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  دیباچه

  
  :  رسول  گرامی  دین  پاکی  و محبت  می فرمایند

  
اضمنوا لی سّتا من أنفسکم أضمن لکم الجّنه أصدقوا إذا حّدثتم و أوفوا إذا وعدتم و 

نھج  _ ٣٢١ (.بصارکم و کّفوا أیدیکمأّدوا إذا ائتمنتم و احفظوا فروجکم و غّضوا أ
  )الفصاحه

شش چیز را از طرف خود براى من تعھد کنید تا من بھشت را براى شماھا تعھد کنم 
وقتى امانت به . وقتى سخنى مى گوئید راست گوئید و وقتى وعده مدھید وفا کنید

از « را شما سپردند رد کنید، خویشتن را از آمیزشھاى ناپاک حفظ کنید، چشمھاى خود
  .نگھدارید» از اعمال ناپسند«ببندید و دست خویش را » نگاھھاى ناروا

  
متوجه  صحبت ھا  و افکار  . امروزھا  وقتی  پای  صحبت  جوانان  عزیز  می شینیم  

بسیار  خطرناکی  می شویم  که  متاسفانه  در  آن  ھا  انگار  به  عنوان  یک  اصل  
افکار  نه  تنھا  به  آنھا  صدمات  جبران  ناپذیری  وارد  این  .بدیھی  جا  افتاده  است

متاسفانه  . می کند  بلکه   جامعه   و آینده  ایران  را  نیز  به  لبه  پرتگاه  می کشد
این  راه  را  طی  کرده "  می خواھیم   راھی  را  برویم  که  بسیاری  از  جوامع  قبال

حال  ما  می خواھیم  یک  بار  دیگر  .اورده انداند  و نتیجه خوشی  از  آن  بدست  نی
  .این  اشتباه  را  تکرار  کنیم

اما  با  کنترل  این  نفس  انسان  .  نفس  بشر   موجود   بسیار   خطرناکی  است  
می تواند  به  مقام ھایی دست پیدا  کند  که  در  تمام  موجودات  آفرینش  بی ھمتا  

 آن چنان  در  بعضی  خانواده ھا  ریشه  دوانیده  که  متاسفانه  افکار  غلط .است
  .  ھیچ  چاره ای  نمی یابیم این ریشه شاید  به  ظاھر  جز  قطع  کردن    درخت

وقتی  صحبت  جوانان  عزیز  را  می  شنویم  بسیاری  می گویند  آقا  دیگر  خوب  
 بر  این  باورند  حتی  بعضی .عقب  ماندگی  حساب  می شود_ بودن  و پاک  ماندن

که  اگر  کسی  پاک  است  نشانه  بی عرضگی و بی دست و پا  بودن  آن  شخص  
  .است

زمانی بسیار نمی گذرد  که  نگاه  کردن  به  یک  عکس  مستھجن  بسیار  زشت  
بود  و کسی  جرات  پیدا  نمی کرد  تا  با  خود  چنین  عکسی را  ھمراه داشته  

نه  وقتی  به  تلفن  ھمراه  بسیاری  از  جوانان  می نگریم  با  اما  متاسفا.  باشد
  .چیزھایی  روبرو  می شویم  که  حتی  فکرش  ھم  نا پسند  است

اولین  مشکل  در خانواده  ھای  . راستی  چرا  چنین اتفاقی  در حال  رخ  دادن است
 دلبند  خود  را  تربیت  ما  است  که  از  کودکی  متاسفانه  بلد  نیستند  چگونه  فرزند 

  .کنند
  :شاید  داستان  قدیمی  پسر  تخم مرغ  دزد  را  شنیده اید

روزی  پسری  از  خانه  خارج  می شود  و  بعد  از  مدتی  به  خانه  باز  می گردد  در  
  می گوید پسر  کوچکم  آن  چیست  رماد.حالی  که  یک  تخم  مرغ  در دست  داشت

 مادر  مرغ  ھمسایه  یک  یستی؟  پسر  جواب می دھد  ھیچی  نکه  در  دست  دار
مادر  لبخندی  میزند  و می گوید  .  تخم  کرده  بود  و  من  آن را  برای  بازی  بر داشتم

 اینکه  پسرک  یاد   تا   می شود  تکرار   بار    چند   عمل این.  عیب  ندارد  پسر  گلم
نیز  برباید  و  به  خانه  بیاورد  تا  اینکه  برایش این   دیگری  می گیرد  کم کم  چیزھای 

کار  عادی  می شود  و کارش  به  جایی  می رسد  که  یک  روز  شتر  خلیفه  را  
او   را   دستگیر   می کنند   و خلیفه   دستور   به   دار   کشیدنش   را  .  می دزدد
  را  بر گردن  وی  بیاندازند  از  او    طناب  دار می خواھند   که   ھنگامی  . می دھد

پاسخ  می دھد  بله    .   داری   آرزوی   مردن   از   قبل   برای   آیا   که می پرسند
مادر  را  به  نزد  وی  می آورند  و  مادر  زبان  .  می خواھم  زبان  مادرم  را  ببوسم
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  با  بی رحمی  تمام  زبان  خود  را  در  می آورد  تا  پسرش  آن را  ببوسد ولی  پسر
ھمه  او  را  دشنام  می دھند و می گویند  .  مادر را  از  ته  با  دندان  خود  می کند

پسر جواب  می دھد  اگر  آن  روز  که  .که  این  چه  کاری بود تو  با  مادرت  کردی
 شتر  دزدی    می کرد  کارم  به ممادرم  توبیخ بودم    آورده    منزل   به  تخم  مرغ

  .نمی کشید
اکنون  نیز  متاسفانه به  دلیل  عدم  آگاھی  والدین  با  تربیت ھای  بسیار  بدی  

و  بسیاری  از  مادر  و پدر ھا  نیز  می گویند  ما  که  ھمینطور  بزرگ  .روبرو  ھستیم
 آنھا  در  زمان "  اما  اوال.  شدیم  خوب  فرزندانمان  نیز  ھمینطور  بزرگ  می شوند

" ه  ھا  در  معرض  خطر  نبودند  ثانیاچبسیاری  از  این  مشکالت  وجود  نداشت و ب
زمانه  طوری  شده  که  بر  خالف  ادعایی که  می شود  اکثر  بچه ھا  ھمه چیزشان   

در قدیم  اکثر  پسرھا  خود  خانه  می خریدند و خود  . را  از  پدر  و مادر  می گیرند
ان را  جمع  می کردند  اما  اکنون تمام  این  مشکالت  به  گردن  پول  عروسی ش
  فرزندان در  جامعه  فعلی  ایرانی    بند ناف  عاطفی واقعپس  در.خانواده ھا است

ھیچ  وقت  جدا  "  بسیار  دیرتر   جدا   می  شود   و  حتی   در بعضی   موارد   اصال
 اما  اکنون  انواع  و اقسام  مواد  مخدر  در  در  قدیم  فقط  یک  تریاک بود. نمی شود

به یاد  دارم که  در زمان  دبیرستان  ما  باید  از  ویدئو  .جامعه  جھانی  بیداد  می کند
کلوپ  ھا  فیلم  تھیه  می کردیم  و خانوادگی  در  ھفته  یک  یا  دو  فیلم  می دیدیم  

ای ما  بسیار لذتبخش  بود اما  اکنون  ھر و  برو حتی  چند  بار  تکرار  آن را  میدیدیم 
بلکه  وجود  . لحظه  نه  تنھا  کانالھای  تلویزیون  خودمان  فیلم  پخش  می کند 

ماھواره  آن  ھم  با  بیش  از ھزار  کانال  قابل  رویت  در ایران  چه  وقت  ھا  را  ھدر  
انشگاه  پای  این  ماھواره   و یا  یک استاد  د  آیا  یک  دانشمند  ببینید  نمی دھد 

 هتازه  جوانان ما  زمان زیادی  را  پای  رایانه نشسته   و صرف  جلو.می نشیند  یا نه؟
فکر  می کنم  که  ھمه  قبول دارند  که  االن  . ھای  جذاب  اعتیاد  آور آن  می کنند 

ی گویند  بیش  ھمه  م. یکی  از  موارد  قابل  ذکر  برای  اعتیاد  ھمین  رایانه  است
اما  کو  گوش شنوا  بگو  در  روزھای .  از  دو  ساعت  نباید  پای  رایانه  نشست

