
 جوانان در بزهكاری كاهش هایشیوه

 *يحسن خلج

 **مرضيه محمدخاني

 اشاره

، شناسهان روان از بسهیاری  بوجهه  کهه  امهروز  جوامهع  پیهیدو مشکال، و مسائل از یکی

 جوانهان  و نوجوانان بزهکاری است، کردو جل  خود به را دانانحقوق و شناسانجامعه

های اصال  و بربیهت، نیهروی انتظهامی و سهایر     شدو از سوی کانونممارهای ارائه. است

نهادهای مسئول، بیانگر من اسهت کهه پدیهدو بزهکهاری، نهادههای فرهنگهی، خهانوادو،        

ای کهه  نمایهد؛ بهه گونهه   مموزش و پرورش و سایر نهادها را به صور، جدی بهدید می

، مهورد بهی   ز سوی نوجوانهان و جوانهان  های دینی و هنجارهای حاکم بر جامعه اارزش

، نهادینه کردن قوانین حهاکم  های اسالمی. بنابراین برای بقای ارزشگیرداعتنایی قرار می

، در کهاهش بزهکهاری   مهؤثیر ههای  ، استفادو از روشبر جامعه و نیز بربیت افراد شایسته

 بزهکهاری  از گیهری  پیش در مؤثیر یهاروش معرفی به نوشتار این . درباشدضروری می

 .پردازیمجوانان می

                                                           
ُكنرشننسُارشدُعلومُت بيتي.ُ*

ُ.پژوهشگ ُ**
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 تعریف بزهکاری 

 معیارههای  و قوانین مقررا،، موازین، برخالف که است عملی به اقدام از عبار، بزو،

 و مقهررا،  مهوازین،  بهرخالف  کهه  عملهی  به اقدام لذا و باشد جامعه فرهنگی و ارزشی

 شهود می بلقی جرم یا بزهکاری جامعه من در باشد، جامعه هر فرهنگ ارزشی معیارهای

 1شوند.می نامیدو بزهکار یا مجرم شوند، خالفی عمل چنین مربک  که کسانی و

معیّن  مجازابی من برای قانون بنابر که شودمی عملی مربک  که است کسی، بزهکار

 متنهوع  یهها گهروو  از یکهی  شمار در بزهکار گروو، شناسانروان نظر از. است شدو

 کهه  هسهتند  کسانی بزهکار گروو، دانان حقوق نظر از و هستند اجتماعی ناسازگاران

 یازند.می دست، دارد مجازا،، قانون برابر که کاری بر  یا کار هر دادن انجام به

 های بزهکاری نشانه

 اند از:های بزهکاری عبار،برین نشانهمهم

 نداشتن وقار و متانت کافی و نا مرامی؛»ه 

 بند نبودن به اخالق و مقررا، اجتماعی؛  ه پای

 بفاوبی عاطفی؛  ه فقدان احساسا، و بی

 بخش و مخر ؛، زیانهای ضدّ اجتماعیه فعالیت

   2«ارادو بودن در کنترل بهاجما، جنسی؛ه بی

 ه خوردن مشرو  و حمل مواد مخدر؛  

 ه دزدی؛ 

 ه اعتیاد و ولگردی.

 های کاهش بزهکاری شیوه

 هنگهام  از، بزهکهاری  جهوان  و نوجوان هیچ و نیست ذابی و طبیعی ایپدیدو ،بزهکاری
 بهه  اربکها   سهوی  بهه  را او گوناگونی و متعدد عوامل بلکه؛ میدنمی دنیا به مجرم بولد
 عوامهل  را جوانان بزهکاری علل برینمهم، شناسانروان اغل . دهدمی سوق بزو و جرم

                                                           
ُ.41ُصُاوّل،ُچنپُش،1385ُعلم،ُتْ ا :ُاجتمنعي،ُانح افُهن نظ يهُوُنوجوانن ُبزهكنر ُعبنس،ُاصل،.ُمحمد 1

ُ.172ش،ُص1390ُ،ُ،ُتْ ا :ُنش ُرشدُوُتوسعه،ُمشكالتُنوجوانيُوُجوانيابوالقنسم،ُ.ُاكب  2
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. کنندمی عنوان اجتماع یهاناهنجاری وها نابسامانی، شناسان جامعه و شخریتی -فردی
 فقهدان  دوم گهروو  و فهرد  کنترلهی  خهود  عدم از ناشی را بزهکاری اوّل گروو، عباربی به

 یهها شهیوو  بهأثیر ، دارنهد  نظر ابفاق من بر هامن همگی منهه اما. دانندمی اجتماعی کنترل
 اربکها   بهرای  عاملی بواندمی که است خانوادگی پرمشو  یهامویط و والدین بربیتی
 .  شود موسو  بزهکارانه اعمال به جوان

 . تقويت باورهاي دينی 1

برین عوامل کاهش بزهکاری جوانان در جامعه، بقویهت اعتقهاد و باورههای    یکی از مهم
 دینی منان است.

