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 اشاره

هاى جامعده ماسدت؛ زیدرا  پژوهش درباره موضوع روابط دختر و پسر، از بایسته
تدوان  امروزه این امر به بحران اخالقى و اجتماعى تبدیل شده است  اگرچه نمى

هدا حداكى از آمدار  آمار دقیقى از میزان این رابطه ارائه نمود، امدا برخدى گزارش
همان هنجارشکنى است كه زیربناى جامعده، این،  1باالى این نوع روابط است 

 نماید  را به طور جدى تهدید مى 2یعنى نهاد مقدس خانواده
متأسفانه، روابط دختر و پسر، تمایل جوانان به ازدواج را كاهش داده و نظام 

رو، بایسددته اسددت كدده از دو منظددر  رده، ازایددنكددهددا را متزمددزل  برخددى خددانواده
 ن امر بپردازیم   یبه ا 4نهشناسا و جامعه 3شناسانه روان

مقاود از روابط دختر و پسر، روابط مخفیانه و خارج از چارچوب قدانون و 
                                                           

  www.tabnak.ir/fa/news  ر ک: پایگاه اینترنتى تابناک: 1
دى »فرمدود:  9  رسدول اكدرم222، ص 011، ج بحار األنوار  محمدباقر مجلسى، 2 دىف فی نی مدا بن

؛ در اسالم بنایى محبوب زویجی نف امتف مى املهی عّزوجّل می ُب ای حف ناٌء اف تر از ازدواج نزد خددا  االسالمی بی
 «ساخته نشده است 
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ما همسویى نددارد  امبتده روابدط دختدر و پسدر،  شرع است كه با بافت فرهنگى
 ىفردى و اجتماع ىها بیآسابعادى گسترده دارد كه نوشتار پیش رو، تنها برخى 

 نماید  ان مىیآن را ب

 های فردی آسیب الف(

  ن امدر سدببیده اكدروابط دختر و پسدر، آن اسدت  ىفرد ىها بیمقاود از آس
ن نوع یاز ا ىنجا به برخیشود  در ا مى ىلیو افت تحا ىهایى مانند افسردگ انیز

 كنیم: ىها اشاره م آسیب

 . اضطراب و افسردگی1
گیدرد؛  مىهاى مختلف زندگى، در سایه آرامش شکل  موفقیت جوانان در عرصه

دارد  اگرچده  هاى رفیع زنددگى بدازمى اما استرس و اضطراب، آنان را از فتح قله
ن امدر زودگدذر بدوده، ی، اما ا ممکن است روابط دختر و پسر با مذت توأم باشد

شود؛ زیرا چنین ارتباطى، خالف شرع  سرانجام به استرس و اضطراب منجر مى
شددن ایدن رابطده  یشه نگران فداشو سّنت جامعه دینى است و دختر و پسر، هم

وفدایى و خیاندت طدرف مقابدل نیدز  هستند  از سوى دیگر، دختر و پسدر از بدى
انجامد و باعد  یدأس  ها به ازدواج نمى اند؛ چون این پیوندها بیشتر وقت نگران

كند؛ چراكده بده  ، بیش از همه، موجبات افسردگى دختر را فراهم مى فرد گردیده
بسته و اینک درد جدایى و چشیدن طعدم ندامردى،  وفاى خویش دل دوست بى

گیدرى را  هایى مانند باج ، این پیوندها آسیب دهد  افزون بر آن روان او را آزار مى
 دهد   شدت رنج مى ویژه دختر را به در پى دارد كه اضطراب آنها، به

 هاى زیر توجه شود: اینک به نمونه
ات را بفدروش و پدومش را  یهكند كه كل   پسر، دوست دخترش را تهدید مى1

به من بده تا فیلمت را در اینترنت منتشر نکنم  پسر جوان، پس از رابطه دوسدتى 
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رد و از ایدن عمدل كد هاى خدود ارتبداو جنسدى برقدرار مدى با دختران، با طعمه
رد و ایدن كد مخفیانه، فیلم تهیه نموده، آنها را تهدید به انتشار فدیلم مدذكور مدى

 1نمود  دختران اخاذى مى گونه، مبامغى را از
حدود چهار « م»گوید: با بیمار تحت درمان خود به نام    خانم دكترى مى2

سال رابطه داشتم؛ ومى اوایل امسال بود كه به عقد مردى از بستگانمان درآمدم و 
به رابطده پایدان ندداد و شدروع بده اخداذى و « م»ام را به پایان رساندم؛ اما  رابطه

 2نمود  مزاحمت براى بنده
شدن با مخامفدت وامددینی دوسدت دختدرش،    پسر جوانى، پس از مواجه3

براى ادامه ارتباو و انجام ازدواج، با پاشیدن اسید روى دختر، زندگى و زیبدایى 
 3او را مگدمال كرد 

 . خودکشی و قتل2
شدود، امدا در  اگرچه همه روابط دختران و پسران به خودكشى یا قتل منجر نمدى