  .   تعطیل  بیش  از  ده  ساعت
  .پس  االن  االن  است  و گذشته  در گذشته

چندین  کتاب  در  رابطه  با  زندگی  "     اکنون  باید  جوانان  قبل  از  عروسی  حتما
آسوده "  تا  شاید زندگی  نسبتا...    باید  پھلوی  مشاور  بروند  و_دمشترک    بخوانن

ای  داشته  باشند  دیگر  نه  زن ھا  آن  خانم ھای  محجوب  به  حیا  ھستند  که  در  
مقابل  مشکالت  زبان  دراز  نکنند  و نه مردھا  ھمان  آقایان  گذشته  ھستند  که 

نواده  ختم  شود  و  دنیای  ارتباطات  نیز  که    به  خا و وقتشان  زندگی شانتمام
دقت  بفرمایید  نمی گویم  .   افسار  گسیخته  کرده  است  بیشتر دیگر  مسائل  را 

اکنون  فرزندان  خردسال   . بد  شده  بلکه  می گویم  که  باید  با  زمان  جلو  رفتکه  
براحتی  .  و مادر  سر  در نمی آورندپدر "  آن چنان  با  رایانه  کار  می کنند  که  اصال

  .ن  را  می تواند  از  چشم والدین  مخفی  کنندا ھمه  مسایلش
ھر  روز  در حال    حال  با  دانستن  این  مسائل  پدر  و مادری  خوب  ھستند  که  

 و  در  غیر  این صورت  یاد  گرفتن  و سپس  آموختن  فرزندان  خود  باشند 
 کنم  با  اینکه  خیلی  ھا  ممکن  است  ناراحت  شوند  ولی  عرض  می"  صریحا

ه  خرسه  است  که  موالنا آن  رابطه  پدر  و مادر  نادان  امروزه  ھمان  دوستی خال
  . در  مثنوی  داستانش  را  سرود ه استدر عرصه تاریخ شناس  بی نظیر روان

ھا  آن چنان  رابطه  فرزند خود  حال  بر گردیم  سر  موضوع  خودمان  بعضی  از خانواده 
  وارد  این  مسائل     ھیچ گاه  که  می کنند    فرض   عادی   مخالف   جنس را  با

نمی شوندو تبعات  این  مسائل  آن چنان  پای  فرزندشان  را  در  دام ھای  امروزی  
  .می اندازد  که  ھیچ  راه  نجاتی  در  بعضی  مواقع  پیدا  نمی شود

ند  روز  پیش  پدر ی نزد  من  آمد  و گفت  که  ورود  دختری  به  زندگی  چ ھمین 
پسر  من  او  را  از  یک  شاگرد  زرنگ  به  بدترین  شاگرد  تبدیل  کرده است  و  یا  

 را  آخر  سر یکی از  شاگردان  که  حاالت  روانی  و روان پریشی  چشمگیری  داشت
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زمانی که  مادر بیچاره  او  نزدم  آمد  گفت  ھر  چه  از  سر  کالس  بیرون  کردم  و 
.... داریم  می کشیم  از  دست  یک  دختر  است  که  پسر م  را  به  اعتیاد  و

  .کشیده
در  ھمین  چند  وقت  پیش  داستان  سرقتی مسلحانه  را  پیگیری  می کردم  که  

وری خارجی  پی ریزی   در  کش رویاییدوست پسر  و دختری  برای  ادامه  زندگی 
  .کرده بودند  اما  بجای  خارج  می دانید  که  کارشان به  کجا  رسید

چندی  پیش  با  دختری  صحبت می کردم  که  برای  مشاوره  او  را  نزد  من  آورده 
زمانی  که  با  این  . زیرا  برای  پنجمین  بار  اقدام  به  خود کشی  کرده  بود. بودند 

  کردم براحتی  می گفت  که  با  بیش  از ھزار  نفر  رابطه  داشته  و طفلک  صحبت
مجبور  ھم  شده  که  تا بحال  ھشت  بار  سقط  کند   این  طفلک  فقط  بیست و دو 

بعد  از  مدتی  صحبت  براحتی  متوجه  شدم  که  تمام  مشکالت  این  .سالش  بود
آیا  این  ھمان  . پدر  نیز  بی گناه  نبوددختر  به  خاطر  مادرش  می باشد و البته  

دوست  داشتنی است  که  مادر ھا  می گویند  ما  زندگی مان  را  فدای  فرزندمان  
 آیا  می توان  راھی پیدا  کرد  که  از  قبیل  این  دختر ھا  را  به  زندگی  ؟.می کنیم

  امیدوار کننده  باز گرداند؟
  دل    دختر ھا ر  می گیرند  و   قرا  عشقی   ھای   رابطه   در براحتی پسر  ھا  

می بندند  و  تازه  بعضی  ھا  ھم  می گویند  برای  تفریح  است  آیا  فکر  نمی کنید  
اکنون  دانشمندان  . که  این  به  اصطالح  تفریح  ھم  از  جنس  مواد  مخدر  است

  "  طبقه بندی کرده اند روانشناسی  بزرگترین  اعتیاد  ھا  را  به  صورت  زیر
  و مدام  به  خاطر آوردن  یک مساله خاص یا  حتی  چند  فکر کردناول اعتیاد  به  

  .مساله
دوم  اعتیاد  به  غذا  که  متاسفانه  جامعه  جھانی  روز بروز  بیشتر   از  این  لحاظ  

ستند باز و قشر  نوجوانان  دچار  چاقی  ھای  مفرط  ھ.صدمه  خوردن  استدر  حال 
  .ھم  قدیم چنین  چیزھایی یا نبود  یا نادر  بود

  ....سوم  مواد  مخدر  و
حال  رابطه  بین  دختر  و پسر ھا  چقدر فکر  جوانان  را  مشغول  کرده است؟ آیا  

  .....زده اید؟ و دیگر  نه  یکی  نه  دو تا  بلکه... سری به  فیس  بوک  و
ین رابطه  در  یک  بخش  گنجانده ام  تا  ببینید  مشکالت  کشورھای  غربی  را  در ا

  .چه  در انتظار  مااست
  .   اما  نکته  مھم  اینکه  اگر  ھمه  اشتباه  می کنند  پس  ما  اشتباه  نکنیم

اگر  ھمه  در خاموشی  کوشیدند  تو یک  شمع  :  به  قول  کنفوسیوس  بزرگ 
  .روشن کن

آیا  در  زندگی دچار  بالھای  .  زاری  نمی افتیم آیا روزھای  عزاداری  به  گریه  و
  .مختلف  نمی شویم  که  ھمه  ھم  می دانند کفاره  گناھان شان  است

   وز زنا افتد وبا اندر جھات                   ابر برناید پى منع زكات
   باكى و گستاخى است ھم آن ز بى     ھر چھ بر تو آید از ظلمات و غم

  
  این  فکر  که  از  ھزاران  ماده  مخدر  نیز  نابود  کننده تر  است             خواھش  می کنم   

 داسـتان  اسـت      ایـن مـسائل          و    این کار  را  کـرد          مطرح  نکنید  که  نمی شود       را  
  .....و

  :باز  ھم  مراجعه  می کنم  به  استاد  انسان  شناسی  جناب  موالنای  بزرگ

  با كریمان كارھا دشوار نیست               تو مگو ما را بدان شھ بار نیست

باشـیم   .... آیا  ھدف  آفرینش  این  است  که ما  چندی  پی  نـان و ھمـسر  و بچـه  و               
  .و بعد  ھم  بمیریم
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چنین  نیست  و کسانی  ھـستند  کـه  در    "  اما  مطمئنا!  پس  چه  آفرینش  بی خودی   
ده  خود  شده اند  بلکه  بـه  تمـام  معنـا     این  جھان  نه  تنھا  باعث  افتخار  خود  و خانوا     

  .به  فرشته ھا  فھماندند  که  چرا  باید  به  آدم  سجده  می کردند
  مھـر آفـرین  از  نیکـو  کـاران  بـود  و         موسسه خیریـه    چندی  پیش  جلسه  قدر دانی       

