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اشاره

پژوهش درباره موضوع روابط دختر و پسر ،از بایستههاى جامعده ماسدت؛ زیدرا
امروزه این امر به بحران اخالقى و اجتماعى تبدیل شده است اگرچه نمىتدوان
آمار دقیقى از میزان این رابطه ارائه نمود ،امدا برخدى گزارشهدا حداكى از آمدار
باالى این نوع روابط است  1این ،همان هنجارشکنى است كه زیربناى جامعده،
یعنى نهاد مقدس خانواده 2را به طور جدى تهدید مىنماید
متأسفانه ،روابط دختر و پسر ،تمایل جوانان به ازدواج را كاهش داده و نظام
برخددى خددانوادههددا را متزمددزل ك درده ،ازایددنرو ،بایسددته اسددت كدده از دو منظددر
روانشناسانه 3و جامعهشناسانه 4به این امر بپردازیم
مقاود از روابط دختر و پسر ،روابط مخفیانه و خارج از چارچوب قدانون و
 1ر ک :پایگاه اینترنتى تابناکwww.tabnak.ir/fa/news :
ن
9
ف
 2محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،011ص  222رسدول اكدرم فرمدود« :مدا ب یندى یفدى
ّ ّ
ٌف ف
وجل م فن ف
امتزویج؛ در اسالم بنایى محبوبتر از ازدواج نزد خددا
امله عز
ناء اح ُب یامى
االسالم یب
ی
ی
ی
ی
ساخته نشده است »
3. Sociologycal.
4. Psychologycal.
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شرع است كه با بافت فرهنگى ما همسویى نددارد امبتده روابدط دختدر و پسدر،
ابعادى گسترده دارد كه نوشتار پیش رو ،تنها برخى آسیبهاى فردى و اجتماعى
آن را بیان مىنماید
الف) آسیبهای فردی

مقاود از آسیبهاى فردى روابط دختر و پسدر ،آن اسدت كده ایدن امدر سدبب
زیانهایى مانند افسردگى و افت تحایلى مىشود در اینجا به برخى از این نوع
آسیبها اشاره مىكنیم:
 .1اضطراب و افسردگی

موفقیت جوانان در عرصههاى مختلف زندگى ،در سایه آرامش شکل مىگیدرد؛
اما استرس و اضطراب ،آنان را از فتح قلههاى رفیع زنددگى بدازمىدارد اگرچده
ممکن است روابط دختر و پسر با مذت توأم باشد ،اما این امدر زودگدذر بدوده،
سرانجام به استرس و اضطراب منجر مىشود؛ زیرا چنین ارتباطى ،خالف شرع
و ّ
سنت جامعه دینى است و دختر و پسر ،همیشه نگران فداششددن ایدن رابطده
هستند از سوى دیگر ،دختر و پسدر از بدىوفدایى و خیاندت طدرف مقابدل نیدز
نگراناند؛ چون این پیوندها بیشتر وقتها به ازدواج نمىانجامد و باعد یدأس
فرد گردیده ،بیش از همه ،موجبات افسردگى دختر را فراهم مىكند؛ چراكده بده
دوست بىوفاى خویش دل بسته و اینک درد جدایى و چشیدن طعدم ندامردى،
روان او را آزار مىدهد افزون بر آن ،این پیوندها آسیبهایى مانند باجگیدرى را
در پى دارد كه اضطراب آنها ،بهویژه دختر را بهشدت رنج مىدهد
اینک به نمونههاى زیر توجه شود:
 1پسر ،دوست دخترش را تهدید مىكند كه كلیهات را بفدروش و پدومش را
به من بده تا فیلمت را در اینترنت منتشر نکنم پسر جوان ،پس از رابطه دوسدتى
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با دختران ،با طعمههاى خدود ارتبداو جنسدى برقدرار مدىكدرد و از ایدن عمدل
مخفیانه ،فیلم تهیه نموده ،آنها را تهدید به انتشار فدیلم مدذكور مدىكدرد و ایدن
1
گونه ،مبامغى را از دختران اخاذى مىنمود
 2خانم دكترى مىگوید :با بیمار تحت درمان خود به نام «م» حدود چهار
سال رابطه داشتم؛ ومى اوایل امسال بود كه به عقد مردى از بستگانمان درآمدم و
رابطهام را به پایان رساندم؛ اما «م» به رابطده پایدان ندداد و شدروع بده اخداذى و
2
مزاحمت براى بنده نمود
 3پسر جوانى ،پس از مواجهشدن با مخامفدت وامددین دوسدت دختدرش،
ی
براى ادامه ارتباو و انجام ازدواج ،با پاشیدن اسید روى دختر ،زندگى و زیبدایى
3
او را مگدمال كرد
 .2خودکشی و قتل