 در و دهدمى پیوند متعال خدا پرستش  و زندگى میان که است زندگى روش همان ،دین
 مجموعهه  ایهن  کنهد. مهى  ایجاد خدایى مسئولیت انسانبرا   اجتماعى، و فرد  اعمال همه
 سهعاد،  و سهرا  ایهن  در انسهان  خوشهبختى  سهب   ،اخالقهى  عملی و و دستورها  عقاید
 بهرای  منبعهی  و اجتمهاعی،  و فهردی  سهامان  زیربنای دین، .شودمى دیگر جهان در جاوید
   .شودمی موسو  جامعه یکپارچگی و همبستگی و عامل اجتماعی است یهاارزش

مهی  بیشهتر ها ارزش و قوانین به را نوجوانان و جوانان بعهد و وابستگی، دینی باورهای
، منهان را از رفتارههای   رفتهاری و انجهام کارههای شایسهته    و ضمن بشویق به نیهک  کند

دربهارو بازدارنهدگی دیهن از انجهام      {. حاهر، علهی  داردناشایست و ناپسند باز می

 «دارد.باز می لغزش از دین، 1؛يَعصِمُالدّين »فرماید: کارهای ناشایست می

 کنرد ش رته  هرم قفرس  کز همییشکح
 

 کنررررردتمی رررررته شهبرررررر ک کنبیرررررم 
 

   ریررا آیررد آکک تررمن برررکن ک 
 

 کیررا ک رر  کیررا تررو شک شَ ررتا شَلِ کرره 
 

 2قفرس  کیرا  لچمش نی   شل کیا که جز  قفس تنگیا  یا ش تین ریا به ضم
 

مموزنهد و بهه   داری را مهی ها اناباط شخری و خویشتنمدا  و مناسک دینی، به انسان
ههای  کنند. خداوند دربارو نقش مموزواین بربی ، منان را برای زندگی اجتماعی ممادو می

ُوَُالْفَحرشنءُِعَنُِتَنْْىُالصَّالةَُإِ َُّالصَّالةَُأَقِمُِوَ»فرماید: ها میدینی در جلوگیری از ناهنجاری

 « دارد.نماز به پا دار. به درستی که نماز، انسان را از فوشا و بدی باز می 3؛الْمُنْكَ 

                                                           
ُ.86،ُصُق1407،ُ،ُبي وت:ُمؤسسةُاألعلمي،ُغ رُالحكمُوُدررُالحكم،ُعبدالواحد.ُتميميُآمد 1
ُ.1544ه1542،ُبيتُدفت ُاوّلانتشنراتُنگن ،ُ،ُ،ُمثنو ُمعنو الدينُمحمد.ُمولو ،ُجالل2
ُ.45وت،ُآيه.ُعنكب3
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 1ن م  کهل نبور که شک کک برر       آ          بمر تهوک بمر ک  تن بمر

ی هها بهه دزد  خوانهد و شه   عر  کرد: فالنی روزهها نمهاز مهی    ,شخری به پیامبر
 2دارد.. حار، فرمود: همان نماز، او را از دزدی باز میرودمی

شهدو در جههان، معتقدنهد کهه     ههای انجهام  نظران با بوجه به پههوهش بسیاری از صاح 

ههایی ماننهد بوهران هویهت     و اصوالً افراد مذهبی، کمتر دچار بوهران  های مذهبیگروو

انهد  یابد. پزشهکان دریافتهه  سترش میهای اجتماعی گشوند و کمتر در میان ایشان بزومی

، از مقاومهت و امیهد   «درمهان سهخت »ههای  ، در برابهر بیمهاری  که افراد مذهبی و متهدین 

. باشهد می مؤثیربیشتری برخوردارند و دین و مذه ، در ایجاد مرامش روانی منان، بسیار 

ههای جسهمی   کاهش افسردگی و بیماری روانی و روحی و حتی سرعت درمان بیمهاری 

 باشند.مراب  بیشتر از افرادی است که از ایمان برخوردار نمیدر منان، به

: مهن  گویهد ها می، دربارو نقش دین در اربقای سالمت روانی انسانکارل گوستاو یونگ»

. از میان بیمارانی که در نیمه عمهر خهود   امو درمان کردو صدها بن از بیماران را معالجه

، حتی یک بیمار را ندیدم که اساساً مشکلش نیهاز بهه   برندسالگی به بعد( به سر می 35)

هها بهه ایهن    بهک من بوانم بگویم که بکجر ، می. بهیک گرایش دینی در زندگی نباشد

را که ادیان موجود در هر زمهانی بهه    دلیل قربانی بیماری روانی شدو بودند که من چیزی

های دینهی  ، بنها وقتی که به دین و دیدگاوها، نداشتند و فرد فرد مندهندپیروان خود می

 3«بازگشته بودند، به طور کامل درمان شدند.

بورانی که اروپاییان در قرون »گوید: می 4بوینبی جوزف مورخ معروف انگلیسی، مرنولد

. او معتقد است کهه بنهها   گرددها باز میند، اساساً به فقر معنوی مناحاضر دچار من شدو

 5«راو درمان این فقر و پاشیدگی اخالقی، بازگشت به دین است.