  چقـدر     من  نمی دانستم  کـه      . یکی  از  این  برگزیده گان  جناب  آقای علی  دایی بود                   
بـه  عھـده  گـرفتن     . ساختن  یک  مدرسه  در  تایبـاد خراسـان    . این  مرد  بزرگ  است       

خداوند  جای  حـق  نشـسته  و بـی خـود     ... چھار فرزند یتیم  به  عنوان  فرزند  خوانده و           
  .به  کسی  چیزی  نمی دھد

  سی  تامل  داردبعد  از  دریافت  تندیس  جناب  دایی مطلبی  را  فرمودند  که  جای  ب
و من ھستنددر  این  جمع  افرادی  را  می بینم  که  می فھمم  از  من  بزرگتر          

  .در مقابلشان  کوچک ھستم
  

دانشمندانی  چون  آلبرت  اینیـشتن  . افراد  کم  نبو ده اندگونه حال  در طول  تاریخ  این     
  ...و   پروفسور  ھشترودی  وپروفسور حسابی  . و ایزاک  نیوتن  و چرا  راه  دور  برویم  

که  باز  ھـم  شـما    ... یا  ستارگانی  چون   ابوعلی  سینا  و مال صدرا  و شیخ بھایی  و              
  .بیشتر  از من  می توانید  نام  ببرید

چـرا کـه  او را    .   آبگوشـت  داد هھر  چیزی  سنی  دارد  نمی توان  بـه  طفـل  یـک  ماھـ          
  دختـر  و پـسر  ھـم مطمـئن باشـید  بـدتر  از  ایـن        خواھد کشت  و  رابطه  زودرس  بین 

می شد که  دستگاه ھـای پزشـکی  را  بـه  نـزد  تـک تـک  شـما                          کاش  . مساله  است    
  . سروران  گرامی  بیاورم  و ثابت  کنم که  این  افکار  چگونه  به  مغز  صدمه  میزند

 بـی خـود  و مزخـرف     خدایی ناکرده جزو  افرادی  نباشیم  که  می دانند  سیگار  چیـزی              
  .است  اما  خود  سیگاری  ھستند

 عظیم اشـان  اسـالم  را  چـون  نوازشـی  از  سـوی  آسـمان          پیامبر     سخنان    اکثر  ما  
  :می دانیم  پس  کو  کسی  که  گوش  کند

  
    _٧١١مشاره )  اسالم) ص(سخنان  پیامرب(ج الفصاحه

  
لّزناء أدرک ذلک ال محاله، فزنا العین الّنظر، إّن اللَّه تعالى کتب على ابن آدم حظه من ا

  .و زنا الّلسان المنطق و الّنفس تمّنى و تشتھی و الفرج یصّدق ذلک أو یکّذبه
، زناى چشم نگاه نارواست و زناى زبان سخن بیجاست نفس آرزو میکند و ....

  .میخواھد و عورت آن را راست یا دروغ میسازد
  :کتاب  داریم ھمان  _١٧٠۴ ویا در  شماره  
  .زنا العینین الّنظر

  .زناى چشمان نگاه نارواست
  

  اما  در  عوض  ھستند  کسانی  که باعث افتخار  اول  خود  و بعد  پیامبر خود  
  ) _٧٣۶نھج الفصاحه  شماره  ( .ھستند

  
إّن اللَّه تعالى یباھی بالّشاب العابد المالئکه، یقول أنظروا إلى عبدی ترک شھوته من 

  .أجلی
خدا بجوان عابد بر فرشتگان مباھات میکند و میگوید بنده مرا بنگرید که 

  .بخاطر من از تمایالت خود چشم پوشیده است
  

و ھمین  می شود  که  در مقابل  او  دنیایی گشوده  می شود  که  دیگران  در  
 حسرت  فھمیدن  آن  یک  عمر  می سوزند  و  دیگران  به  راھی  میروند  که  قوم 

  با  ارزش تر  دوخته یاما  این  افراد  عاقل  و  درستکار چشم  به  جھان. عاد  رفتند
  ) _٢۶٩۵نھج الفصاحه شماره (اند
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ما من مسلم ینظر إلی امرأه أّول رمقه ثّم یغّض بصره إّلا أحدث اللَّه تعالى له عباده 
  .یجد حالوتھا فی قلبه

خداى واالیش با شم از او باز دارد ھر مسلمانى که یک بار به زنى بنگرد آنگاه چ
  .عبادتى انس دھد که لذت آن را در قلب خویش احساس کند

   
ه  درس  چ  چرا ما  ھر    می پرسند  حقیر  من   از   عزیز   آموزان دانش بسیاری از  

حال  بگذریم  از  عوامل  ژنتیک  و اجتماعی و  زمان و .می خوانیم  جواب  نمی گیریم
  .یکی  از  عوامل  مھم  ھمین  مساله  عدم  تمرکز  فکر استاما  . مکان

  :ابو علی  سینای  بزرگ  می فرماید
علم  گوشه ی کوچکی  از  خود  را به  _  تا  تمام  وجود  خود  را  صرف  علم  نکنی  

  .شما  عیان  نخواھد کرد
 فکری و به ھم  آیا  با  دندان  درد  می توان  درس  خواند؟ حال  بدانید  که  اغتشاش 

  .ریختگی  روحی  به  مراتب  درد  بیشتری  در مغز  ایجاد می کند
عاشق  شدن  در سن کم چنان  ھورمون ھا  را  بھم  میزند  که  باورش  شاید  

می توان  دید  که  مغز  یک  عاشق  با  " ام آر آی" اکنون  با  دستگاه . مشکل  باشد
  .فرد  عادی  فرق  می کند

ید  خود  تصمیم  بگیرید  که  آیا  می خواھید  ھمرنگ  جماعت  شوید  و به  حاال  با
  :کذب و دروغ  باور  داشته باشید" این  ضرب المثل  کامال

  .خواھی نشوی  رسوا  ھمرنگ  جماعت  شو
  .یاد  حرف  آقای  دایی بیافتید. به  خود  افتخار  کنیدیا راھی  را  در پیش  میگیرید  که 

  انتخابی   چه   شما     حال". یا  باید  خر  و خواست  یا  خرما  را"عروف به  قول  م
البته  قبول  می کنم  که  سخت  است  ولی  خواھش  می کنم  که  دیگر  . می کنید

باز  ھم  می گویم  . را  با  اصرار ادامه بدھیدقیافه  حق  به  جانب  نگیرید  و راه  غلط  
دیده  شده  که  بسیاری  از  جوانان  چون  می خواھند  به  . از  دیگران  تقلید  نکنید

دچار  این  مشکالت  می شوند  اما  این  . اصطالح  جلوی  دوستانشان  کم  نیاورند
ھمان  تقلید  کور کورانه ای است  که  موالنا  می فرماید  که  یک جھانی  را  به باد  

  .داد

  كھ دو صد لعنت بر آن تقلید باد              مر مرا تقلیدشان بر باد داد
پس  به  یاد  داشته  باشید  ھر  چیزی  به  موقع و  سر وقتش  ارَزش  دارد  و  زودتر  

  .بکار  بردن  آن  می تواند  صدمات  جبران  ناپذیری  را  وارد  کند
در  جناب  موالنا  رابطه  بین  زن و مرد  را  رابطه  پنبه  و آتش  اعالم  می کند  و  

ھر گاه  در زیر یک  سقف  زن  و مردی با ھم  خلوت  کنند  :  حدیثی  نیز  داریم  که  
  .بالفاصله  نفر  سومی  نیز  حضور  خواھد  داشت  که  شیطان  است

  
در  نھایت  به  آن  دسته  از  عزیزانی  که  دنبال زوجی  مناسب  برای  زندگی  خود  

ر  گرانبھا  را  نمی توان  در خیابان  یافت  و باید  عرض  می کنم  که  گوھ. می گردند 
قدیمی  ھا  مثالی  داشتند  و می گفتند  دختری که  . آن را  با  زحمت  بدست  آورد

به  سادگی  بدست  بیاید  یک  عمر  با  بدبختی  باید  با  او  زندگی  کرد  و اما  
یک  .انواده  اصیل  است دختری  که  به  سختی  بدست  آید  و متعلق  به  یک  خ

  . عمر  آسودگی  و  لذت  به  ھمراه  دارد
تمام این  عزیزانی  که  کارشان  به  طالق  می کشد  شاید  داستانی  قشنگ تر  از  