ن آندان وابسدتگى یافتد؛ زیرا چنین روابطدى، بد ، این امور اتفاق مىبرخى موارد
تابند  افزون بدر آن،  رو، جدایى همدیگر را برنمى نماید  ازاین شدیدى ایجاد مى

انجامد، پسر، ازدواج دوستی دختر  به دمیل اینکه بیشتر این روابط به ازدواج نمى
آید  همچنین، برخى پسران،  با كسى دیگر را تحمل ننموده، در صدد انتقام برمى

دهند كه این  دختر خود جدا شده، دل به دمبرى دیگرى مىبعد از مدتى از دوستی 
دارد  بندابراین، گداهى دختدر دسدت بده  امر، تنفر دختر از او و شکست وى را درپى

 زند  خودكشى مى
                                                           

  0۱۳۱خرداد  ۵روزنامه خراسان، صفحه حوادث، دوشنبه   1
  ۷۴۷۳۴2۴، كد خبر: ۳۱  باشگاه خبرنگاران، سوم خرداد 2
تدأّملى بدر روابدط دختدر و پسدر در »، مقامده www.tebyan.net :  ر ک: پایگاه اینترنتى تبیان3

 « جامعه دینى
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ام و دیگدر  سدت خدوردهکدر زنددگى ش»نویسدد:  اى مدى سامه دخترخانم هفده
هدر هدی  كدشى ندارم؛ چون دیگر حاضر نیستم بعد از این كجز خوداى  چاره ار، می

س متنّفدرم  بده كدام و از همده  پسرى را در دل جاى دهم و همیشه در خود فرو رفته
   1«معنا هستند  از آنها اطمینان ندارم و همه آنها بى کهی  ی

طدرح شدن از اینکه دوست پسرش با دختر دیگرى  دختر جوانى، بعد از مطمون
زدن دیدد   ، در پى تعقیب وى برآمد و آندان را در پداركى در حدال قددم دوستى ریخته

 2وقتى به خانه بازگشت، دری اطاقش را قفل نمود و با گاز شهرى خود كشى كرد 
 ىع همسدر بداردار ویشده بود، به قتل فج ىكه عاش  مرد ىا سامه2۵دختر 

)همسدر « ح»عاشد  »گویدد:  ىاعتراف كرد  دختر جوان در این باره به قاضى م
گفدت  او همواره به مدن درو  مى ىدوست داشتم؛ وم ىلیمقتول( بودم و او را خ

خواهد با من ازدواج كند  من به قاد قتل همسدر بداردارش بده مندزل او  كه مى
قت ماجرا خراب كنم؛ چراكه یآنها را با گفتن حق ىخواستم زندگ نرفتم، فقط مى

بدا  ىم رفتده بدود؛ ومدیخبر داشتند و آبرو« ح»طه من و راب ىام از ماجرا خانواده
  3«ز سرقت كردم یش را نیم كه من او را كشتم و طالهایر شدیگر درگیکدی

 . ُافت تحصیلی3
روابط دختر و پسر، شکست تحایلى آندان اسدت  بدا  ىها بیکى از بارزترین آسی

طور مستمر در جهدت هرچده   توجه به ماهیت و مکانیسم یادگیرى، هر فراگیر باید به
ها تدالش كندد  مسدّلم اسدت كده  تر ساختن دانش در تمامى دروس و یادگیرى غنى

شود   مى ، ممکن مندى از فکرى فعال و تمركز ذهن دستیابى به آن، تنها با داشتن بهره
كنندده تمركدز حدواس  به جنس مخامف، یکى از عوامل مختل در این مسیر، گرایش

                                                           

  02۱، ص تحلیل تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران  على اصغر احمدى، 1
 www.asriran.com :  ر ک: پایگاه اینترنتى عار ایران2
  0۴6۳۴شماره انتشار  ،۴/۱/۳۱  روزنامه خراسان، چهارشنبه 3
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لى کن روابدط، مشدیده اكدنند ك ىادعا م ىآموزان و دانشجویان است  اگر برخ دانش
را نتیجده تحقیقدات و یداسدت؛ ز ىشناسد روان ىهدا ندد، خدالف دادهك ىجاد نمدیا

ب در برخدى یافدرادى اسدت  آسدمطامعات، بیانگر ایجاد تزمزل در تحایل چندین 
شاید بر ایدن اسداس باشدد كده  1انجامد  گیرى نیز مى موارد به ترک تحایل و گوشه

ام عقدد و یدكده ا كنندد ىمده یتوصد ها دانشگاهمدارس و  ىان امور علمیبرخى متاد
   الت نباشد یجوانان، در بحبوحه تحا ىنامزد

بهتددر درس ننددد، كل یاى تحادد ط جداگانددهیاگددر پسددر و دختددرى در محدد
دختدر باشددم مطامعدات دانشدمندان  کینار هر پسرى كه كا وقتى یخوانند  مى
خواننددد،  ىه دختددر و پسددر بددا هددم درس مددكدد ىنشددان داده: در مدارسدد ىتددیترب