اگرچه همه روابط دختران و پسران به خودكشى یا قتل منجر نمدىشدود ،امدا در
برخى موارد ،این امور اتفاق مىافتد؛ زیرا چنین روابطدى ،بدین آندان وابسدتگى
شدیدى ایجاد مىنماید ازاینرو ،جدایى همدیگر را برنمىتابند افزون بدر آن،
دوست دختر
به دمیل اینکه بیشتر این روابط به ازدواج نمىانجامد ،پسر ،ازدواج
ی
با كسى دیگر را تحمل ننموده ،در صدد انتقام برمىآید همچنین ،برخى پسران،
دوست دختر خود جدا شده ،دل به دمبرى دیگرى مىدهند كه این
بعد از مدتى از
ی
امر ،تنفر دختر از او و شکست وى را درپىدارد بندابراین ،گداهى دختدر دسدت بده
خودكشى مىزند
 1روزنامه خراسان ،صفحه حوادث ،دوشنبه  ۵خرداد 0۱۳۱
 2باشگاه خبرنگاران ،سوم خرداد  ،۳۱كد خبر۷۴۷۳۴2۴ :
ّ
 3ر ک :پایگاه اینترنتى تبیان ،www.tebyan.net :مقامده «تدأملى بدر روابدط دختدر و پسدر در
جامعه دینى»
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دخترخانم هفدهسامهاى مدىنویسدد« :در زنددگى شکسدت خدوردهام و دیگدر
چارهاى جز خودكشى ندارم؛ چون دیگر حاضر نیستم بعد از این كدار ،یمهدر هدی
ّ
پسرى را در دل جاى دهم و همیشه در خود فرو رفتهام و از همده كدس متنفدرم بده
هی یک از آنها اطمینان ندارم و همه آنها بىمعنا هستند »

1

دختر جوانى ،بعد از مطمونشدن از اینکه دوست پسرش با دختر دیگرى طدرح
دوستى ریخته ،در پى تعقیب وى برآمد و آندان را در پداركى در حدال قددمزدن دیدد
2

وقتى به خانه بازگشت ،یدر اطاقش را قفل نمود و با گاز شهرى خود كشى كرد
دختر 2۵سامهاى كه عاش مردى شده بود ،به قتل فجیع همسدر بداردار وى
اعتراف كرد دختر جوان در این باره به قاضى مىگویدد« :عاشد «ح» (همسدر
مقتول) بودم و او را خیلى دوست داشتم؛ ومى او همواره به مدن درو مىگفدت
كه مىخواهد با من ازدواج كند من به قاد قتل همسدر بداردارش بده مندزل او
نرفتم ،فقط مىخواستم زندگى آنها را با گفتن حقیقت ماجرا خراب كنم؛ چراكه
خانوادهام از ماجراى رابطه من و «ح» خبر داشتند و آبرو یم رفتده بدود؛ ومدى بدا
3
یکدیگر درگیر شدیم كه من او را كشتم و طالهایش را نیز سرقت كردم »
ُ
 .3افت تحصیلی

یکى از بارزترین آسیبهاى روابط دختر و پسر ،شکست تحایلى آندان اسدت بدا
توجه به ماهیت و مکانیسم یادگیرى ،هر فراگیر باید به طور مستمر در جهدت هرچده
ّ
غنىتر ساختن دانش در تمامى دروس و یادگیرىها تدالش كندد مسدلم اسدت كده
دستیابى به آن ،تنها با داشتن بهرهمندى از فکرى فعال و تمركز ذهن ،ممکن مىشود
در این مسیر ،گرایش به جنس مخامف ،یکى از عوامل مختلكنندده تمركدز حدواس
 1على اصغر احمدى ،تحلیل تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،ص 02۱
 2ر ک :پایگاه اینترنتى عار ایرانwww.asriran.com :
 3روزنامه خراسان ،چهارشنبه  ،۳۱/۱/۴شماره انتشار 0۴6۳۴
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دانشآموزان و دانشجویان است اگر برخى ادعا مىكنند كده ایدن روابدط ،مشدکلى
ایجاد نمدىكندد ،خدالف دادههداى روانشناسدى اسدت؛ زیدرا نتیجده تحقیقدات و
مطامعات ،بیانگر ایجاد تزمزل در تحایل چندین افدرادى اسدت آسدیب در برخدى
موارد به ترک تحایل و گوشهگیرى نیز مىانجامد  1شاید بر ایدن اسداس باشدد كده
برخى متادیان امور علمى مدارس و دانشگاهها توصدیه مدىكنندد كده ایدام عقدد و
نامزدى جوانان ،در بحبوحه تحایالت نباشد
اگددر پسددر و دختددرى در مح دیط جداگانددهاى تحا دیل كننددد ،بهتددر درس
مىخوانند یا وقتى كه كنار هر پسرى یک دختدر باشددم مطامعدات دانشدمندان
تربیتدى نشددان داده :در مدارسدى كده دختددر و پسددر بددا هددم درس مدىخواننددد،

عقبافتادگى و عدم مسوومیت دیده شده اسدت  2در پژوهشدى كده چندد تدن از
دانشجویان علوم پزشکى اصفهان انجام دادند ،از بین  494نفر از دانشدجویان،
 90درصد آنها علدت اصدلى گسدترش فشدار اخالقدى و انحرافدات را اخدتالو
3