پس  چرا  عاقبت  کار  . لیلی  و مجنون  در  سابقه  دوستی شان  خوابیده  باشد 
م  بد  نیست  بدانید  که  این  نوع  حال  که  این  مطلب  را  عرض  کرد. چنین  شده

 ثابت  شده  که  _عشق  ھا  که  به  عشق  لیلی  و مجنونی  معروف  ھستند 
من  ھمیشه  به  عزیزانم  می گویم  که  اگر  لیلی  و . عاقبت  خوشی ندارند"  اصال

بعد  از مدتی  کار شان  به  طالق  "  به ھم می رسیدند حتما) قیس عامری(مجنون
  .کشیدمی 
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مگر  می توان بدون  تحقیق  و . آخر  عشق  تمام  زمان  ومکان  خاص  خود را  دارد 
دانشمندان  روانشناس  را به بررسی عاشق  چیزی  شد ؟  این  صحبت  مشھور  

  :خاطر بسپارید  که
  عشق  باید  بر  تارک  عقل  بنشیند

  
  :باز ھم  از قول  جناب  موالنا بشنوید که

  عشق نبود عاقبت ننگى بود  ى رنگى بودعشقھایى كز پ

  داد  تا  از  یک  ش زحمت  کشید  مانند  گل  پرورشبرای یک رابطه خوب باید  مدتھا 
 برای  .درست  مانند تربیت  بچه.رابطه  درست  و منطقی  بھر ه ای عاشقانه  برد

   سھروردی ق  اشرا   شیخ  بزرگ  استاد    از    شود   روشن اینکه  این  مطلب  بھتر 
  :بھره  می برم ھمو  ست  که  می گوید 

رابطه  عاشق  و معشوقی  پختگی  می خواھد  درست  مانند سن  بلوغ  که  اگر  
فرزند  خردسالی  را پھلوی یک  معشوق  قرار  دھی  ھیچ وقت  لذت  عشقبازی  را  

باید  بدانیم  که  نه  ه  باید  به  سن  بلوغ  برسد  و ما  ھم  کبل.نمی تواند  درک  کند
  برسیم  بلکه  سن  عقلی  و   از  نظر  فیزیکی تنھا باید  به  سن  رشد  کافی

  .عاطفی  ما  ھم  باید  به  حد  کافی  رشد  پیدا  کرده  باشد
رم  زمانیکه  در  دوران  دبیرستان  بودیم  یک دختری  بنام  ستاره  در محل  ما  ابیاد  د

با  بود  و  در  یکی از  روزھا  زمانی  که  در راه  مدرسه  بود  زندگی  میکرد  که زی
بی معنی  که د ریک  " یکی  از جمالت  کامال(پسری او را دید  و عاشقش  شده  بود.

مدتھا بدنبال  ستاره  بود  و  دختر  به  او  اھمیتی  نمی داد  ولی  ). نگاه  عاشق  شد
تاره  از  منزل  به  قصد مدرسه  خارج  شود  این  پسر صبح ھا  زودتر  از  اینکه  س

  و تا  مدرسه  او  را  تعقیب   می رساند   ستاره   در منزل   به   خود را  دوان  دوان
حتی  در  زمستان  سخت  و برفی  نیز  به  یاد  دارم  که  او  را  . می کرد  و  بالعکس

زیدن  ولی  گرفتار  عشق کاذب  یخ  زنان  و در حال  لر. در منزل  ستاره  میدیدم دم 
به  یکی  از  بچه ھای محل  گفته بود  که  "  حتی   شنیدم  که  بعدا. شده  بود

در  شمال  نیز  به   ستاره  و خانواده ش را  تعقیب  کرده و ھا     تابستان یکی از در
ه  و دنبال  آنھا  بوده  و  حتی شب ھا  میرفته  و در پشت بام  خانه ای  که  ستار

اما  .خانواده اش ساکن  بودند  می خوابیده  تا  به  قول  خوش  بوی ستاره  را  بشنود
بشنوید  از  سرانجام  کار  که  باالخره  باھم عروسی  کردند  ولی  زمانی  که  ستاره  

ورت  گرفته بود  که  پسرک  با  صبین  آن  دو  دعوایی . بیچاره  شش ماھه باردار بود 
ستاره  حمله  کرده  بود  و با زدن  ضربات  چاقو  ھم  مادر  و ھم  فرزند بی چاقو  به  

      آخر  می دانید  یک  روز . حاال باز  دنبال  بوی لیلی باشید. گناه  را  کشته  بود
 می گویند ای .  را  در  آغوش  گرفته  و می بوسد یمی بینند که  مجنون  سگ

 مجنون  می گوید  این  سگ  از کوی  لیلی .مجنون  چه  می کنی سگ  نجس  است
  .عبور  کرده  و بوی  او را می دھد

  حال  بعضی  از  عزیزان  ھستند  که  با  خلوص  تمام  فکر  می کنند  که  به  دنبال  
اما  یک  مطلب  . ھمسر  زندگی  خود  و به  اصطالح  مکمل  زندگی  خود  ھستند

د  در این  رابطه  دختر  و پسر  ھمدیگر  را  محک  بای"  مھم  وجود  دارد  که  حتما
بزنند و  آن  این  است  که  آیا  ھدف  زندگی  آنھا  یکی است  و  در  طول  زندگی  به  

جالب تر  این  است که  اکثریت  جوانان  ما  . یک  جھت  قدم  بر خواھند  داشت
 ھا به  آرزوی  خود  نمی بدنبال  آرزوی  خود  ھستند  و  نمی  دانند  که  انسا ن 

حال  بماند  که  بسیاری  .  رسند  بلکه  انسان ھا می توانند  به  اھداف خود  برسند
از  نظر  . فرق  این  دو  را  نیز  نمی دانند  که  جای  بسی  مشکل  است

روانشناسی  می گویند  که  انسان  سالم  باید  برای  حداقل  ده  سال  آینده  خود  
  سپس  برای آن  . ریزی  داشته  باشد  و بداند  که  چه چیزی  را می خواھدبرنامه 

برنامه  ریزی  کند  و بداند  مقدمه  کار  چیست  و راه  درست  آن  کدام  است و مھتر  
بعد  باید دید  که  آیا طرف  مقابل  خود  . از ھمه چه  توشه ای برای راه  خود الزم  دارد
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می خواھد  طی  کند  یا نه؟  در  غیر  این  صورت  بعد  از  فروکش  نیز  ھمین  راه  را  
  زن  وشوھر  در می یابند  که  در  زندگی  قدم  گذاشته  _کردن  احساسات  جوانی

اند  که باید  تا  آخر  عمر  تنھا  و غریب  باشند  و کسی  نخواھد  بود  تا  ھمدل  آنھا  
  .باشد

  
       ھمدلی  از  ھم  زبانی  بھتر استپس  زبان محرمی  خود دیگرست

  )دفتر اول  مثنوی معنوی( 
تحقیقات  نشان  داده  که  اکثریت  زن  و شوھر ھای  امروزی  در  طالق  عاطفی  

پس  اگر  بدون  عقل  دنبال  عشق  برویم  عاقبت  ننگ  خواھد  .  زندگی  می کنند
د  داشت  که  به  اصطالح  می بود  و عشق  بعد  از  عقل   معرفت  بدنبال  خواھ

ه  که  فکر  می چگوییم  شکر  خریدیم  و حلوا نصیب مان  شد  یعنی  بھتر از  آن 
  .کردیم  گیر مان  آمد

باید  در  نظر  گرفت  که  نباید  عاشق  بود  زیرا  "  اما  برای  تحقیق  و شناخت  حتما
  ."ا  کور می کند عشق  آدم  ر")  ع(به  فرموده  امیر المومنین  علی 

باید  زن  و شوھر دو  دیوار  ھم  اندازه  و  با  لیاقت  باشند  تا  زندگی  مشترک  مانند 
.  سقفی بر  باالی این  دو دیوار  نقش  بندد و اگر یکی  از  دیوار ھا  کوتاھتر  باشد  

ار  دیگری  نباید نه  یکی  سر  ب. عاقبت  کار  فرو  ریختن  ھر  دو  دیوار  است "  حتما
آن ھا  که  به  دنبال  ھمسری  یا  کمتر  از . باشد  و نه دیگری  بر اولی  فخر  بفروشد
دچار  مشکالت  عدیده ای  ھستند  که  "  خود  یا  برتر  از  خود  می گردند  مطمئنا