در پژوهشدى كده چندد تدن از  2ده شده اسدت یت دیو عدم مسووم ىافتادگ عقب
نفر از دانشدجویان،  494دانشجویان علوم پزشکى اصفهان انجام دادند، از بین 

درصد آنها علدت اصدلى گسدترش فشدار اخالقدى و انحرافدات را اخدتالو  90
 3اند  نامشروع زن و مرد عنوان كرده

كننده در  آمریکایى شركت آموزان دانشگوید:  فوكویاما، متفکر آمریکایى مى
رتبده را  نیتر ندازلاممپیادهاى جهانى، در مقایسه با كشدورهاى صدنعتى دیگدر، 

زیرا این كشور، از جمله كشورهایى است كده دختدران و پسدران آن،  4؛اند داشته
، یادآور  بیشترین روابط آزادنه را دارند  دانشجویى كه عاش  استاد خود شده بود

شود كه ارتباو، مانع تحایل من شده اسدت؛ چدون همیشده بده یداد اسدتاد  مى
  5خوانم  هستم و درس نمى

                                                           

  ۱1۴  شهال خطیبى، مجله پیوند، ش 1
  ۷۷۵، ص 0۷، ج تفسیر نمونه  ناصر مکارم شیرازى، 2
  0۷6د  0۷۵، ص ها وهشدارها دختران و پسران؛ پند  محمود اكبرى، 3
  .۴ ، ص 22   نشریه پگاه، ش 4
  ۴6ص روابط دختر و پسر،   محمدرضا احمدى، 5
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ها و در ایدام  دانشگاه ىط برخیه در محك ىقانون ىها ه ازدواجكگفتنى است 
رد، با روابط خارج از چارچوب قدانون و شدرع، متفداوت یگ ىتحایل صورت م

 است 

فدت تحادیلى مى  ىشدود كده گداه روابط دختدر و پسدر، نده تنهدا سدبب ان
ه یدارد  نشدر هاى اخالقى و اجتماعى در محدیط درس را نیدز در پدى ناهنجارى

ه كم در گزارشى درباره دخترانى 1991در سپتامبر « جستیدرز دایر»ى یاکیآمر
نار فرزندان كعمومًا در مدارس مختلط درس خوانده و ناخواسته مادر شده و در 

 سد:ینو نند، مىك خود زندگى دشوارى را سپرى مى
سدامگى در 19د  15ن یى در سدنیاکدیهزار دختر نوجدوان آمر350هرسامه »

ن آمدار، در یده اكدآورندد  ا مدىیدونى خود را به دنرقانیرستان، فرزندان غیدوره دب
ى مانند ازدواج با یاهایه با رؤكن دختران یش است  ایر در حال افزایهاى اخ دهه

ن گونده یدآل، بده ا دهیزندگى ا کیالت و شروع یدوستی پسر خود و اتمام تحا
ش ین اوهدام از پدیدگونده ا هداى سدراب ار زود پردهیاند، بس ارتباطات روى آورده

 1«اند ینما ت زندگى، چهره خود را مىینار رفته، واقعكشان یرو
را روابط آزاد دختر و  ىجنس ىها ىن روزنامه در ادامه، علت بروز ناهنجاریا

ن دختدران، بده نقدل از یاز ا ىبا تعداد یىوگو گفت ىپسر در مدارس دانسته، ط
 سد:ینو ىاز آنان م ىکی

از خدانواده  ىبه عنوان عضدواش ك ىگشت! ا ىاش زمان به عقب برمك ىا»
ارتبداو  کیجاد یا ىها نهیه زمك ىاش هنگامك ىداشتم  ا ىنم جایان وامدیدر م

ن یددم و ایشدیاند ىام مد ندهیآ ىهم به زندگ ىمكم فراهم شده بود، ینامشروع برا
 2«دم یرس ىان خط نمیگونه به پا

                                                           

  ۴۷، ص ۱0  فالنامه كتاب نقد، ش 1
  ۱1۷، ص عصر امام خمینی  میر احمدرضا حاجتى، 2
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 وجدان  ی. ناراحت4
بیدارى وجدان اخالقى است؛ چه هاى دوران جوانى و نوجوانى،  یکى از ویژگى

وقتى به سوى امور ضد ارزشدى   انسان 1،«أقِسُم بِالّنَفِس الَّلَّواَمة َوال»طب  آیه:  اینکه
نمایدد؛  رده، دردى درون او ایجداد مىكدرود، وجدان بیدارش او را سدرزنش  مى

هی  دردى بدراى  2 ؛أْوَجُع لِّْلُقُّلّوِب ِمَن الُّذُنّوب  اَل َوَجعَ »فرمود:  ۷كه على گونه همان
گداهى و غفلدت در « ها، بدتر از گناه نیست  قلب حال اگر كسى به علت عدم آ