نامشروع زن و مرد عنوان كردهاند
فوكویاما ،متفکر آمریکایى مىگوید :دانشآموزان آمریکایى شركتكننده در
اممپیادهاى جهانى ،در مقایسه با كشدورهاى صدنعتى دیگدر ،ندازلترین رتبده را
داشتهاند؛ 4زیرا این كشور ،از جمله كشورهایى است كده دختدران و پسدران آن،
بیشترین روابط آزادنه را دارند دانشجویى كه عاش استاد خود شده بود ،یادآور
مىشود كه ارتباو ،مانع تحایل من شده اسدت؛ چدون همیشده بده یداد اسدتاد
5
هستم و درس نمىخوانم
1
2
3
4
5

شهال خطیبى ،مجله پیوند ،ش ۱1۴
ناصر مکارم شیرازى ،تفسیر نمونه ،ج  ،0۷ص ۷۷۵
محمود اكبرى ،دختران و پسران؛ پندها وهشدارها ،ص  0۷۵د 0۷6
نشریه پگاه ،ش  ،22ص .۴
محمدرضا احمدى ،روابط دختر و پسر ،ص ۴6
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گفتنى است كه ازدواجهاى قانونى كه در محیط برخى دانشگاهها و در ایدام
تحایل صورت مىگیرد ،با روابط خارج از چارچوب قدانون و شدرع ،متفداوت
است
ن
روابط دختدر و پسدر ،نده تنهدا سدبب افدت تحادیلى مىشدود كده گداهى
ناهنجارىهاى اخالقى و اجتماعى در محدیط درس را نیدز در پدىدارد نشدریه
آمریکایى «ریدرز دایجست» در سپتامبر 1991م در گزارشى درباره دخترانى كه
ً
عموما در مدارس مختلط درس خوانده و ناخواسته مادر شده و در كنار فرزندان
خود زندگى دشوارى را سپرى مىكنند ،مىنو یسد:
«هرسامه 350هزار دختر نوجدوان آمریکدایى در سدنین  15د 19سدامگى در
دوره دبیرستان ،فرزندان غیرقانونى خود را به دنیدا مدىآورندد كده ایدن آمدار ،در
دهههاى اخیر در حال افزایش است این دختران كه با رؤ یاهایى مانند ازدواج با
دوست پسر خود و اتمام تحایالت و شروع یک زندگى ایدهآل ،بده ایدن گونده
ی
ارتباطات روى آوردهاند ،بسیار زود پردههداى سدرابگونده ایدن اوهدام از پدیش

رو یشان كنار رفته ،واقعیت زندگى ،چهره خود را مىنمایاند »

1

این روزنامه در ادامه ،علت بروز ناهنجارىهاى جنسى را روابط آزاد دختر و
پسر در مدارس دانسته ،طى گفتوگو یى با تعدادى از این دختدران ،بده نقدل از
یکى از آنان مىنو یسد:
«اى كاش زمان به عقب برمىگشت! اى كاش به عنوان عضدوى از خدانواده
در میان وامدینم جاى داشتم اى كاش هنگامى كه زمینههاى ایجاد یک ارتبداو
نامشروع برایم فراهم شده بود ،كمى هم به زندگى آیندهام مدىاندیشدیدم و ایدن
2
گونه به پایان خط نمىرسیدم »
 1فالنامه كتاب نقد ،ش  ،۱0ص ۴۷
 2میر احمدرضا حاجتى ،عصر امام خمینی  ،ص ۱1۷
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 .4ناراحتی وجدان

یکى از ویژگىهاى دوران جوانى و نوجوانى ،بیدارى وجدان اخالقى است؛ چه

اینکه طب آیه« :وال ِ
أقس ُم بِالّن ِ
َفس ال َّل َّو َامة» 1،انسان وقتى به سوى امور ضد ارزشدى
َ

مىرود ،وجدان بیدارش او را سدرزنش كدرده ،دردى درون او ایجداد مىنمایدد؛

همانگونهكه على ۷فرمودَ « :ال َو َج َع ْأو َج ُع لِ ّْل ُق ُّل ِ
ّوب ِم َن ُ
الّذنُّوب؛ 2هی دردى بدراى

قلبها ،بدتر از گناه نیست » حال اگر كسى به علت عدم آگداهى و غفلدت در
دوره جوانى ،مرتکب چنین رفتارى شد ،مدتزمانى نمىگذرد كه به خود مىآید
و دچار پشیمانى شده ،احساس گنداه مىكندد و همدین امدر ،منشدأ بسدیارى از
ناگوارىهدداى روحددى و روانددى مىشددود امبتدده تجدیدددنظر نسددبت بدده اعمددال
غیرمشروع گذشته و پشیمانشدن از آنها ،امرى ضرورى است اما آنچه به عنوان
یک پیامد منفى از آن یاد مىشود ،ناامید شدیدى است كه بر فضاى فکرى فدرد
حاكم شده ،دیگر توان خارجشدن از آن را در خود نمىبیند