                                                           
ُ.3797،ُبيتُ،ُپيشين،ُدفت ُاوّل،ُمثنو ُمعنو الدينُمحمد.ُمولو ،ُجالل1
ُ.198،ُص96ُ،ُجُاحينءُالت اثُالع بيدارُ،ُبي وت:ُ،ُبحنرُاألنوار.ُمجلسي،ُمحمدبنق 2

ُدرُدينُنقشُمقنالتُ،ُمجموعه«وجو ُمشت کُبْداشتُروانيُدرُادين ُتوحيد ُوُكتبُمقدس»،ُخديجه،ُ.ُبوت ابي3

ُ.26ش،ُص1382ُُ،معنرفُنش ُقم:،ُروا ُوُبْداشت

4.Arnold Joseph Toynbee.ُ 
ُ.1384،ُزمستن 3ُ،ُشمنر 1ُهن ُفقْي،ُدور ُپژوهشُ،ُفصلننمه«نقشُدينُدرُبْداشتُروا »اهلل،ُ.ُطنه  ،ُحبيب 5
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ُفَهإِ َُُّذِكْه ُِ ُعَنُأَعر َضَُوَمَنْ»فرماید: گریزان هستند، میخداوند دربارو کسانی که از دین

، ، در حقیقتو هر کس از یاد من دل بگرداند1ُ؛أَعرمَىُالْقِيَنمَةُِيَورمَُوَنَحرش    ُُضَنكًنُمَعِيشَةًُلَهُ

 کنیم.و روز رستاخیز او را نابینا موشور می زندگی بنگ و سختی خواهد داشت

 ذِك ِنهُنُعَهُنُهُنهُنُاَعه َُضُمَنُن عطِ
 

2ُبِهههنلعَميُنَجهههز ُوُضَهههنكنًُعيشَهههةً 
 

 بررر ضی شک ک من ضم  چون ر ر
 

 3 لرد ضری  شک ر رش  ر تنگی ک قبض 
 

و مالم روحی و روانی، بقویت اعتقاد و باورههای دینهی    بنابراین، راو رهایی از افسردگی

کنهد،  جویی و خیرخواهی افراد را اشباع میاست؛ زیرا دین، نه بنها استعداد و میل کمال

، به برسیم الگوهای هدایت و معنویهت و نیهز   بلکه با ابرال منان به مسائل ربانی و الهی

که این امر، به کاهش بسهیاری از   بخشدها هویت میها به منیم وظیفه و نقش انسانبرس

 گردد. های اجتماعی و اخالقی منجر میانوراف

 رش ت مضی کمشهم چندیا ض روش 
 

 4جز به کمش  که بور رش ریا ض وش 
 

  گم کن نتیا بر ک ب تو ا بی
 

 5اقل ک ریا شک ایتوک کرا کک  ری    
 

 اشتغال. كار و 2

. فرزنهدان،  برین مسهائل نسهل جهوان اسهت    ، از مهمانتخا  شغل و به دست موردن کار

اند کاری ، مایلنهندکنند و به دوران جوانی گام میهنگامی که روزگار کودکی را طی می

به دست موردند و جایی در جامعه برای خود باز کننهد بها از ایهن طریهق، شخرهیت و      

منهد  ، زندگی جوانان را هدف، اشتغال. در واقعقبولی داشته باشندجایگاو اجتماعی قابل 

، بهه منهان مرامهش روحهی و ثبها،      سازد و ضمن ارائه اسهتقالل اقترهادی  و معنادار می

 موسهو   انسهان  حیها،  اساسی یهابخش از یکی دهد. کار،شخریتی الزم را ارائه می

                                                           

ُ.124ُ،ُآيهُ.ُطه1

ُآيه2ُ ُبهُسور ُطه، ُاشنر  .124ُ ُازُيندُمن»: ُنيزُدرُعوضرخُب تنبدُه ُكسُدرُاينُدنين ُمن ُزندگننيُتنگيُبهُاوُ، ،

ُ«.سنزيمدهيمُوُكور ُراُجزا ُاوُميمي

ُ.355و354ُُ،ُبيتُ،ُپيشين،ُدفت ُسوم.ُمولو ،ُمثنو ُمعنو 3

ُ.128،ُبيتُ.ُهمن 4

ُ.456ُ،ُبيتُ،ُدفت ُچْنرم.ُهمن 5
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 مبهین  دیهن  در. اسهت  جامعهه  در انسان زندگی الزم شرط و اشترا  وجه کار،. شودمی

بهرای بهه    بهالش  و کار کهای گونه به است؛ شدوای ویهو بوجه اشتغال، و کار به اسالم،

ُك هلُُِّعَلَيُفَ ِيضَةٌُالحاللُِطَلَبُ»شود: می موسو  واج  امری حالل، رزق دست موردن

 «.است واج  مسلمانان بر همه حالل، روزی کس  1؛مُسلِمةٍُوُمُسلِمٍ

ای کهه در روایها، از من   شود؛ به گونه، در جامعه یک ارزش موسو  میو اشتغال کار

ُالكهندُُّ»فرماید: می ,که پیامبر اسالمچنان. منشودبه عنوان مجاهد در راو خدا بعبیر می

کسی که برای بأمین معاش خانوادو بهالش   2؛اللّهُِسَبيلُِفيُكَنلمُجنهِدُِحَاللٍُمِنُعِينلِهُِعَلى