آید  گذرد كه به خود مى زمانى نمى دوره جوانى، مرتکب چنین رفتارى شد، مدت
كندد و همدین امدر، منشدأ بسدیارى از  و دچار پشیمانى شده، احساس گنداه مى

تدده تجدیدددنظر نسددبت بدده اعمددال شددود  امب هدداى روحددى و روانددى مى ناگوارى
، امرى ضرورى است اما آنچه به عنوان  شدن از آنها غیرمشروع گذشته و پشیمان
شود، ناامید شدیدى است كه بر فضاى فکرى فدرد  یک پیامد منفى از آن یاد مى
  3بیند  شدن از آن را در خود نمى حاكم شده، دیگر توان خارج

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

ُقل لِّلُمؤِمّننَی »است:  ح كرده یفروبستن از نامحرم تار رو، قرآن به مزوم چشم ازاین

ِِ َیغُّضّضاَن ِمان أبصااِرِهَن َوََیَفظاَن َوُقل  َیُغُّضّوا ِمن أبصارِ ُِهم َوََیَفظُّوا ُفُروَجُهم... لِّلُمؤِمّناا

و به زنان بدا     دامنى ورزندكده فرو نهند و پایمان بگو دیبه مردان با ا 4؛ُفروَجُهنَ 
                                                           

گدر ]كده رسدتاخیز حد  سرزنشكنم به نفس ]و وجدان بیدار[ و سوگند یاد مى: »2قیامت، آیه   1
  «است[

  2۵۴، ص 2، ج الکافی  كلینى، 2
  ۱۱د  ۱2، ص روابط دختر و پسر  محمدرضا احمدى، 3
  ۱0د  ۱1  نور، آیه 4
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  «دامنى ورزندكدگان خود را ]از هر نامحرمى[ فرو بندند و پایمان بگو دیا
َها َخّْوفاً ِمَن اَّللَِ کَفَمْن َترَ   َس یإِْبّلِ   ِسَهامِ   نْ مِ   َمْسُمّوم    الّنَظَِرُة َسْهم  »فرمود:  9 پیامبر اسالم

س كشیطان است  هر ىرهایمسموم از ت ىرینگاه، ت 1؛ ِ َقّْلبِ  ی ُُد َلوَاَوَتُ  فِ یِ ََمنًا یأْعطَاُه إِ 
را در قلدب او قدرار  ىمدانیند، خدا اك ىاز نگاه خود پاسبان ىبه سبب خوف امه

  «ند كآن را احساس  ىنیریه شكدهد  ىم

 2مكشود صبر تو  ىر است و سم      عشقت افزون مین نظر از دور چون تیا

 های اجتماعی ب( آسیب

ه روابط دختر و پسر در بروز مسائلى ك، آن است ىاجتماع ىها بیمقاود از آس
اهش ازدواج، كددو  ىهدداى اجتمدداعى، تزمددزل نظددام خددانوادگ ىماننددد: ناهنجار

 اند: ها عبارت بین آسیاز ا ىد  برخینما ىم ىنیآفر نقش

 های ازدواج  . عدم شناخت معیار1
هایى مانندد تدأمین نیداز عداطفى و ازدواج انجدام  روابط دختدر و پسدر بدا بهانده

، تقاضاى رابطه از طرف پسر، با بهانه ازدواج مطدرح  گیرد؛ یعنى بیشتر موارد مى
وسدیله ظاهر منطقى اسدت كده فدرد، بده ایدن  شود؛ زیرا این امر، پوششى به مى
تواند با جنس مخامف ارتباو برقرار كند؛ اما متأسفانه برخى با این ترفند، در  مى

بین هستند و در واقع، این افراد، طرف  موح و خوش پى به دام انداختن افراد ساده
نمایندد كده  كنند؛ امبته برخى تاور مى مقابل را قربانى غریزه جنسى خویش مى

بدراى شدناخت دختدر و پسدر جهدت ازدواج روابط دختر و پسر، گزینه خدوبى 
شوند؛ حدال  است؛ چون این دو با روند و فرایند زندگى همدیگر بیشتر آشنا مى

گردد، بلکده در بیشدتر مدوارد  بینانه نمى آنکه این امر، نه تنها سبب شناخت واقع
وركورانده ك ىورز عشد ، ها ىدوستن گونه یم بر اكشود؛ زیرا روح حا مانع آن مى

                                                           

  26۴، ص 0۷ ، ج مستدرك الوسائل  حسین نورى، 1
  6۷6، دفتر چهارم، بیت مثنوی معنویامدین محمد موموى،    جالل2
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ردورز است و نه  ، مند است ىدان عاشقیعقل در م ى  آرى، پاىخی

 بددود رنگددى پددى كددز هددایى عشدد 

 

 