3

در این میان ،به جوانان توصیه مىشود كه از زمینههاى روابط ناسامم ،مانندد
نگاه به نامحرم پرهیز نمایند و در گفتار و رفتارشان خدا را در نظر داشته باشدند

ازاینرو ،قرآن به مزوم چشمفروبستن از نامحرم تاریح كرده استُ « :قل لِّلم ِ
ّننی
ؤم َ
ُ
ِ ِ
ؤم ِ
أبصارِهم و ََی َف ُظّوا ُفروجهم ...و ُقل لِّلم ِ
ظان
ّضان ِمان
َیغ ُُّضّوا ِمن
ّنااِ َی ُ
ُ َ ُ
أبصااره َن َو ََی َف َ
غّض َ
َ
ُِ َ
ُ

روج ُه َن؛ 4به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاكدامنى ورزند و به زنان بدا
ُف َ
1
2
3
4

قیامت ،آیه « :2و سوگند یاد مىكنم به نفس [و وجدان بیدار] سرزنشگدر [كده رسدتاخیز حد
است] »
كلینى ،الکافی ،ج  ،2ص 2۵۴
محمدرضا احمدى ،روابط دختر و پسر ،ص  ۱2د ۱۱
نور ،آیه  ۱1د ۱0
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ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند »

پیامبر اسالم 9فرمود« :الّنَظِ َر ُة َس ْهم َم ْس ُمّوم ِم ْن ِس َها ِم إِ ْبّلِی َس َف َم ْن ت ََرک َها َخ ّْوف ًا ِم َن اَّللَِ
أ ْع َطا ُه إِی ََمن ًا یِ ُدُ َل َوا َو َت ُ فِی َق ّْلبِ ِ ؛ 1نگاه ،تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است هركس

به سبب خوف امهى از نگاه خود پاسبانى كند ،خدا ایمدانى را در قلدب او قدرار
مىدهد كه شیرینى آن را احساس كند »
2
این نظر از دور چون تیر است و سم عشقت افزون مىشود صبر تو كم
ب) آسیبهای اجتماعی

مقاود از آسیبهاى اجتماعى ،آن است كه روابط دختر و پسر در بروز مسائلى
ماننددد :ناهنجارىهدداى اجتمدداعى ،تزمددزل نظددام خددانوادگى و ك داهش ازدواج،
نقشآفرینى مىنماید برخى از این آسیبها عبارتاند:
 .1عدم شناخت معیارهای ازدواج

روابط دختدر و پسدر بدا بهاندههایى مانندد تدأمین نیداز عداطفى و ازدواج انجدام
مىگیرد؛ یعنى بیشتر موارد ،تقاضاى رابطه از طرف پسر ،با بهانه ازدواج مطدرح
مىشود؛ زیرا این امر ،پوششى بهظاهر منطقى اسدت كده فدرد ،بده ایدن وسدیله
مىتواند با جنس مخامف ارتباو برقرار كند؛ اما متأسفانه برخى با این ترفند ،در
پى به دام انداختن افراد سادهموح و خوشبین هستند و در واقع ،این افراد ،طرف
مقابل را قربانى غریزه جنسى خویش مىكنند؛ امبته برخى تاور مىنمایندد كده
روابط دختر و پسر ،گزینه خدوبى بدراى شدناخت دختدر و پسدر جهدت ازدواج
است؛ چون این دو با روند و فرایند زندگى همدیگر بیشتر آشنا مىشوند؛ حدال
آنکه این امر ،نه تنها سبب شناخت واقعبینانه نمىگردد ،بلکده در بیشدتر مدوارد
مانع آن مىشود؛ زیرا روح حاكم بر این گونه دوستىها ،عشد ورزى كوركورانده
 1حسین نورى ،مستدرك الوسائل ،ج  ،0۷ص 26۴
 2جاللامدین محمد موموى ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،بیت 6۷6
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است و نه یخردورزى آرى ،پاى عقل در میدان عاشقى ،مند است
عشد نبددود ،عاقبددت ننگددى بددود
عشد هددایى كددز پددى رنگددى بددود

على ۷مىفرماید« :لّب الشی ِء ی ِ
عمی َوی ِصم؛ 1دوستداشتن چیزى ،انسان را
ُ ُ
كور و كر مىكند » تامیمگیرى درست و معقول در ازدواج ،تنهدا بدا تکیده بدر
عقالنیت و تحقی ممکن است دوستىهاى پیش از گز ینش همسر ،راه عقل را
مىبندد و اجازه نمىدهد تامیم پیراسته از اشتباه گرفته شود ازاینرو ،این ندوع
انتخابها ،زندگى مشترک را تلخ نموده ،آینده را تیدرهوتدار مدىسدازد از سدوى
دیگر ،بیشتر دختران و پسران در این گونه روابط ،واقعیتهاى زندگى را بده هدم
نمىگویند؛ زیرا تاور مىنمایند كه این امر ممکن است به جدایى آندان منجدر
گردد افزون بر آن ،بیشتر دختران و پسران در این پیوند ،در صدد ازدواج نیستند
تا معیارهاى انتخاب همسر آینده خود را رصد كنند