 «ند، همانند مجاهد در راو خدا است.کمی

 سهعد  گشت،می باز ببو  جنگ از ,اسالم مکرم نبی وقتی کند:می نقل مالک بن انس

 بهه  حار،. ممد ,خدا رسول نزد او. بود مدینه اهل کارگران از سعد. دید را انراری

 نمهود،  احسهاس  خهویش  دستان در را سعد یهادست زبری وقتی پیامبر .داد دست وی

 نهاراحتی  شهدو؟  خشهن  زبهر و  چنین یتهادست چرا سعد! ای پرسید: او از و شد متأثر

 پهول  بها  است بیل و طنا  با کار اثر بر دستم زبری خدا! رسول ای: گفت دارد؟ خاصی

 ببرم. امخانوادو برای حالل

 بهه  اسالم نگاو کنندوبعیین که فرمود بیان را مهمی حال عین در و جال  جمله حار،،

ُتَمَسْهُْنُالُيَهد ُُههيِ ُِ:ُقنلُوُ,اللّهُِرسول ُيَدَ ُُفَقَبَّلَ» است؛ خانوادو اقتراد و بالش و کار

 من( جههنم ) مبش که است دستی این،: فرمود و بوسیدو را او دست ,اکرم پیامبر ؛النّنر

 .« کرد نخواهد لمس را

 کرمش  بره  رل تنی ک رهقمن چو  یز
 

 ب ررمش رش ترری ک کفتررمنک  رکنرره 
 

 کررمش ک ر    شر چهرررل کراِ  رر  
 

 کررمش ک رر  ضرررر جرروهر صرریقله 
 

 کرمش  ک ر   ضررر  ه ر ِ  ر ِ کوشل
 

 کررمش ک رر   رررر آهررا کرراگررر  
 

 آکشر حررم  برره ضررررل ر ، کررمش
 

 آکشر ضحررررم  کض ررررمن فرصرررر  
 

                                                           
ُ.1بُ،9ُصُ،100ُجُُپيشين،ُ،.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار1

ُ.88ُ،ُص5ُ،ُجُ،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالميةيعقوب،ُالكنفيُبنُمحمد،ُ.ُكليني2
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  ضرمن  ی  ض ا کی  ، حرک  ک 
 

 آ رر من کنررد کی رر  برکرر  کررز 
 

 بره  تد قو  رک هر جمن ک تا گر
 

 1بختیرمش ، جهمن رک رش تور ضرر کمش 
 

 ـ نقش بیكاري در بزهكاري

های اجتماعی، بیکاری است. سربار برین دالیل گرایش جوانان به ناهنجارییکی از مهم

، عهدم  ، نداشتن بوان اقترادی و بالبکلیفی، مشکالبی هستند که منشأ من، نیازمندیبودن

جوانان شدو و در نتیجه، باشد. این عوامل، سب  از بین رفتن ثبا، شخریتی اشتغال می

 {. امهام بهاقر  کاههد هها مهی  رویها و کهج از مقاومت و ایستادگی منان در برابر انوراف

 «رساند.کسالت و بیکاری، به دین و دنیا ضرر می 2؛والدنينُبنلدِّينُِيُضِ ُُّالكَسَل »فرماید: می

 3حمصل گهر کندضی ی یا کد به ک        صدف ضه من ضحین  وکن  ر بر چه کگر

داری اهمیت اشتغال و بأثیر من بهر دیهن   ,ابن عباس در روایتی از پیامبر گرامی اسالم

ُلَههُُُهَل:ُقنلَ،ُفأعرجَبَهُُال ّجُلُِإلىُنَظَ َُإذا ,اللّهُرسول ُكن َ: »کندگونه بیان میافراد را این

ُالمؤمنَُأل َّ:ُقنلَ!ُاللّه؟ُرسولَُينُذلكَُيفَوك:ُقيلَ.ُعَيرنيُمِنُسَقَطَ:ُقنلَ،ُال:ُقنلواُحِ ْفَةٌ؟ُفإ ْ

 4؛بدِينهُِيَعيشُُحِ ْفَةٌُلَهُُيَك نُلَمُإذا

 ههم  شغلى: فرمودمى، ممدمى خوشش او از و کردمى نگاو کسى به هرگاو ,خدا پیامبر

 خهدا؟  رسهول  ا  چرا،: شدمى عر . افتاد چشمم از: فرمودمى، نه: گفتندمى اگر دارد؟

 معاشهش  امهرار  وسهیله  را خهود  دین باشد، نداشته ا حرفه و شغل مؤمن اگر: فرمودمى

 .کندمى

 5تم رَ  آ ر رَضی فمشغ ضبمش      رکش            ترکش ک ضیکندش کیا شل ضی

بلکهه سهب    ، اسهت  دنیهوی  زنهدگی  بأمین مایه بنها نه، بالش و کوشش بنابراین، کار و

 بهأمین  و کار انجام برای را انسان انگیزو و گرددمی اخروی زندگی با موکم انسان پیوند

                                                           
ُ.1391،ُديوا ُاشعنر،ُتْ ا :ُانتشنراتُنگن ،ُ.ُشْ ينر،ُمحمدحسين1

ُ.392،ُص8ُش،ُج1377ُ،ُالحكمة،ُقم:ُمؤسسةُدارُالحديثُ،ُمحمد،ُميزا شْ  .ُمحمد ُر 2

ُ.ش1386بنل،ُ،ُديوا ُاشعنر،ُتْ ا :ُانتشنرتُاق.ُصنئبُتب يز 3

ُ.139ش،ُص1363ُ،ُ،ُقم:ُانتشنراتُرضي،ُجنمعُاألخبنرالدينُالشعي  ،ُمحمدُبنُمحمد.ُتنج4