 بددود ننگددى عاقبددت نبددود، عشدد  
 

 ، انسان راىزیداشتن چ دوست 1؛ِصمیوَ  یعمِ یِء یُلُّب الش  : »دیفرما ىم ۷ىعل
ه بدر یدک، تنهدا بدا ت درست و معقول در ازدواج ىریگ میتام« ند ك ىر مكور و ك

نش همسر، راه عقل را یش از گزیپ ىها ىدوستن است  کتحقی  ممت و یعقالن
ن ندوع یرو، ا راسته از اشتباه گرفته شود  ازاینیم پیتام دهد ىنمبندد و اجازه  مى

  از سدوى سدازد ىمدوتدار  رهیدنده را تیرا تلخ نموده، آ کمشتر ى، زندگ ها انتخاب
هاى زندگى را بده هدم  واقعیتشتر دختران و پسران در این گونه روابط، یدیگر، ب

نمایند كه این امر ممکن است به جدایى آندان منجدر  گویند؛ زیرا تاور مى نمى
گردد  افزون بر آن، بیشتر دختران و پسران در این پیوند، در صدد ازدواج نیستند 

 تا معیارهاى انتخاب همسر آینده خود را رصد كنند  
هدا  ها و خیابان کیگدیگر را در پاره كگوید: جوانانى  یکى از كارشناسان مى

شدوند، اصدواًل  مند مدى هاى تلفنى به همدیگر عالقه یابند، یا از طری  تماس مى
نندد و ایدن ك گدذارى مدى هاى اومیه پایده مندى خود را بر نگاه مبنا و اساس عالقه

ه كدبیندیم  رو، مدى رود  ازایدن زمانى به تحلیدل مدى دوستى، قاعدتًا پس از مدت
وتدداهى، بدده طددالق كزمددان  هددایى، حتددى بعددد از مدددت ن ازدواجاغلددب چنددی

ازدواج، مانند: تقوا،  ىارهایه در اسالم به معكاست  ىن، در حامیا 2انجامد  مى
دهد  ىن مطلب نشان میتوجه خاص شده است  ا ىو اصامت خانوادگ ىدار نید
ردورزید با نهایه ازدواج باك  انجام شود   ىت دقت و خی

 نشدان ایدران علمدى مدددكارى انجمن سوى از شده انجام تحقی  یک نتایج
 پسدران، و دختران میان در ازدواج ش ازیپ ارتباطات از ده درصد تنها كه دهد مى

  شدد خواهدد قطع ارتباطات این باقى، در نود درصد و شود مى منجر ازدواج به
                                                           

  ۱۳۴، ص 0، ج الحیاة  محمدرضا حکیمى و دیگران، 1
  2۴/۵/0۱۳1، مورخه 2۴01ساالرى، ش    روزنامه مردم2
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 نفدر هزار سدى بین از و كشور بزرگ پنج استان در كه تحقی  یک نتایج برآمده از
 بدا ده درصدد تنهدا افدراد، ایدن همده بین از كه دهد مى نشان گرفته، انجام نمونه

 خدتم جددایى بده زمدان گذشت با ،ها ارتباو بقیه و اند كرده ازدواج خود دوست
 1 است شده

کاهش ازدواج2  . 
آن،  كه رغبت جوانان به ازدواج كم گردیده و تدأخیر در دهد هاى آمارى نشان مى داده

كدل دفتدر آمدار و اطالعدات  مددیرشدن به امتیداز اجتمداعى اسدت  تبدیلحال  در
 هرگدز كدل جمعیدت جواندانی  :جمعیتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور گفت

اسداس آخدرین  بدر د كرده و بدون تحادیالت عدامى اعم از تحایلد  نکرده ازدواج
زار تن از ایدن ه570پنج میلیون و  هستند كه هزار تن240لیون و یازده می ،سرشمارى

توجده بده  2 دهندد هزار تن را زندان تشدکیل مى170و پنج میلیون و  ،جوانان را مردان
اهش چهارسامه كه كیابد  شور، زمانى اهمیت دوچندان مىكباالرفتن سن ازدواج در 

 نار هم قرار دهیم  كسامه آن در پسران را،  بلو  در دختران و تنزل سه
سال، و سدن  10سال به  14تحقیقات، سن بلو  دختران از  ىبر اساس برخ

اهش یافتده اسدت  در حدال حاضدر، سدن كسال  12سال به  15بلو  پسران از 
سال است  بر این مبندا، بدین  27سال و در پسران،  25ازدواج در میان دختران، 

 سدال فاصدله15، با زمان ازدواج آنها،  زمان رسیدن دختران و پسران به سن بلو 
داد و سن  سامگى رخ مى 14تا  12كه در گذشته، بلو  دختران در  است؛ درحامى