یکى از كارشناسان مىگوید :جوانانى كه یگدیگر را در پارکها و خیابانهدا
ً
مىیابند ،یا از طری تماسهاى تلفنى به همدیگر عالقهمند مدىشدوند ،اصدوال
مبنا و اساس عالقهمندى خود را بر نگاههاى اومیه پایدهگدذارى مدىكنندد و ایدن
ً
دوستى ،قاعدتا پس از مدتزمانى به تحلیدل مدىرود ازایدنرو ،مدىبیندیم كده
اغلددب چنددین ازدواجهددایى ،حتددى بعددد از مدددتزمددان كوتدداهى ،بدده طددالق
مىانجامد  2این ،در حامى است كه در اسالم به معیارهاى ازدواج ،مانند :تقوا،
دیندارى و اصامت خانوادگى توجه خاص شده است این مطلب نشان مىدهد
كه ازدواج باید با نهایت دقت و یخردورزى انجام شود
نتایج یک تحقی انجامشده از سوى انجمن مدددكارى علمدى ایدران نشدان
مىدهد كه تنها ده درصد از ارتباطات پیش از ازدواج در میان دختران و پسدران،
به ازدواج منجر مىشود و در نود درصد باقى ،این ارتباطات قطع خواهدد شدد
 1محمدرضا حکیمى و دیگران ،الحیاة ،ج  ،0ص ۱۳۴
 2روزنامه مردمساالرى ،ش  ،2۴01مورخه 0۱۳1/۵/2۴
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نتایج برآمده از یک تحقی كه در پنج استان بزرگ كشور و از بین سدىهزار نفدر
نمونه انجام گرفته ،نشان مىدهد كه از بین همده ایدن افدراد ،تنهدا ده درصدد بدا
دوست خود ازدواج كردهاند و بقیه ارتباوها ،با گذشت زمدان بده جددایى خدتم
1
شده است
 .2کاهش ازدواج

دادههاى آمارى نشان مىدهد كه رغبت جوانان به ازدواج كم گردیده و تدأخیر در آن،
در حال تبدیلشدن به امتیداز اجتمداعى اسدت مددیر كدل دفتدر آمدار و اطالعدات
جواندان هرگدز
جمعیتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور گفت :كدل جمعیدت
ی
ازدواجنکرده د اعم از تحایلكرده و بدون تحادیالت عدامى د بدر اسداس آخدرین
سرشمارى ،یازده میلیون و 240هزار تن هستند كه پنج میلیون و 570هزار تن از ایدن
جوانان را مردان ،و پنج میلیون و 170هزار تن را زندان تشدکیل مىدهندد  2توجده بده
باالرفتن سن ازدواج در كشور ،زمانى اهمیت دوچندان مىیابد كه كاهش چهارسامه
بلو در دختران و تنزل سهسامه آن در پسران را ،كنار هم قرار دهیم
بر اساس برخى تحقیقات ،سن بلو دختران از  14سال به  10سال ،و سدن
بلو پسران از  15سال به  12سال كاهش یافتده اسدت در حدال حاضدر ،سدن
ازدواج در میان دختران 25 ،سال و در پسران 27 ،سال است بر این مبندا ،بدین
زمان رسیدن دختران و پسران به سن بلو  ،با زمان ازدواج آنها15 ،سدال فاصدله
است؛ درحامىكه در گذشته ،بلو دختران در  12تا  14سامگى رخ مىداد و سن
ازدواج در دختران 11 ،تا  18سال ،و بلو در پسدران در سدنین  15تدا  18سدال
3
بود
 1ر ک :پایگاه اینترنتى میگناwww.migna.ir/vdcaownu :
 2ر ک :پایگاه اینترنتى ایرناwww.irna.ir/fa/News/81482462. :
 3ر ک :پایگاه اینترنتى جهاننیوزwww.jahannews.com :
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در كاهش ازدواج ،عوامل متعددى تدأثیر دارندد؛ یکدى از آنهدا ،روابدط آزاد
دختر و پسر است وقتى جوان دچار ایدن گونده پیوندد شدود ،تمایدل بده ازدواج
ندارد؛ به عبارت سادهتر ،اگر جوان بتواند در بدازار آزاد نیداز جنسدى خدویش را
تأمین كند ،دیگر به ازدواج تن نمىدهد؛ زیرا یکى از عوامل مهدم ازدواج ،نیداز
جنسى است ازاینرو ،جوانانى كه دوست دختدر و پسدر ندارندد ،بدراى ازدواج
محظهشمارى مىنمایند اساسدىترین راه بدراى نجدات از ایدن روابدط ،ازدواج
است ویل دورانت مىنویسد« :اگر راهدى پیددا شدود كده ازدواج در سدالهاى
طبیعى انجام گیرد ،بیمارىهاى روانى و انحرافدات جنسدى تدا نادف كداهش
خواهد یافت » 1اسالم نیز جوانان را به ازدواج زمانمند سدفارش نمدوده؛ زیدرا
این امر ،بهترین راه اشباع غریزه جنسى و عامل مهم بازدارنددگى از روابدط آزاد
دختر و پسر است رسول خدا 9فرمود:
ی َنَتّنَاف أ ْف َسا ُدَ ْت ُ َ
«إِّنَ ْاْل ْبک َار بِ َمّن ِْز َل ِة ال َّث َم ِر َع ََل َ
ام ُس َو َن َّث َرتْا ُ
الش َ
ام ْ
الش ْ
اَ ِر إِ ََا أ ْْ َرک َث َم ُار ُه َف َّل ْ