حال  بسیار  در این  خانه  کج و نا پایدار  .باید  در دوران  کودکی شان بررسی  شود
نگرانی _نادانی _ رده  و می مانند  چون  در  یکی  از  نحسی  ھای    ناتوانیگیر  ک

.گیر افتاده اند...  نا امنی  و_  
زمانی  که  با  عشق  یک  گل  را  در دست  می گیرید خار  آن  به  دست  شما  فرو  

اما  می دانید  عاقبت  آن  .به  روی  خود  نمی آورید "  میرود  ولی  شما  اصال
خوبی ھا  و زیبایی ھا  <<   .  چیست  باز  ھم  یک  نکته  روانشناسی  را  بشنوید

  >>عادی  می شوند  ولی بدی ھا  و زشتی  ھا  ھیچ وقت  عادی  نمی شوند
پس  بعد  از  یک  مدت  نه  چندان  طوالنی  شما  می مانید  و یک  عمر زجر  و عدم 

  .آرامش
فرض   کنید   که   میوه ای  باالی  درختی  :  نم مثال  دیگری   خدمتتان   عرض   ک

می بینید  با  زحمت  تمام  از درخت  باال  می روید  و  زخم ھا  و سختی  ھا  را  
اما  اگر  میوه  را  در دھان  خود  گذاشتید  و تلخ  .قبول  می کنید  تا  میوه  را بچینید 

  .بود  از  ھمان  باال  به  پایین  پرتش  می کنید
سنتی  ازدواج  کرده اند  و  " شاید  در  طول  تاریخ  کسانی  را  پیدا  کنیم  که  ظاھرا

بروید  و .   شده اند ھاعشقی  دیده  نمی شده  اما  بعد  جزو  بھترین  زن و شوھر
تحقیق  کنید  ببینید  کدام  دانشمند  ایرانی  است  که  شب عروسی  خود  وقتی  

 ھمسر  خود  می گوید  اجازه  بده  االن  میایم  پھلوی  تو  به  منزل  می آیند  به 
 در چه   و ستارگانولی  اول  کمی  به  ستارگان  بنگرم  و ببینم  که  امشب افالک  

بطوریکه  ھمسر  .  باال  رفتن  ھمان  و تاصبح  باالی  بام  ماندن ھمان.ھستندحالی 
  را  دوست  ندارد  ولی بعد  می بیچاره  دانشمند  تصور  می کند  که  شوھرش او

  .فھمد  که  با  بھترین  شوھر  دنیا  عروسی کرده است
خود  اینجانب در  بستگان  نزدیک  خود  چنین  عشقی  را  که  بعد  از  ازدواج  سنتی  
بوجود  آمده  بود  دیده  ولمس  کرده بودم  راه  دور  نمی روم  پدر بزرگ  و مادر  بزرگ  

با  اینکه  یک  ازدواج  سنتی  بین  آن  دو  صورت  . را  عرض  می کنم مادر ی  خود
 چه  شیرین  .گرفته بود  ولی  خدا  می داند  که  چقدر  یکدیگر  را دوست  داشتند

زبانی ھا  و  قربان  ھم  رفتن ھا  از  آن  دو  در  سنین  باال  می دیدیم  و  می دانید  
 سالگی  60لیل  گرفتن  سرطان  در  سن  حدود  آخر  چه  شد  مادر بزرگ  من  بد

من  آن  زمان  در  مراسم  نبودم  اما  مادرم  تعریف  می کرد  که  بعد  از . فوت  کرد 
  سر  قبر  جدا  کنیم  و از اتمام  مراسم  ھر  کار  کردیم  نتوانستیم  پدر  بزرگت  را  
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کردیم  با  عصایی که  ھمیشه  در بعد  از  سعی  و تالش  بسیار  وقتی  او را بلند  
آخر  پدر بزرگم  (دست داشت  محکم  به  قبر کوبید  و گفت  خانم  تنھات  نمی گذارم 

و با کمال  سالمت  بودن  پدر  )  ھمیشه  با احترام  مادر بزرگم  را  خانم  صدا  می کرد
  .رد  و در گذشتبزرگم  درست  دو ھفته  بعد  از  فوت  مادر  بزرگم  ناگھان  سکته  ک

  آن سر ست گرزعاشقی  گر  زین  سر  و
  عاقبت  ما را  بد آن  سر   رھبر است

حاال  ببینید  در  عشق   ھای  . پس  به  حرفش  عمل  کرد  و او  را تنھا نگذاشت
دایی من  می گفت  که  وقتی  بعد  . پیدا  کنید  را خیابانی  می توانید  چنین  پیوندی 

از  عکس  ھای  "   دیده  که  تماما_رگم  کیف  پول  او  را  باز  کرده از  مرگ  پدر بز
  .مادر  بزرگم  از  کوچکی  تا  بزرگ سالی  پر شده است

  
 می کنم  دختر یا  پسر  ھیچ  کدام  بد  نیستند  متاسفانه  بعضی  از  ر   باز ھم  تکرا 

  در گوشش  می خوانند  که    یا  باالتر  برسد  ھمش18خانواده ھا تا  دختر  به  سن  
حال  ھمین  دختر  بیچاره  بالفاصله  بعد  از  ازدواج باید  ..... پسر  بد  است  و  

  از دخترش یعنی  پدر  دختر  خانوم.... عاشق  پسر  شود  و کدبانوی  خوبی شود  و 
 باطل  زھی  فکر .   از  پسر بدش  بیاید  و  بعد  عاشقش  شودانتظار  دارد  که  اول 

  .مگر  می توان  علف  کاشت  و گندم  درو  کرد
پس  باید  دانش  فرزندانمان  را  باال  ببریم  و بدانند  که  در  ھر  مرحله  از  زندگی  

  .خود  چه  وظایفی  دارند  و چه  اھدافی  را  باید  دنبال  کنند
 .بسیار  زیان بار  باشد    و  اگر  در سن  کم  این  دو  بھم  برسند  نتیجه  می تواند  

به  طور  مثال  سدیم  یک  عنصر  بسیار  با  ارزش  است  و  آب  ھم  ھمینطور  اما  
  .اگر  آب  و سدیم  در کنار  ھم قرار  بگیرند  بالفاصله  آتش  سوزی  براه  می افتد

ون  و  چه  بسا  در عمل  انجام  شده  بد   حاال  چطور  می خواھیم  آن را جمع  کنیم
  .باز گشت  قرار بگیریم

  اجازه  بدھید  که  پایان  این  مطلب  را  با  زبان  استاد  بزرگوار  جناب  موالنا ھمراه  
  .کنیم

  ایشان  می فرمایند  که  وقتی  ابلسی  از  درگاه  پروردگار  بدلیل  عدم  سجده 
انسان ھا  را  فریب   از  خداوند  مھلت  خواست  تا    _ به  انسان  رانده  شد کردن 

سپس .  داد  به ابلیس  را کاری و  پروردگار  اذن چنین  . داده  و به  جھنم  بکشاند
ابلیس  از  خداوند  وسایل  و  ترفند ھایی را  در خواست  کرد  تا بتواند  انسان  ھا  را 

ا  به  جاه  و  غرور   انسانی   ر  ابتدا خداوند .  و به  اصطالح  شکار کندفریب دھد
ابلیس  نمایان  کرد  اما  ابلیس  گفت  که  بسیار ی  از  انسان ھا  از این  دام  فرار  

ز ھم  باخواھند  کرد  سپس  خداوند  جذبه  پول  و ثروت  را به  ابلیس  نشان  داد   و 
  از  مدتی  گفت  بسیاری نیز  از این  دام  فرار  خواھند  کرد و  به  ھمین  دابلیس  بع

تیب ادامه  پیدا  کرد  تا  خداوند  زیبایی ھای  زن  و  کشش ھای  بین  مرد و زن  را  تر
ناگھان  ابلیس شروع  به  بشکن  زدن  کرده  و شروع  به  . به ابلیس  نشان داد  

  .....رقص  کرد  و  گفت  باور  کن  بزرگترین  انسان ھا  را  به  زمین  خواھم  زدو
  . شودتازه  داستان  شروع  می