سدال  18تدا  15سال، و بلو  در پسدران در سدنین  18تا  11ازدواج در دختران، 
 3بود 

                                                           

 www.migna.ir/vdcaownu  ر ک: پایگاه اینترنتى میگنا: 1
  .www.irna.ir/fa/News/81482462  ر ک: پایگاه اینترنتى ایرنا:2
 www.jahannews.comنیوز:    ر ک: پایگاه اینترنتى جهان3
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در كاهش ازدواج، عوامل متعددى تدأثیر دارندد؛ یکدى از آنهدا، روابدط آزاد 
د شدود، تمایدل بده ازدواج دختر و پسر است  وقتى جوان دچار ایدن گونده پیوند

تر، اگر جوان بتواند در بدازار آزاد نیداز جنسدى خدویش را  ندارد؛ به عبارت ساده
از یددهد؛ زیرا یکى از عوامل مهدم ازدواج، ن ، دیگر به ازدواج تن نمى تأمین كند

رو، جوانانى كه دوست دختدر و پسدر ندارندد، بدراى ازدواج  جنسى است  ازاین
، ازدواج  ترین راه بدراى نجدات از ایدن روابدط نمایند  اساسدى شمارى مى محظه

هاى  اگر راهدى پیددا شدود كده ازدواج در سدال»نویسد:  است  ویل دورانت مى
اهش كدهاى روانى و انحرافدات جنسدى تدا نادف  طبیعى انجام گیرد، بیمارى

را یده؛ زمند سدفارش نمدود اسالم نیز جوانان را به ازدواج زمان 1«خواهد یافت 
و عامل مهم بازدارنددگى از روابدط آزاد  ىزه جنسین راه اشباع غریاین امر، بهتر

 فرمود: 9 دختر و پسر است  رسول خدا
ْْرَ کإَِّن اْْلبْ » ا أ ََ ِر إِ ََ نَتَّنَاف أْفَسا َُدْتُ  الَشاْمُس َوَنّثََرْتاُ  یْ َثَماُرُه َفَّلاْم  کاَر بَِمّنِْزلَِة الّثََمِر َعََل الَشا

ْْرَ کاْْلبْ  کَّذلِ کاُح وَ یالرّ  ا أ ََ ْ یالّنَّسااُء َفَّلا ک ُْدرِ یاَن َماا کاُر إِ َْ ََْواء  إاَِل الْبُُعّوَلاُة َوإاَِل  اَن  ْؤَمْن یاَس ََلُ

ُْ ِْلََّنَُن َبَش  یَعّلَ  رسدد،  ه مىكاند  موقعى  وه درختیر، مانند مکدختران ب 2؛ِهَن الَْفَسا
سازد   نده مىكوزش باد آن را پراند و ك ده نشود، شعاع آفتاب فاسدش مىیاگر چ
ل یدشدتن تمایدند و مانندد زندان در خوین دختران وقتى به حد بلو  رسدیهمچن

رند، از فسداد یى جز شوهر ندارند و اگر همسر نگیردند، داروكجنسى احساس 
 « ست یاز خطا و مغزش ماون ن ىه بشرند و آدمکستند؛ چه آنیمن نیا

 آینده  . خیانت به همسر3

خانواده، زن و شوهر حقوق شرعى و عرفى متقابل دارند و هركدام بایدد  نظام در
                                                           

  20۴، ش 0۱۴۳  مجله پیام زن، فروردین 1
  ۱۱۴، ص ۵، ج الکافیكلینى،  2.
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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 

شدان اسدت؛  آینده كنند و این، خیانتى به همسر ارتباو دارند، با هم ازدواج نمى
هاى جسمى، روانى و معنوى دختران و پسران، از آنی همسدر  چراكه همه سرمایه

باشد و ح  ندارند براى افراد دیگرى كه از سر فریب بدا او دوسدت  شان مى آینده
اند، این سرمایه را هزینه كنند؛ اما متأسفانه، برخى بدا ارتبداو نامشدروع بدا  شده

برند كه این عمل، خیانت  خویش را از بین مى جنس مخامف، ح  همسر آینده
 شود  محسوب مى ىبه و

، تقدوا و تعهدد  شاید بر همین اساس باشد كه در روایات بر قداست خانواده
مطدرح « تعهدد دیندى»و « امانت»زن و شوهر تأكید شده، این امر، با دو عنوان 

ندت و دهد حتدى در گدزینش همسدر، دیا ده است؛ یعنى اسالم دستور مىیگرد
در پاسخ سدؤال  ۷تعهد بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گیرد  امام حسن

دخترم را به كدام خواستگارش تزویج كنمم فرمدود: بده دامداد »پدرى كه گفت: 
كندد و چنانچده دوسدت  باتقوا دهید؛ چه اینکه اگر دوسدت بددارد، محبدت مى

كندد:  نقل مى 9از پیامبر ۷همچنین امام باقر 1«كند  نداشته باشد، اّذیت نمى
نیز حضدرت،  2داراى تعهد دینى و اخالقى بود، او را بپذیرید « خواستگار»اگر 

بهتدرین  3معرفدى نمدوده،« پاكیزگى»توأم با « تقوا»بهترین شوهران را با ویژگى 
  4همسر، از نظر حضرت كسى است كه از نفوذ بیگانه در امان باشد 