ِ
ان َْ َواء إِ َال ا ْل ُب ُعّو َلا ُة َوإِ َال َْ ْ یاؤْ َم ْن
ااء َف َّلای َس ََُل َ
الری ُ
ّ
اح َوک َّذلک ْاْل ْبک ُار إِ ََا أ ْْ َرک َن َماا یا ُدْ ِرک الّن َّس ُ
2
ِ
ِ
َع َّلیه َن ا ْل َف َسا ُْ ْل ََّنُ َن َب َش؛ دختران بکر ،مانند میوه درختاند موقعى كه مىرسدد،

اگر چیده نشود ،شعاع آفتاب فاسدش مىكند و وزش باد آن را پراكنده مىسازد
همچنین دختران وقتى به حد بلو رسدیدند و مانندد زندان در خو یشدتن تمایدل
جنسى احساس كردند ،دارو یى جز شوهر ندارند و اگر همسر نگیرند ،از فسداد
ایمن نیستند؛ چه آنکه بشرند و آدمى از خطا و مغزش ماون نیست »
 .3خیانت به همسر آینده

در نظام خانواده ،زن و شوهر حقوق شرعى و عرفى متقابل دارند و هركدام بایدد
 1مجله پیام زن ،فروردین  ،0۱۴۳ش 20۴
 .2كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۱۱۴
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آنها را رعایت نمایند یکى از حقوق ،آن اسدت كده پدیش از ازدواج ،بدا جدنس
مخامف رابطه نداشته باشد و حال اینکه بیشتر دخترهدا و پسدرهایى كده بدا هدم
ارتباو دارند ،با هم ازدواج نمىكنند و این ،خیانتى به همسر آیندهشدان اسدت؛
چراكه همه سرمایههاى جسمى ،روانى و معنوى دختران و پسران ،از یآن همسدر

آیندهشان مىباشد و ح ندارند براى افراد دیگرى كه از سر فریب بدا او دوسدت
شدهاند ،این سرمایه را هزینه كنند؛ اما متأسفانه ،برخى بدا ارتبداو نامشدروع بدا

جنس مخامف ،ح همسر آینده خویش را از بین مىبرند كه این عمل ،خیانت
به وى محسوب مىشود
شاید بر همین اساس باشد كه در روایات بر قداست خانواده ،تقدوا و تعهدد
زن و شوهر تأكید شده ،این امر ،با دو عنوان «امانت» و «تعهدد دیندى» مطدرح
گردیده است؛ یعنى اسالم دستور مىدهد حتدى در گدزینش همسدر ،دیاندت و
تعهد بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گیرد امام حسن ۷در پاسخ سدؤال
پدرى كه گفت« :دخترم را به كدام خواستگارش تزویج كنمم فرمدود :بده دامداد
باتقوا دهید؛ چه اینکه اگر دوسدت بددارد ،محبدت مىكندد و چنانچده دوسدت
ّ
نداشته باشد ،اذیت نمىكند » 1همچنین امام باقر ۷از پیامبر 9نقل مىكندد:
اگر «خواستگار» داراى تعهد دینى و اخالقى بود ،او را بپذیرید  2نیز حضدرت،
بهترین شوهران را با ویژگى «تقوا» توأم با «پاكیزگى» معرفدى نمدوده 3،بهتدرین
4

همسر ،از نظر حضرت كسى است كه از نفوذ بیگانه در امان باشد
نمونههاى زیر ،نشان قداسدتزدایى خدانواده و ناهنجدارى ناشدى از روابدط
1
2
3
4

حسن طبرسى ،مکارم األخالق ،ص  21۷و 222
ّ
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،21ص ۴6
ر ک :همان ،ص ۱۷
ر ک :همان ،ص 2۳
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نامشروع را نشان مىدهد:
طب گزارشى كه از طرف اداره تحقیقدات اجتمداعى آمریکدا انتشدار یافتده،
تعداد نوزادان غیرقانونى نسبت به ده سال گذشته47 ،درصد افزایش یافته است
میزان كورتارهاى یکسامه ایاالت متحده آمریکا ،بامغ بر یک میلیون فقره اسدت
كه پنجاهدرصد آن ،مربوو به دختران شوهر نکرده است