ُ.1819،ُبيتُ،ُپيشين،ُدفت ُاوّل.ُمولو ،ُمثنو ُمعنو 5
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گیری از گرایش جوانان بهه سهوی   های پیشیکی از بهترین راو .دهدمی افزایش سعاد،

، این است که منان را با مشاغل متفاو، مشنا کرد و به بناس  استعداد و عالقه بزهکاری

 شان فراهم نمود. ، زمینه اشتغال را برایمنان

 . تقويت نهاد خانواده 3

 پذیرفتهه  مهذهبی،  غیر و ذهبیم از جوامع، همه در که است اجتماعی نظام بنها خانوادو،

 یهها منزلهت  و پایگهاو  نقهش،  دارای مختلهف،  جوامهع  در و اسهت  یافتهه  بوسعه و شدو

 حیها،  امها در  اسهت،  اجتمهاع  از کوچهک ای هسهته  کهه ایهن  با خانوادو .است گوناگون

 دارد.  بسیاری بأثیر و نقش، مردم اجتماعی

 اختاللی گونه هر، رودمی شمار به پرورش و رشد رکن یناوّل، که خانوادوبا بوجه به این

 انوراف موجبا، و دهد قرار بأثیر بوت را جوانان و نوجوانان بواند کودکان،من، می در

 در دیگهران،  بها  زیستیهم برای را خود بجربیا، نخستین فرزندان،. سازد فراهم راها من

 و سهعاد،  و کننهد مهی  ریهزی پهی  را شانمیندو یهافعالیت و رشد و مموزندمی خانوادو

بهرین اثهر را در کهاهش    بواننهد مههم  ها میدارد. خانوادو خانوادو در ریشه منان، شقاو،

، فرزنهدان  بزهکاری نوجوانان و جوانان داشته باشند و از طریق بربیت و هدایت صویح

هها و نامالیمها،، از خهود رفتارههای     ای پرورش دهند که در برابر ناهنجاریرا به گونه

 قی و معقول بروز دهند.  منط

، که بتوانند فرزندانی شایسهته و مفیهد بهرای جامعهه پهرورش دهنهد      ها برای اینخانوادو

 ها و راهکارهای ذیل، به این مهم نایل شوند:بوانند با به کاربردن اقداممی

 ـ اعطاي هويت و شخصیت به فرزندان

 بهر  کهه  ذا، حه ّ  ریهزو غ. او اسهت  عالقه مورد پدیدو ینبرموبو ، فرد هر شخریت

 بهر  بها  انگیهزد میبر را مدمی، شدو گذاشته ودیعه به انسان وجود در الهی حکمتی اساس

 بقهای  و داشهته  نگهاو  مرون نامالیما، و مخاطرا، از ، خویشتن را«خوددوستی» مبنای

 موجودیهت  بمامی از دفاع به را انسان، ایغریزو چنین. نماید بدبیر را اشزندگی و عمر

 را او شخرهیت  کهه  عملهی  ههر  مقابل در گیریجبهه به را او و داردمیوا  شخریتش و

 نفهوذ  اجهازو ، دیگران به که رسدمی نظر به طبیعی، رو این از. انگیزاندمی بر، کند بهدید
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 ایهن  بهه  دیگهری،  «شخرهیت  بوقیهر »، حقیقهت  در و ندهد خویش شخریت قلمرو به

 بیشهترین  و کنهیم  وارد اشعالقهه  مهورد  جنبهه  ینبراصلی به راای ضربه که است مفهوم

 احسهاس ، «شخرهیت  بکهریم »، مقابهل  موریهم. در  وجود به خود علیه او در را مقاومت

، بهرون  جههان  و درون جههان  بهه  نسهبت  را وی رویکهرد  و بردمی باال فرد در را ارزش

 ذیل را به دنبال دارد: نتایج، جوانان شخریت «نکوداشت. »کندمی متوول

مهی  باعهث  را نسهل  دو بفاهم نتیجه، در و شدو اطرافیان به منان اعتماد جل  . موج 1

 شود؛

 را جوانهان  هموارو، منان خدا است. اولیای شیوو و ,نبوی سیرو به اقتدا، روش . این2

 گیرند؛شان در نظر میبرای خاصی منزلت و دادو قرار بکریم مورد

 در کهه  کسهانی  زیرا شد؛ خواهد منان «ستیزیگناو» موج ، جوان نسل جایگاو . بکریم3

از  بلکهه  شهویند، مهی  گنهاو  از دست بنها نه، کنندمی منزلت و عظمت احساس شاندرون

 زمینهه ، جوان نسل بوقیر، مقابل در. بماند سالم جامعه با کنندمیجلوگیری  گناهان بروز

 دشهوار  و پیهیهدو  جامعهه  در، سهرگردان  و نومیهد  را منان و کندمی مهیا را «پذیریگناو»

 کند؛می رها، معاصر

 منهان  و موردمی در حرکت به را هامن نهفته استعدادهای، جوانان شخریت . نکوداشت4

 حاصهل  طریهق  ایهن  از که عظیمی نیروی با زندمی پیوند مشکار و بارز یهابوانایی به را

 به کار بردو شود؛ ،زندگی ارزشمند و مهم یهاهدف به یابیدست برای، شودمی

 پذیرش مورد ابتدا که دارند نیاز شخریتی به، مدنی جامعه در مشارکت برای، جوانان. 5

 مقبولیهت ، «نفهس  بکهریم . »باشهند  جامعهه  پهذیرش  مهورد  من، از بعهد  و باشد خودشان