یى خدانواده و ناهنجدارى ناشدى از روابدط زدا زیر، نشان قداسدت ىها نمونه
                                                           

  222و  21۷، ص مکارم األخالق  حسن طبرسى، 1
  ۴6، ص 21، ج وسائل الشیعه  حّر عاملى، 2
  ۱۷  ر ک: همان، ص 3
  2۳  ر ک: همان، ص 4
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 دهد: نامشروع را نشان مى
طب  گزارشى كه از طرف اداره تحقیقدات اجتمداعى آمریکدا انتشدار یافتده، 

درصد افزایش یافته است  47تعداد نوزادان غیرقانونى نسبت به ده سال گذشته، 
ن فقره اسدت سامه ایاالت متحده آمریکا، بامغ بر یک میلیو میزان كورتارهاى یک

  1درصد آن، مربوو به دختران شوهر نکرده است  كه پنجاه
هاى رایج زندگى در غرب است   امروزه، زندگى بدون ازدواج، یکى از شیوه

میلیون و سیادهزار زوج آمریکایى، بدون ازدواج  م، حدود هفت1994در سال 
نجداه تدا م، حدداقل پ1990كردند و نزدیک به اواخر دهده  با یکدیگر زندگى مى

ها، پیش از ازدواج رسمى، مدتى را بدون ازدواج با یکددیگر  درصد زوج شات
 2گذراندند  مى

 . اعتمادزدایی4
یکى از عوامل مهم پایدارى خانواده، اعتمادسازى است؛ یعنى زن و شوهر باید 

رو،  به همدیگر اعتماد داشته باشند و از عوامدل بددگمانى پرهیدز نمایندد  ازایدن
از جملده  3دگمانى زن و شوهر نسبت به یکددیگر نهدى كدرده اسدت اسالم از ب

ن گونده یهاى مهم روابط دختر و پسر، بدبینى و اعتمادزدایى است؛ زیرا ا آسیب
را بده دنبدال خواهدد  ىنیجدّو بددب ىروابط، اگر به ازدواج بینجامد، پس از مددت

نامشدروع وندد یبدا مدن پ ىراحت به ىن دختر وقتیكه ا كند ىمداشت؛ پسر تاور 
 ىطدرح دوسدت ىگریش از ارتباو با من، با فرد دیجا معلوم كه پكرد، از كبرقرار 

ارتبداو  ىگدریه همسر مدن اسدت، بدا دکنینده با ایه در آكجا كخته باشد! از ینر
                                                           

    ۷۷ص  ،مان بام  های سفره پشت بشقابعباسى ومدى،   محسن 1
 www.seirnews.com  پایگاه خبرى تحلیلى سیر نیوز: 2
  02  حجرات، آیه 3
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 ن تاور را نسبت به پسر دارد یز همیند! دختر نکبرقرار ن
ش از ازدواج، بدا یه پدكد یىهدا زوجا، کیدر آمر ىافته پژوهشیک یبر اساس 

 ىا دهیددعدالت کآنهددا بددا مشدد یىزناشددو ى، زندددگكننددد ىمدد ىگر زندددگیدکددی
وهدان، كن یاتركدتدر كسنا، دی  به گزارش اشود ىمروست و منجر به طالق  روبه

ش از یه پك ىقات، افرادین تحقیا گفت: طب  آخریلوانیامت پنسیاستاد دانشگاه ا
الت خدود کازدواج، در حدّل مشد ، پدس ازاند داشدتهگر رابطده یدکیازدواج، با 

 ن هستند  یار بدبیگر بسیدکیه نسبت به كعاجزند؛ چرا
ن چنددان یه زوجدكدن اسدت یدعدت ارتباطدات آزاد، ایگوید: طب وهان مىك

 ىخدود ندارندد  و ىهدا مهارتت از یدو حما هدا ىریددرگحدل  ىبدرا ىا زهیانگ
گر یدکدیه بدا كد ىافرادن افراد، زودتر از ی، ارتباطات ارسد ىمافزاید: به نظر  مى

   انجامد ىمشود و به طالق  ى، سرد ماند نبودهدوست 
م، رابطدده پددیش از ازدواج، یبگددو تددوانم ىمدددارد:  ان اظهددار مددىیدددر پا ىو

 1 شود ىنم یىزناشو ىوجه سبب دوام زندگ  یه به

 . طالق5
خانواده، ركن اساسى هر جامعه و نقطه آغاز سازندگى در هر كشورى بده شدمار 

هاى روشدنى در  انداز رود  چنانچه این بنا از استحکام برخوردار باشد، چشم مى
كند؛ اما گاهى ستون فقرات ایدن بنداى امهدى  اف  پیشرفت اجتماع نمود پیدا مى

آفریندى  ریزد  در فروریزى، عوامل متعددى نقدش سست شده، سرانجام فرو مى
 نمایند كه یکى از آنها، روابط دختر و پسر است  مى