1

امروزه ،زندگى بدون ازدواج ،یکى از شیوههاى رایج زندگى در غرب است
در سال 1994م ،حدود هفتمیلیون و سیادهزار زوج آمریکایى ،بدون ازدواج
با یکدیگر زندگى مىكردند و نزدیک به اواخر دهده 1990م ،حدداقل پنجداه تدا
شاتدرصد زوجها ،پیش از ازدواج رسمى ،مدتى را بدون ازدواج با یکددیگر
مىگذراندند

2

 .4اعتمادزدایی

یکى از عوامل مهم پایدارى خانواده ،اعتمادسازى است؛ یعنى زن و شوهر باید
به همدیگر اعتماد داشته باشند و از عوامدل بددگمانى پرهیدز نمایندد ازایدنرو،

اسالم از بدگمانى زن و شوهر نسبت به یکددیگر نهدى كدرده اسدت  3از جملده
آسیبهاى مهم روابط دختر و پسر ،بدبینى و اعتمادزدایى است؛ زیرا این گونده
روابط ،اگر به ازدواج بینجامد ،پس از مددتى ّ
جدو بددبینى را بده دنبدال خواهدد
داشت؛ پسر تاور مىكند كه این دختر وقتى بهراحتى بدا مدن پیوندد نامشدروع
برقرار كرد ،از كجا معلوم كه پیش از ارتباو با من ،با فرد دیگرى طدرح دوسدتى
نریخته باشد! از كجا كه در آینده با اینکه همسر مدن اسدت ،بدا دیگدرى ارتبداو
 1محسن عباسى ومدى ،بشقابهای سفره پشت باممان ،ص ۷۷
 2پایگاه خبرى تحلیلى سیر نیوزwww.seirnews.com :
 3حجرات ،آیه 02
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برقرار نکند! دختر نیز همین تاور را نسبت به پسر دارد
بر اساس یک یافته پژوهشى در آمریکا ،زوجهدایى كده پدیش از ازدواج ،بدا
یک ددیگر زندددگى م دىكننددد ،زندددگى زناشددو یى آنهددا بددا مش دکالت عدی ددهاى
روبهروست و منجر به طالق مىشود به گزارش ایسنا ،دكتدر كداترین كوهدان،
استاد دانشگاه ایامت پنسیلوانیا گفت :طب آخرین تحقیقات ،افرادى كه پیش از
ّ
ازدواج ،با یکدیگر رابطده داشدتهاند ،پدس از ازدواج ،در حدل مشدکالت خدود
عاجزند؛ چراكه نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند
كوهان مىگوید :طبیعدت ارتباطدات آزاد ،ایدن اسدت كده زوجدین چنددان
انگیزهاى بدراى حدل درگیدرىهدا و حمایدت از مهارتهداى خدود ندارندد وى
مىافزاید :به نظر مىرسد ،ارتباطات این افراد ،زودتر از افرادى كده بدا یکددیگر
دوست نبودهاند ،سرد مىشود و به طالق مىانجامد
وى در پای دان اظهددار مددىدارد :م دىتددوانم بگددو یم ،رابطدده پددیش از ازدواج،
1
بههی وجه سبب دوام زندگى زناشو یى نمىشود
 .5طالق

خانواده ،ركن اساسى هر جامعه و نقطه آغاز سازندگى در هر كشورى بده شدمار
مىرود چنانچه این بنا از استحکام برخوردار باشد ،چشماندازهاى روشدنى در
اف پیشرفت اجتماع نمود پیدا مىكند؛ اما گاهى ستون فقرات ایدن بنداى امهدى
سست شده ،سرانجام فرو مىریزد در فروریزى ،عوامل متعددى نقدشآفریندى
مىنمایند كه یکى از آنها ،روابط دختر و پسر است
با توجه به شواهد آمارى ،مشخص شده كده بیشدتر ازدواجهداى متکدى بدر
احساسات و جذابیتهاى ظاهرى ،به طالق منتهدى مىشدود؛ زیدرا معیارهداى
 1روزنامه جمهورى اسالمى ،ش  ،6۵۴0مورخه  ،0۱۴1/00/2۳ص ۵
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عقلى و دینى ،در آنها محاظ نشده است طب برخى آمار71 ،درصد طالقهاى
زیر سه سال زندگى ،و  89درصد كل طالقها ،از یآن كسدانى اسدت كده خدود،
بانى آشنایى شدده و بدا وجدود مخامفدت خدانواده ،بدر ادامده آن پدا فشدردهاند؛
بهعبارتدیگر ،حتى روابطى كه در نهایت به تشکیل خانواده منجر مىشدود ،بدا
آسیبهایى مانند :سوء ظن نسبت به همسدر ،اضدطراب ،تندوعطلبى جنسدى و
مغزیدن در فساد ،همراه است با توجه به آمار گزارششده از كشورهاى غربدى،
به حداقل رسیدن ازدواجها و افزایش طالقها ،بسیار درخور توجهاندد؛ چراكده
1
همه موارد مزبور ،به سستى بنیان خانواده مىانجامند
سخنآخر

