـتى-1 و مهم): جنسـى تـرين نيـازی كـه توسـط حمايـت اولـين

و فراهم شـود؛ پرداخــت هزينـه خـانواده بايسـتى رفـع كـردن امكانـات الزم بــرای ازدواج ها

و  و رفع نياز جنسى آنها از طريق مشـروع اسـت كـه مـانع بسـياری از جـرائم جنسـى جوانان

و تأمين هزينه. اجتماعى خواهد بود پرداخت نفقه همسـر(های واجب همچنين رفع نياز مالى

و مهريه زن مى)و فرزند گيـری از آسـيب هـايى ماننـد طـالق،د در پيشتوانـ توسط شوهر،

و قتل موثر باشد و يا جرائمى مانند سرقت، محاربه . اعتياد

در: تأمين نياز عاطفى-2 و صـميميت رفع اين نياز توسط نهاد خانواده بـه شـكل محبـت

و ارتباط والدين با فرزندان(بين اعضا  در) روابط ميان زوجين و امنيـت سبب ايجاد آرامـش

و در غير اينمي از ان اعضای خانواده خواهد شد و همسـر صورت سـبب دورشـدن فرزنـدان

و درنتيجه، زمينه شد كانون خانواده و انحرافات خواهد .ساز انجام برخى از جرائم

و رفع ايـن روابط احترام: تأمين نياز به احترام-3 و در تعامل با فرزندان آميز ميان زوجين
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مىنياز توسط نهاد خانواد وه، نقش بسيار مهمى در سالمت رفتار اعضای خـانواده ايفـا كنـد

و از بين های ينـهزم از- رفـتن شخصـيت زوجـين از سردشدن روابط ميـان اعضـای خـانواده

.نمايد جلوگيری مى-وقوع جرم

و حــاالت والــدين، از بزرگ: تــأمين نيــاز بــه امنيــت-4 در رفتــار تــرين منــابع آموزشــى

مىمقــوالت امنيتــى مح و. شــود ســوب اگــر والــدين در رفتارشــان بــا فرزنــدان، از خشــونت

و گرفتارشدن در باندهای بزه و فسـاد بدرفتاری استفاده كنند، سبب فرار آنها از خانه كـاری

.ها امنيت را برای فرد فراهم آورد خواهند شد؛ لذا خانواده بايستى در همۀ زمينه

و تربيت سا-5 و ارائـه آموزشتأمين نياز به خودشكوفايى هـای دينـى، لم توسط والدين

و اجتمــاعى مى و نيــز ســبب توانــد نقــش مهمــى در شــكل اخالقــى گيری رفتــار فــرد داشــته

و انحرافات گردد پيش . گيری از جرائم
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