الزم  به  ذکر است  در  بخش ھای  متوالی  که  مالحظه خواھید  فرمود  چه  بسا  
بدلیل  مراجعه  به  نظر  عزیزان  ومشاوران  مختلف  متوجه  شوید  که  یک  مطلب  

د ن  شورولی  اشکال  ندارد  ھر  چه  این  مسائل  تکرا.  شدهردو  یا  چند  بار  تکرا 
  .نواباز  ھم کو  گوش  ش

  .در  خانه  گر  کس  است  یک  حرف  بس  است 
  
  

  بابک  وزیری  
  اسفند
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   بخش   اول 
  

  خطرناکترین رابطه  
   

گویند اما حتی در دنیای عجیب و  راست می. گویند ازدواج ھندوانه در بسته است می

توانید با احتیاط و شناخت بیشتری  ای مثل دنیای زناشویی ھم، شما می ناشناخته

باوری عاشقانه روزھای اول  ھا را جدی بگیرید و با خوش کافی است سرنخ. ارد شویدو

  .آشنایی، خود را فریب ندھید

ای برای شروع است، نه دلیلی برای تحمل کردن  یادتان نرود دوست داشتن تنھا بھانه

پس دربرابر ھیجان این آشنایی تسلیم . و نادیده گرفتن مشکالت یک فرد یا یک رابطه

ھا را دیدید، قبل از نشستن پای سفره عقد، یک بار دیگر دالیل  وید و اگر این نشانهنش

  . تان را بررسی کنید انتخاب

  

  گوید آماده ازدواج کردن نیست؟ می

  

دوستت دارم اما آمادگی ازدواج کردن را «شاید شما ھم این جمله را شنیده باشید 

 را به دروغ مطرح کرده اما این جمله به گوییم که مرد مقابل شما این ادعا نمی» !ندارم

گوید که این مرد جز دوستی یا حتی یک رابطه رمانتیک، به دنبال چیز دیگری  شما می

پس بیھوده . چنین مردی یا قصد ازدواج ندارد یا قصد ازدواج با شما را ندارد. نیست

بطه را تحمل ھای یک را کنند اگر دشواری بسیاری از دخترھا تصور می. منتظر ننشینید

کنند و به قول خودشان این مرد ازدواج گریز را عاشق و وابسته کنند، به مقصودشان 

اما باور کنید حتی اگر نقشه شما عملی شود، این مرد گزینه مناسبی . رسند می

  .برای ازدواج نخواھد بود

  

  اندازد تان را به تپش نمی اگر قلب

  

شته باشد، با محبت و باھوش باشد و  عیب و نقصی دا شاید او شخصیت جذاب و کم

ھا، ممکن است این  قلبی صاف و صمیمی داشته باشد، اما با وجود تمام این ویژگی
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تان به تپش نیفتد یا ھر لحظه  کافی است با دیدنش قلب. مرد، مرد زندگی شما نباشد

درست است که ھیجان روزھای اول . چشم انتظار رسیدن پیامکی از طرفش نباشید

شود، اما اگر در اولین لحظات و روزھای آشنایی ھم چنین   دیر یا زود تمام میعاشقی

  .تان شک کنید احساس عجیب و خوشایندی را تجربه نکردید، بھتر است به انتخاب

  

  دانید؟ رمز تلفنش را نمی

  

حتی بعد از ازدواج ھم قرار نیست شما به حریم خصوصی ھمسرتان سرک 

الکترونیکش را بدانید یا در گذشته او   اجتماعی و پستھای ، نام کاربری شبکهبکشید

با وجود این، مقاومت بیش از حد شریک زندگی شما برای بسته نگه . کند و کاو کنید

تواند فاصله میان شما را آشکار کند یا شک را  داشتن درھا به نام حریم خصوصی، می

ھمراھش سرک بکشید، اما توانید بدون اجازه او به تلفن  شما نمی. در شما برانگیزد

خواھید تلفنش را برای بازی به شما قرض دھد و جواب نه  اگر وقتی از او می

مردی که روی . !شنوید، عجیب نیست اگر به آینده این رابطه شک کنید می

گذارد تا راه شما را ببندد، شریک زندگی شما  اش انواع رمزھای عبور را می گوشی

ھمان روزھای اول آشنایی باید تلفن ھمراھش را تصاحب البته تصور نکنید از . نیست

  .کنید

اما اگر بعد از خواستگاری و . قطعا او ھم برای اعتماد کردن به شما به زمان نیاز دارد 

مطرح کردن درخواست ازدواج ھم شما را به نام حریم خصوصی پشت درھای 

کند تردید  دعا میاش قرار داد، عجیب نیست اگر نسبت به صمیمیتی که او ا زندگی

  .داشته باشید

  

  برای عروسی عجله دارد؟

  

کننده باشد،  برانگیز و گیج تواند شک قدر که تاخیر یک مرد برای پیشنھاد دادن می ھمان

اگر به فاصله کمی بعد از . رسد تعجیل او در این موضوع ھم چندان طبیعی به نظر نمی

شاید او برای فرار . یاید، مراقب باشیدتان ب اولین مالقات دونفره خواست به خواستگاری

از چیزی در زندگی خودش تصمیم به این کار گرفته یا شاید ھم موقعیت خاص شما 
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باعث شده که بدون شکل گرفتن شناخت و عشق واقعی چنین پیشنھادی را مطرح 

ازدواج اتفاق . اما دلیل او ھر چه که باشد، نباید مبنای انتخاب شما شودکند 

 است و درست است که به ھیجان و عشق برای وارد شدن به آن نیاز دارید، ای پیچیده

  .اما گذشته از این احساسات، نیازمند شناخت یکدیگر ھم ھستید

  

  شکند؟ مرزھای اخالق را می

  

نه تنھا مشاوران و متخصصان مذھبی که مشاوران خانواده ھم به شما توصیه 

چنین .  از ازدواج است فاصله بگیریدکنند از مردی که خواھان تماس جسمی قبل می

. تر و خطرسازتراست دار ھایی اگر در روزھای اول آشنایی مطرح شوند، معنی خواسته

تان است، به شما به  مردی که قبل از شناخت روان شما به فکر آشنایی با جسم

  .کند اش نگاه نمی عنوان ھمسر آینده
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  بخش دوم
  
  

 ماھا نشویبازیچه عاشق نم
   

ھا نیاز به دوست داشته شدن و دوست داشتن  یکی از نیازھای اساسی ما آدم

  .اگر نتوانیم کسی را دوست بداریم، از سالمت روانی فاصله داریم. است

روانی را  ھای عاطفی ما در ھر نوع رابطه عاطفی که قرار بگیریم، به درجاتی وابستگی

روانی را از  تگی در کسانی که خألھای عاطفیالبته میزان وابس. تجربه خواھیم کرد

آنچه اھمیت دارد این است که . تر خواھد بود تر و سریع گذشته داشته باشند عمیق

  .کند ھایی که دارد ما را به خود وابسته می ماھیت رابطه داشتن به خاطر جذابیت

ھمه چیز اھمیت پس از پایان یک رابطه،  اگر در شما ھیچ وابستگی ایجاد نشود و بی

را فراموش کنید و انگار نه انگار، از کنار آن بگذرید، واقعا جای نگرانی دارد و باید برای 

به طور کلی، وقتی شاھد ابراز عالقه . این مشکلی که دارید تحت بررسی قرار بگیرید

مان دارد،  بینیم که دوست کسی نسبت به خود ھستیم و یا در رفتار و گفتار او می

بینیم کسی  برعکس، وقتی می. شود دی در ما تقویت میاحساس ارزشمن

شود؛ اولین موضوعی که  ای که با ما دارد، خارج می مان ندارد و یا از رابطه دوست

  .ارزشی است شود، احساس بی باعث آسیب روانی ما می

مگر من چه بدی داشتم که او «: آید این است معموال اولین فکری که به ذھن ما می

داشتنی  حتی احساس حقارت در مواقعی که باورمان شود دوست»  رفت؟رھایم کرد و

ھای تعریف شده  اما اگر با چارچوب رابطه. دھد آید و ما را آزار می نیستیم، به وجود می

طور رفتار کنید تا کسی نتواند  توانید به این موضوع فکر کنید که چه آشنا باشید، می

  .داحساسات و عواطف شما را به بازی بگیر

   