 .شودمی باعث را اجتماعی و شخری

 ـ محبت و مهرورزي به فرزندان 

 یها  و رابطهه خهانوادو   شهدن  گسسهته ، کودکهان  در روانی هایاختالل عمدو علل از یکی

، نهدارد  وجهود  موبهت  و صهمیمیت  کهای خانه در. است خانوادگی شدید هایاختالف

 شخرهیت  در را مطلهو   بغییرا، و کردو حفظ را خود روحی ثبا، بوانندنمی کودکان

 و مشهکال،  بها  برخهورد  هنگهام  جهوانی،  یهها دورو در نتیجه، در مورند. فراهم خویش
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مهی  بهروز  خهود  ازای ناشیانه رفتارهای و شوندیم اضطرا  دچار بشویش و ،هاسختی

 دهند.

 ههای برهمیم  نظهر،  ابفهاق  با و کنندمی بفریح و کار هم با من اعاای و افراد کهای خانه

از مرامش روانی مطلوبی برخوردار خواهنهد بهود و    ،دید، اعاای منبربی گیرند،می مهم

 و کنند؛ ولی کودکانهای معقولی را ابخاذ میمواجه شدن با مشکال،، برمیم در هنگام

، شهوند مهی  بهزرد  پُر بنش و جوییعی  و ظن سوء از مملو یهاخانه در که نوجوانانی

 روابهط  ایجهاد  و خهویش  هویهت  یهافتن  مرامش عاطفی و روانی نخواهنهد داشهت و در  

 دیگران، با مشکل مواجه خواهند شد. با مطلو 

 با فرزندان  متعادل ـ رفتار

 شهرمندو  و ناراحهت  منزل از خارج در خود جوانان زشت و ناپسند رفتار از که والدینی

 ییهها گیهری سخت بازبا ، خانوادو از خارج در نوجوانان عمل که بدانند باید شوند،می

 نوجهوانی  است، شدو ثابت بجربه به. گرددمی اعمالها من به نسبت خانوادو در که است

 خهارج  در نمایهد، مهی  را همکاری و احترام و اد  رعایت بودو و اناباط با منزل در که

 در کهه  را مالحظهابی  زیهرا  داد؛ خواههد  از من را از خود بهروز  ربهت و یا رفتار همین نیز

 بهر عکهس،   ندارنهد.  در خانهه  گردنهد،  واقهع  اجتماع موبو  خواهندمیو  دارند خارج

 هم اجتماع درمسلیم به طور  ،اندشدو بربیت اناباطبی و گیربهانه منزل در که نوجوانانی

برای جلوگیری از افهزایش بزهکهاری در فرزنهدان، رعایهت      .هستند مطرود و اناباطبی

 رسد:موارد ذیل ضروری به نظر می

 بندوبار بپرهیزند؛  گیرانه یا بیهای اناباطی سخت. والدین از روش1

 اناباطی، مبتنی بر بنبیه بدنی نباشد؛های . شیوو2

 جویی نداشته باشد؛  . بنبیه، جنبه انتقام3

بوجهی و غفلت از فرزندان، با منان رفتار گهرم و صهمیمی داشهته    . والدین به جای بی4

 باشند.

 ـ ارائه الگوي مناسب به فرزندان

 ههای شنیدو و هادودی بأثیر بوت و پذیرندمی اثر بسیاری افراد از رشد مسیر در فرزندان

 دارنهد،  اثر او در شکلی به و هستند فرزند ما اطراف که هاییمن همه. قرار دارند بسیاری
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 با بأثیر، و اهمیت این و است مؤثربر و برمهم هامن همه از والدین، اما اند؛کود  الگوی

 خردسهالی  سهنین  در والهدین  است. رفتار خویش باقی جای بر همهنان نوجوانی سنین

، موبهت  کننهد؛ می کس  از منان را چیز همه کودکان. است چیز همه منان فرزندان، برای

، نفهس  عهز، ، بواضهع  و اد ، شههامت  و رشهاد، ، صهفا  و خلوص، وفاداری، شفقت

 از چنانمن امر، صداقت. این و شرافت، سربلندی، پشتکار، درستکاری، اخالقی سجایای

 از انعکاسهی  را فرزنهدان  رفتهار  هامن از برخی که دارد گسترش بربیتی شناسانروان نظر

 اند.دانسته پدران رفتار

 بمهام  ارزان کودکهان  بهرای  خهانوادو،  عهاطفی  جوّ مسمومیت و فاسد یا بد یهاسرمشق

 فهراهم  اجتمهاعی  ضهد  موضهع  و ابخاذ و ببهکاری انوراف را برای زمینه و شد نخواهد

 وهها  شهنیدو ، هها دیهدو ، هها مالطفت، و نهی امر از پُر کود ، وجود باروپود. کرد خواهد

 منشهأ  بهوان مهی  زحمهت  به درموردو، دادگاو سر از کودکی اگر سان، بدین. است هایافته

 خهانوادو،  خهارج  موهیط  در کهودکی  اگر حتی کرد؛معیّن  او برای خانوادو از غیر جرمی