اگرچه عوار

برقرارى ارتباو دختر و پسر ،گریبان هر دوى آنها را مىگیرد ،اما

بر اساس همه شواهد ،دختران در این زمینه آسیبپذیرترند2و نخستین قربدانى،

دختران مىباشند ازاینرو ،دختران نباید به این رابطه تدن دهندد؛ چدون پدس از
آنکه خوشىهاى خیابانى و تلفنى بهسرعت بده پایدان رسدید ،زمسدتانى سدرد و
نپردرد و حسرتزا فرا مىرسد از همه مهدمتدر اینکده ارزش دختدر مسدلمان بده

پارسایى و دیانت اوست 3و مقام انسان ،با بىعفتى همسو یى نددارد؛ چندانكده

ِ
ام لِ ُف ُار ِ
وج ِه ْم
قرآن همگان را بده پاكددامنى فدرا خواندده و مدىفرمایددَ « :وا َلاّذی َن ُه ْ
4
ِ
ِ
۷
ْشاف؛ 5پاكدامنان ،باالترین
أْش ُ
ف ْاْل ْ َ
َلاف ُظّوّنَ » .امام على فرمودْ « :أه ُل ا ْل َع َفاف ْ َ

شرافتها را دارند »
1
2
3
4
5

فالنامه اخالق ،ش 06
علىاصغر احمدى ،تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،ص ۴
مجله طوبى ،اسفند  ،0۱۴۷ش  ،۱ص 0۱۷
مؤمنون ،آیه « :۵مؤمنان پاكدامناند »
على بن محمد میثى واسطى ،عیون الحکم والمواعظ ،ص 02۵

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران
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آیتاﷲ ابراهیم امینى در این باره مىنگارد:
«جوانان ،بهو یژه دختران ،باید بدین نکته مهم توجه نمایند كده همده پسدران
صالحیت اخالقى و صداقت كامل ندارند كه بتوان بدانها اعتماد كرد چه بسدا
جوانان شیاد و فریبكارى كه به بهانه ازدواج ،دختر پاکدامن و سادهموحى را به
دام مىاندازند و به وادىهاى فساد مىكشند دختران باید هوشیار باشند و فریب
این شیادان هوسباز را نخورند بنابراین ،همسریابىهاى خیابانى یا در پارکها و
سینماها ،یا به وسیله نامهنگارى یا تماسهاى تلفنى یا اینترنتدى را بده صدالح و
1
مالحت جوانان و بهو یژه دختران نمىدانم »
دختر زیباى من از صدحبت مدردان بتدرس

زانکه اغلب رند و شدیادند ،از آندان بتدرس

مرد چون صیاد مداهر هدر دمدى آرد بده دام

هوشدار از دام عش این ستمکاران بتدرس

نوگددل نشددگفته گلددزار عشدد و زندددگى

از فریب بلبل شیداى خوشامحدان بتدرس

بحر افسون و فریب مرد را ساحل كجاست

تا نگردى غرق در دریاى بدىپایدان بتدرس

عاش دمداده شدیدا سدر و پدا حیلده اسدت

2

زین بالى جان و از این رهزن ایمان بترس

اگر اسالم بدا روابدط غیرمشدروع دختدر و پسدر مخدامف اسدت ،بده دمیدل
پیامدهاى زیانبار این رابطه است از نظر اسالم ،جواندان آینددهسدازان جامعده
محسددوب شددده ،نظددام مدددیریتى و اقتاددادى كشددور بدده دسددت توانمنددد آنددان
مىچرخد خانواده موف نیز در سایه رعایت چارچوب شرع و عقل ،تشدکیل و
حفظ مىگردد بهیقدین ،روابدط دختدر و پسدر ،بدا تشدکیل خدانواده مطلدوب و
نقشآفرینى جوانان در جامعه آرمانى ،همسویى ندارد
در خاوص موضوع این نوشتار ،به كتابهاى زیر مراجعه كنید:
 1احمدى ،علىاصغر ،تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران؛
 1ابراهیم امینى ،جوان و همسرگزینی ،ص 020
 2محمود اكبرى ،دختران؛ پندها و هشدارها ،ص ۴2
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 2محمدىنیا ،اسدامله ،بهشت جوانان؛
 3احمدى ،محمدرضا ،روابط دختر و پسر؛
 5رضایى ،محمدعلى ،روابط دختر و پسر؛
 1غالمى ،یوسف ،روابط دختر و پسر؛
 7مقیمى ،ابوامقاسم ،جوانان و روابط؛
 8اعزازى ،شهال ،جامعهشناسی خانواده؛
 9شجاعى ،محمدّ ،در و صدف؛
 10ذكایى ،محمدسعید ،جامعهشناسی جوانان ایران
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