هداى متکدى بدر  با توجه به شواهد آمارى، مشخص شده كده بیشدتر ازدواج
شدود؛ زیدرا معیارهداى  هاى ظاهرى، به طالق منتهدى مى احساسات و جذابیت
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هاى   درصد طالق71عقلى و دینى، در آنها محاظ نشده است  طب  برخى آمار، 
خدود، ها، از آنی كسدانى اسدت كده  رصد كل طالقد 89 زیر سه سال زندگى، و

اند؛  بانى آشنایى شدده و بدا وجدود مخامفدت خدانواده، بدر ادامده آن پدا فشدرده
شدود، بدا  دیگر، حتى روابطى كه در نهایت به تشکیل خانواده منجر مى عبارت به

طلبى جنسدى و  ، تندوع هایى مانند: سوء ظن نسبت به همسدر، اضدطراب آسیب
هاى غربدى،  شده از كشور مغزیدن در فساد، همراه است  با توجه به آمار گزارش

اندد؛ چراكده  ها، بسیار درخور توجه ها و افزایش طالق به حداقل رسیدن ازدواج
 1انجامند  همه موارد مزبور، به سستى بنیان خانواده مى

 سخنآخر

گیرد، اما  دختر و پسر، گریبان هر دوى آنها را مى اگرچه عوار  برقرارى ارتباو
و نخستین قربدانى، 2پذیرترند این زمینه آسیب بر اساس همه شواهد، دختران در

رو، دختران نباید به این رابطه تدن دهندد؛ چدون پدس از  باشند  ازاین دختران مى
سرعت بده پایدان رسدید، زمسدتانى سدرد و  هاى خیابانى و تلفنى به آنکه خوشى

ردرد و حسرت تدر اینکده ارزش دختدر مسدلمان بده  رسد  از همه مهدم زا فرا مى پن
كده  ى نددارد؛ چندانیعفتى همسو و مقام انسان، با بى 3ى و دیانت اوستپارسای

َن ُهاْم لُِفاُروِجِهْم یَواَلاّذِ »فرمایدد:  قرآن همگان را بده پاكددامنى فدرا خواندده و مدى

.«َلافِظُّوّنَ 
ُف   الَْعَفاِف   أْهُل »فرمود:  ۷امام على 4 اف  أْْشَ پاكدامنان، باالترین  5 ؛اْْلْْشَ

 «ها را دارند  شرافت
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 نگارد: ابراهیم امینى در این باره مى هللا آیت
ه همده پسدران كدند یته مهم توجه نماکن نید بدیژه دختران، بایو جوانان، به»

رد  چه بسدا كها اعتماد  ه بتوان بدانكامل ندارند كت اخالقى و صداقت یصالح
موحى را به  دامن و ساده کبهانه ازدواج، دختر پاه به كارى ك بیاد و فریجوانان ش

ب یار باشند و فرید هوشیشند  دختران باك هاى فساد مى اندازند و به وادى دام مى
ها و  کا در پاریابانى یهاى خ ابىین، همسریادان هوسباز را نخورند  بنابراین شیا

تدى را بده صدالح و نترنیا ایهاى تلفنى  ا تماسینگارى  له نامهیا به وسینماها، یس
 1«دانم  ژه دختران نمىیو مالحت جوانان و به

 دختر زیباى من از صدحبت مدردان بتدرس
 

 زانکه اغلب رند و شدیادند، از آندان بتدرس 
 

 دار از دام عش  این ستمکاران بتدرس هوش     مرد چون صیاد مداهر هدر دمدى آرد بده دام
 

 نوگددل نشددگفته گلددزار عشدد  و زندددگى
 

 امحدان بتدرس شیداى خوش از فریب بلبل 
 

 بحر افسون و فریب مرد را ساحل كجاست
 

 پایدان بتدرس تا نگردى غرق در دریاى بدى 
 

 عاش  دمداده شدیدا سدر و پدا حیلده اسدت
 

 2زین بالى جان و از این رهزن ایمان بترس 
 

بده دمیدل  اگر اسالم بدا روابدط غیرمشدروع دختدر و پسدر مخدامف اسدت،
سدازان جامعده  رابطه است  از نظر اسالم، جواندان آیندده بار این هاى زیان پیامد

محسددوب شددده، نظددام مدددیریتى و اقتاددادى كشددور بدده دسددت توانمنددد آنددان 
چرخد  خانواده موف  نیز در سایه رعایت چارچوب شرع و عقل، تشدکیل و  مى

یقدین، روابدط دختدر و پسدر، بدا تشدکیل خدانواده مطلدوب و  گردد  به حفظ مى
 ، همسویى ندارد ىان در جامعه آرمانجوان ىنیآفر نقش

 د: ینكهاى زیر مراجعه  در خاوص موضوع این نوشتار، به كتاب
 ؛تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایراناصغر،    احمدى، على1
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