  بازی نخورید: درس اول

وقتی کسی آنچه را در درونش نیست به شما منتقل کند، در واقع عواطف شما را به 

  .یعنی انتقال غلط و غیرواقعی احساسات. بازی گرفته است
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شوند، در جستجوی یک رابطه جدی و  در این بازی، دو طرفی که وارد یک رابطه می

اند و احساس خوشایندی  لبریز از عشق و عاطفهکنند  ھدفمند نیستند اما وانمود می

ای قصد دارند احساسات  آمیز و کلیشه آنھا به دروغ با بیان الفاظی محبت. به ھم دارند

زیربنای این بازی شاید کشش درونی برای ازدواج تعبیر . طرف مقابل را به بازی بگیرند

د طوری رفتار کنید که دیگر اگر دوست داری. گیرند شود اما آنھا یکدیگر را به بازی می 

ای و عاشقانه آنھا که رد  کسی نتواند شما را به بازی بگیرد بھتر است کلمات کلیشه

تان ندھد و از شنیدن آن مدھوش   جزو قوانین بازی است فریبشان و بدل کردن

کند دختر یا پسر باشید باید مراقب باشید ندانسته وارد بازی  فرقی نمی. نشوید

  .نشوید

دستورات مذھبی، اخالقی و حتی . ھا را به عنوان درس اول بشناسید اید رابطهپس ب

تک  ھا برای حفظ و حراست از تک ھای اجتماعی، ھمه و ھمه در طول قرن برخی سنت

  .اند ما و نھاد خانواده به وجود آمده

   

  جا برای نه گفتن بگذارید: درس دوم

ده آدم خوبی است و از دانید کسی که وارد رابطه با شما ش اگر حتی می

این قماش نیست و قصدی جز ازدواج ندارد، باز ھم نباید چنان در فاز عاطفی 

ش  غرق شوید که وابستگی شدید مانع از محک زدن منطقی او و شرایط

 چه بسا جواب شما در نھایت به درخواست او منفی باشد، پس نباید کاری .شود

 شود و اگر روزی خواستید به ھر دلیلی این تان فراھم کنید که زمینه بازی با عواطف

رابطه را ختم کنید و او را مورد مناسب ازدواج ندانستید، کارتان به مراکز اعصاب و روان 

بکشد و یا در کنج خانه افسردگی بگیرید یا متقابال چنین مشکالتی را برای او ایجاد 

  .کنید

ی تان را به خاطر بودن در برای خودتان ارزش قائل شوید و موقعیت ھای بعدی زندگ

اگر شما مدام بازخوردھای مثبت به او . یک رابطه عقیم و بی سرانجام ھدر ندھید

اید که بازی  اش کنید به این بازی ادامه بدھد، به او پیام داده بدھید و با رفتارتان تشویق

  .بریم را ادامه بده چون ھر دو از آن لذت می

  دزود تکلیف را روشن کنی: درس سوم
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کند که قصد ازدواج ندارد، وارد رابطه  اگر طرف مقابل واضح و شفاف به شما اعالم می

اما اگر فکر می کنید کمی که بگذرد، با شناخت بیشتر ممکن است رابطه به . نشوید

باشید که رعایت  ازدواج ختم شود، چشم و گوستان را خوب باز کنید و به یاد داشته

مثال اگر . ظ سالمت شما و طرف مقابل شماستحدود شرعی و اخالقی الزمه حف

اید و از این فرد تغذیه عاطفی می شوید،  بینید به سمت وابسته شدن در حرکت می

خیلی زود ھوشیارانه عمل کنید و یا خودتان را از رابطه بیرون بکشید، یا صراحتا از او 

  .بخواھید اگر درباره ازدواج تجدید نظر کرده، نظرش را به شما بگوید

   

  قاطع باشید: درس چھارم

تو فرد ایده آل من ھستی اما من آدم «اگر طرف مقابل تان بھانه ھایی مثل این که 

، »تو گزینه ھای بھتر از من می توانی داشته باشی«، »زندگی مشترک نیستم

شما را ... و» دوستت دارم اما نمی توانم به خاطر برخی مشکالت با تو ازدواج کنم«

این افراد نه آنقدر شھامت آن را دارند .  خیلی زود رابطه را تمام کنیدمعطل می کند،

که بگویند ھیچ وقت فکر ازدواج با شما نیستند و ھدفشان صرفا دوستی و وقت 

گذرانی است، و نه آنقدر قابل اعتماد ھستند که بتوانید به تغییر نظرشان درباره ازدواج 

تان را خاموش کنید و  موبایل. عیت داشته باشیددر مقابل این افراد، قاط. امیدوار باشید

برای خودتان ارزش . به او بگویید در گفتگو با شما از کلمات محبت آمیز استفاده نکند

قائل شوید و موقعیت ھای بعدی زندگی تان را به خاطر بودن در یک رابطه عقیم و بی 

ید و با رفتارتان اگر شما مدام بازخوردھای مثبت به او بدھ. سرانجام ھدر ندھید

اید که بازی را ادامه بده چون  اش کنید به این بازی ادامه بدھد، به او پیام داده تشویق

اگر چنین رفتاری کردید نباید پس از مدتی تنھا به محکوم . بریم ھر دو از آن لذت می

 این کردن او بپردازید و بگویید شما را به بازی گرفته بود چون شما دانسته و آگاھانه در

  .اید اید و از این بازی لذت برده راه آمده

  
  
  
  
 
 
 
 
 



 19

 
 
 
 
 
 
 

   بخش  سوم
  کوری عصا زن  کور  دیگر  می شود

   
ای برای دوران  ھای ھدفدار ابتدایی عالوه بر شناخت اولیه، پیش زمینه این آشنایی

گاھی . نامزدی است، اما ھرگز به معنای وعده حتمی برای نامزدی و ازدواج نیست

  .شود یکی از طرفین حاضر به ادامه رابطه نباشند اخت از برخی حقایق، باعث میشن

تا ھمین چند سال پیش، مادر یا خواھر پسرھا با کمک دوستان و آشنایان دختران را 

کردند و پس از انتخاب موردی مناسب و توافقات اولیه با خانواده دختر،  رصد می

  .گرفت ت ازدواج سر میشد و در نھای جلسات خواستگاری شروع می

  

  آشنایی قبل از ازدواج

دھند پیش از جلسات رسمی خواستگاری  اما حاال دختر و پسرھای جوان ترجیح می

ھم اکنون .  مدتی با ھم آشنا باشند و با معاشرت کردن یکدیگر را بیشتر بشناسند

وانان آل در بسیاری ج ھای انتخاب ھمسر ایده آشنایی پیش از ازدواج، یکی از مالک

  . شده است

جاست   بلکه سوال اصلی این. موضوع  نمی شویمدرست یا غلط بودن این فعال  وارد  

 باشند و از ھمه " ازدواج موفق"توانند تضمینی برای ھا می که آیا این نوع از آشنایی

  ھا چیست و رعایت چه اصولی الزامی است؟ تر آن که حد و مرز این آشنایی مھم

! ھاست دوزد اما این که به تن بیاید یا نه، به دست خانواده گری میُبرد و دی یکی می

ترین تصمیم فرزندشان  ھای دختر و پسری که در آخرین لحظات متوجه مھم خانواده

! نوازند مانند و از ھمان ابتدا ساز ناسازگاری را می اند، ھرگز گوش به زنگ نمی شده

باب مخالفت … رفتید؟ چه کردید؟ واش کیه؟ کجا  چطور با ھم آشنا شدید؟ خانواده

گردد و  بدل می و ھایی نه چندان خوشایند رد شود و گفته باز می) چه درست، چه غلط(

ھای گرم ارتباطی  احترامی و گسسته شدن رشته در نھایت نیز ممکن است کار به بی

  .ھایشان منجر شود بین دختر و پسر با خانواده
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  ھای لبه تیغ آشنایی