 را بایهد  خانوادو باز هم شود، منجر و انوراف بزهکاری به که باشد داشته ییهابدمموزی

 ایهن  سهب   کهود ،  مراقبهت  امهر  در والدین انگاریسهل که بابت من از دانست؛ مقرر

 است. شدو لغزش

 ـ استفاده از پند و نصیحت

 سهیرو . اسهت  نرهیوت  ،منهان  صویح بربیت و اعاای خانوادو از موافظت هایشیوو از

 و همسهر  موعظهه  بهه  الههی  میها،  از الههام  که با است بودو چنین نیز الهی اولیای و انبیا

 بهه  ,پیهامبر  نرایح، فرزندش به {لقمان حار، مواعظ اند.پرداختهمی شانفرزندان

 خهانوادو  موافظت بر الهی میا، بأکید همهنین و، مسلمان زنان سایر و خویش همسران

 اههل  بهه  خداونهد . است قرمن بخشحیا، یهاپیام این از برخی، احتمالی هایلغزش از

 و خهود ! ایمهان  اههل ای » :باشهند  خهود  ههای خهانوادو  مواظ  دهد کهمی هشدار ایمان،

 کهه  مبشی دارید؛ نگه، هستندها سنگ وها انسان من هیزم که مبشی از را خویش خانوادو
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 مخالفهت  خهدا را  فرمهان  هرگز و گیرندسخت و خشن که شدو گماردو من بر فرشتگانی

 1«.کنندمی اجرااند، شدو دادو فرمان را منهه و کنندنمی

 :نویسدمی بهبهانی وحید، الفقهاء استاد حال در شر  مطهری مربای شهید 

 نهوع  از فهاخر  و عهالی  ایجامهه  کهه  کهرد  مشهاهدو  را خود یهاعروس از یکی روزی»

 بهه . اسهت  کردو بن به، پوشیدندمی عرر من اشراف و اعیان زنان معموالً که هاییپارچه

 مالمهت  مهورد  را( خهانم  من شهوهر ) اسماعیل مومد مقا، اشروحانی فرزند جهت، این

 را میهه  ایهن  جهوا   در پسر؟ ایخریدو را لباس نوع این همسر، برای چرا که داد قرار

 کسهی  چهه  2؛اله ِّزرُقُمِهنَُُالطَّيِّبهنتُُِوَُلِعِبهندِ ُُِأَخْ َجَُالَّتِيُاللَّهُِزِينَةَُحَ َّمَُمَنُْق لْ»که:  خواند

هها  ایهن  مگهر ؟ است کردو حرام، مفریدو بندگانش برای خدا که را هاییروزی و هازینت

! پسهرم : گفهت  وحیهد  مقها ؟ است کردو حرام کسی چه را زیبا و فاخر لباس؟ است حرام

. گهویم می دیگری حسا  روی من؛ است حالل که البته است؛ حرامها این که گویمنمی

. داریهم  خاصهی  وظیفهه ، هسهتیم  مهردم  دینهی  پیشهوای  کهه این اعتبار به ما خانوادو و ما

 ناراحهت  طبعهاً ، برخوردارنهد  چیهز  همه از که بینندمی را اغنیا که وقتی فقیر هایخانوادو

 بهوانیم می ولی کنیم؛ بهیه را لباس نوع این درممدکم طبقا، برای بوانیمنمی ما. شوندمی

 وقتهی  فقیهر  مهرد  یهک  که است این شان،مالم بسکین مایه یگانه و کنیم همدردی منان با

 زنهدگی  وحیهد  مقها  خهانوادو  مثل ما: گویدمی، کندمی مطالبه فاخر لباس او از همسرش

 مها  کهه  روزی بهه  وای؟ پوشدمی لباس نوع این از وحید عروس یا زن میا ببین. کنیممی

 کمهک  و خهاطر  بسهلی  مایهه  یگانه این که کنیم ثروبمند و مرفه طبقه مثل را مانزندگی

 بها  کنیم زندگی زاهدانه باید ما گویممی منظور این به من. برود دست از هم فقرا روحی

  3نکنیم. ماایقه همدردی مقدار این از الاقل

                                                           
ُالُشِداد ُغِالظٌُمَالئِكَةٌُعَلَيرْنُالْحِجنرَة ُوَُالنَّنسُُوَق ودُهَنُننراًُأَهرلِيك مرُوَُأَنْف سَك مرُق واُآمَن واُالَّيِينَُأَيَْْنُين»:55ُُآيه،ُ.ُم يم1

ُ«يُؤْمَ  و َ.ُمنُيَفْعَل و َُوَُأَمَ َهُمرُمنُاللَّهَُيَعرصُو َ

ُ.32ُآيهُ،اع افُ.2

ُ.228ُ،ُصتْ ا :ُانتشنراتُصدراُ،البالغهُنْجُدرُسي  ُ،مطْ  ،ُم تضيُ.3
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 . تربیت بدنی 4

 را خهود  اجتمهاعی  جایگاو، اجتماعی پدیدو یک عنوان به ورزش، و بدنی بربیت امروزو،

 و بوسهعه  در ورزش و بهدنی بربیهت   اجتمهاعی  کهارکرد » .کردو اسهت  هویدا جامعه در

 و جامعهه  سهاختار  کهل  در کهه  است بنیادی و زیربنایی ارکردیک ،انسانی روابط بوکیم

 بهه  1.«گهذارد مهی  جای بر بوجهی قابل اثرا، اجتماعی، محاد و اقشار بین موجود روابط

، دارد وجهود  ورزش کیفهی  و کمّهی  ههای نارسایی که جوامعی در: گفت بوانمی جر ،

 جوامهع  در ورزش، کهه  رو اسهت  ایهن  از و اسهت  گیرچشم نیز جامعه من افتادگیعق 

 یهک  عنهوان  به ملت، یک سالمت در من مهم نقش و بهداشتی مثار بر عالوو، دنیا مترقی

  .گیردمی قرار علمی پهوهش و مطالعه مورد اقترادی عامل و اجتماعی پدیدو

 :فرمایدنقش ورزش در بهبود و پیشرفت جامعه می ، دربارو)دام ظلیه(مقام معظم رهبری

 ورزش، خودشان سالمتی برای باید همه. بگیرند جدی را ورزش باید، مردم محاد همه»

 پُهر  و بانشهاط  جامعهه ، ورزشهکار  جامعهه . مورند حسا  به الزم کار و ضرور، یک را

  2«.بود خواهد کارممد و زندو و بالش

 3    تی کژ   کید ک کم تی       نیرک بور ضرر شک شک تی          

دانهد  مندی جسمانی را حق بدن بر انسان میسالمتی بدن و بوان ,پیامبر گرامی اسالم

 4؛حَقّهنًُُعَلَيهكَُُلِهكَُهرلِأُُوَُحَقّهنًُُعَلَيهكَُُلِجَسَدِکَُاِ َُّوَُ،حَقّنًُعَلَيكَُلِ َبِّكَُا َّ»فرماید: و می

 حقهی  بهو  بهر [ نیز]ا،  خانوادو و دارد حقی بو بر بدنت و دارد حقی بو بر پروردگار،

ُوُالسَّهبنحَةَُُوَُالكِتنبَهةَُُيُعَلِّمَههُُُاَ ُْوالِهدِ ُُِعَليُالْوَلَدُِحَقُّ»فرماید: و در جای دیگر می« .دارد

 او بهه  کهه  اسهت  ایهن  پهدرش  عههدو  بر( پسر) فرزند حق 5؛طَيِّبنًُاِلّنُاليَ زُقَهُُاَ ُْوَُال ِّمنيَةَ

 و پهاکیزو  حهالل  راو از بنها را او و روز  دهد مموزش را و بیرانداز  کردن شنا، نوشتن

 «  نماید. بهیه

                                                           
ُ.154ش،ُص1368ُ،ُْ ا :ُانتشنراتُسنزمن ُت بيتُبدنيشننسيُورزش،ُت،ُجنمعه.ُآقنپور،ُسيدُمْد 1

 .15/06/1376كشور،ُُمعلوال ُوُجننبنزا ُورزشيُف هنگيُمننورُافتتنحيهُدرُرهب  ُمعظمُمقنمُ.ُبينننت2

ُش.1384.ُف دوسي،ُابوالقنسم،ُشنهننمه،ُتْ ا :ُانتشنراتُدانشگن ُتْ ا ،ُ 3

ُُُ.128ُص،70ُُج،ُپيشين،ُاألنوارُمجلسي،ُبحنرُ.4

ُ.1394حُُ،293ش،ُص1363ُتْ ا :ُانتشنراتُجنويدا ،ُُالفصنحه،ُ.ُپنيند ،ُابوالقنسم،ُنْج5



 

 

 

 
360    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

 ورزش و بربیت. »برین مثار ورزش، نقش بازدارندگی از انجام بزهکاری استیکی از مهم

 و بهودو  مؤثر روانی فشارهای کاهش و اجتماعی و فردی هایناسازگاری کاهش در بدنی،

 از حرکتهی،  ههای فعالیت در شرکت طریق از افراد. سازدمی برقرار را ارگانیزم روانی بعادل

و  مشهکال،  با مقابله و بوانایی نمایندمی کس  را الزم بعادل روانی، و جسمی ،ذهنی نظر

 شهدو  مشهخص  که همان طور و مورد خواهند به دست را مدرن زندگی از ناشی فشارهای

 بعارضها،  بهأثیر  بوهت  که است بزهکاری در مؤثر عوامل جبری جمع نتیجة جُرم، ،است

 مقاومهت  بوانایی عدم و افراد شخریت ضعف نقاط بر فشار و روانی مناقشا، و گوناگون

 ابفهاق  خهاص  شهرایط  در، ارگانیزم روانی موازنه خوردن به هم و مزبور فشارهای برابر در

 1«.افتدمی

 ک ر   کش نردگی  بره  ککال  ندل تا
 

 ک رر  دگینرر  ضمیرره کش نرردگی کرره 
 

 برمش   ررکفرک   ک گرک  کش ش به
 

 ک   یر رکف ندگ   تی فرجم  که 

 برمش  کوتندل ک ضیم م  کش ش  
 

 2 رک  کوتندگی به گیتی بنیمر که 
 

                                                           
ُ .65ش،ُص1354ُشننسيُزنن ُننسنزگنر،ُتْ ا :ُعطنيي،ُ،ُج م.ُخنكپور،ُمحمدمْد 1

ُش.1387،ُانتشنراتُنگن ،ُ.ُبْنر،ُمحمدتقي،ُديوا ُاشعنرُملكُالشع ا ُبْنر2