. ضابطه است ھای بی پنھان و به دور از چشم خانواده، از نوع آشناییھایی  آشنایی

سمت و سویی ھستند که ھمیشه سطحی و  ھای بی ، رابطه ھا این نوع آشنایی

روابط دروغین و کاذبی که . ھا خبری نیست گاه از مولفه تعھد در آن ظاھری بوده و ھیچ

انات دلنشین و شیرین اما  فانتزی و رویایی است و بر اساس عواطف و ھیج"غالبا

  .یابد موقت و زودگذر دختر و پسر شکل گرفته و ادامه می

فرمایی عشق مجازی و دلبستگی به آن، صورتی از عشق است که ھرگز  حکم

  . واقعیت خارجی ندارد

تحقیقات موید آن است که اغلب پسرھا قصدی فراتر از آشنایی ندارند و صرفا به فکر 

 و طوالنی شدن یک رابطه تنھا برای رسیدن به آن مقصود روایی خویش ھستند کام

ھای  جالب اینکه تحقیقات دانشمندان آمریکایی نیز نشان داده آشنایی. است و الغیر

تنھا صحیح و پسندیده نیست، بلکه ازدواج مفید و موفقی ھم در پی  قبل از ازدواج نه

  .شود ندارد و سبب دوام زندگی زناشویی نمی

ای درست   و بدبینی، انگیزهبدبینی بسیار، طبیعت ارتباطات آزاد است آنان معتقدند

از سوی دیگر . شود گذارد و مانع از حل مشکالت می برای حل مسائل باقی نمی

تر یکدیگر را تحمل کنند و ھمیشه  شود آنان کم تمایالت منفی بسیار باعث می

  . ناسازگار باشند

ھای که در نھایت  آشنایی. ر لبه تیغ استھایی قبل از خواستگاری، حرکت ب آشنایی

گمان آن است و یا در صورت وصال  شوند و افسردگی ماحصل بی به جدایی ختم می

  . ھم غالبا ناموفق بوده و شکست در ازدواج و یا طالق انتھای مسیر است

  

  مند آشنایی منطقی و ضابطه

ی شما باشد باید مواردی  هخواھید ھمسر آیند اید و می تان را یافته اگر فرد موردعالقه

ھا دوران  با اطالع خانواده. را در نظر بگیرید؛ در اولین گام خانواده را در جریان بگذارید

، زمان مناسبی  این مدت. شناخت اولیه را در طول سه یا چھار جلسه به پایان برسانید

 و ھای سطحی شخصیت، خانواده تان با الیه توانید با کمک خانواده است که می

  .تان آشنا شوید فرھنگ فرد مقابل
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ای برای دوران  ھای ھدفدار ابتدایی عالوه بر شناخت اولیه، پیش زمینه این آشنایی

گاھی . نامزدی است، اما ھرگز به معنای وعده حتمی برای نامزدی و ازدواج نیست

  .شود یکی از طرفین حاضر به ادامه رابطه نباشند شناخت از برخی حقایق، باعث می

  

  وقت نامزدی است

در این دوران شما با . آشنایی در چھارچوب خانواده ھا می تواند به نامزدی ختم شود

تعھدی بیشتر می توانید پیش بروید و با ارتباطات بسیار اما آگاھانه، شناخت خود را 

این دوران زمان مناسبی است که شما می توانید تصورات فانتزی و . عمیق تر سازید

 خود را به چالش بکشید و آینده زندگی مشترک را آنگونه که ھست خیاالت ذھنی

این دوران . دریابید و در صورت لزوم، در باورھای خود تجدید نظر کنید و یا اصالح نمائید

  . نباید طوالنی باشد

اگر دالیلی روشن برای ختم این رابطه دارید . فرصت چھار تا شش ماھه کافی است

این اصل را بپذیرید که .  خودشکن و بی فایده نداشته باشیدصبر و تحمل. تعلل نکنید

نادیده . گذر زمان دردی را دوا نمی کند، تنھا باعث وابستگی عاطفی کاذب می شود

  .گرفتن تضادھا و تفاوت ھای شخصیتی ازجمله عواقب منفی وابستگی عاطفی است

  

  نامزدی فرصت است

بطه و بر سر زبان افتادن داستان رسمیت نداشتن نامزدی و ترس از بھم خوردن را

زندگی فرزند، باعث می شود بسیاری از خانواده ھا نامزدی را به دوران بعد از عقد 

اما بھتر است پیش از پافشاری بر این امر، در قطب مخالف، ترس از ترک . موکول کنند

دید  انتخابی تان، متوجه ش پسر/ اگر پس از شناخت دقیق دختر. و رھایی قرار گیرید

  این فرد به درد زندگی با شما نمی خورد چه؟

اینجاست که شما می توانید به راحتی وعده ازدواج را منتفی کنید بدون آنکه عقدی 

لذا، نامزدی را فرصت . انجام شده باشد و یا نامی در شناسنامه وارد شده باشد

 از متحمل شدن فرصتی که جدایی در این دوران را آسان تر می کند و! ببینید نه تھدید

  . ھزینه ھای عاطفی، اقتصادی و اجتماعی می رھاند

  

  حد و حدود نامزدی را بشناسید
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بر دختر و پسر جوان واجب است حفظ حرمت کنند و با مراعات ارزشھای اخالقی و 

فرھنگی، حد و مرز رابطه ھایشان را مشخص کنند و با رفت و آمدھای خانوادگی و 

  .  دوران را تکمیل تر کنندنشست ھای خصوصی،شناخت این

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش چھارم
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  تربیت برای  رابطه  با  جنس  مکمل
  

"  این  مطلب  را  بیشتر  برای  پدر  و مادر  ھایی  ارائه  می دھم  که  واقعا       

      پس  سعی. فرزند  خود  را  دوست  دارند  و می خواھند  پدر  و مادر  سالمی  باشند

می کنند  که  ھر  رزو  اطالعات  خود  را  باالتر  ببرند و با  دانش  به  جنگ  دشمن  

  .خانمانسوز  بدبختی  آینده  فرزند  خود  بروند

تعامل با جنس مخالف و حد وحدود آن چیزی است که فرزندان در طول کودکی و 

  .نوجوانی از والدین خود می آموزند

  :  به  من  به  این  صورت  بودنامه  یکی  از  شاگردانم

وقتی ھمسر مورد عالقه ام را یافتم و قرار بود ھر چه زودتر زندگی مشترک مان را "

من ھمسر رویاھام رو پیدا کرده بودم و . شروع کنیم، واقعا در پوست خود نمی گنجیدم

ھمسرم از خانواده ای خوب و . برای شروع زندگی مشترک لحظه شماری می کردم

  ...ولی. در حقیقت تناسب زیادی با ھم داشتیم و در ظاھر مشکلی نبود. ند بودآبروم

  

و البته به خاطر احساس گناه (شب عروسی مان، بنا به اعتراف خود ھمسرم 

متوجه شدم که او بر اساس ناپختگی و حتی حیله یک مرد وارد ) شدیدی که داشت

    ده و این رابطه تمامرابطه با وی شده ولی خوب خیلی زود متوجه اشتباھش ش

  ........... می شود

من در یک لحظه احساس کردم تمام آنچه را که . البته دیگه برای من فرقی نمی کرد

نمی توانستم او را به عنوان شریک زندگی . به دست آورده بودم، ناگھان از دست دادم

زگاری که چه ناسا. ام بپذیرم و این شد که از ھمان شب اول ناسازگاری ما شروع شد

من دیگه او را دوست نداشتم نمی توانستم . منظور دعوا و مشاجره نبود. عرض کنم

صبحھا زود از خانه میرفتم و شبھا بعد از بازگشت از کار، آن . او را به ھمسری بپذیرم

حتی دیگر . قدر در خیابان پرسه میزدم تا وقت خواب شود و به خانه برای خواب بروم

. ه پدری خود بروم، خانواده ام را ببینم وکال از دنیا بیزار شده بودمدوست نداشتم خان

ھمسرم بارھا از من . این درد بی درمان را نمی توانستم برای کسی ھم بازگو کنم

عذرخواھی کرد، التماس کرد او را ببخشم، فراموش کنم ولی من توانایی آن را 

  .نداشتم
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معتقد بودند این زندگی سرد و یخی بھتر با چند مشاور صحبت کردم آنھا متفق القول 

. وقتی صحبت از طالق شد ھمسرم به دست و پای من افتاد. است زودتر خاتمه یابد

گفت ھر کار دوست داری بکن، دوباره ازدواج کن، اصال با من حرف نزن، منو بذار و برو 

ه صوری حتی خرجی ھم نده فقط طالقم نده، آبرومو نبر؛ تو منو طالق نده، اجازه بد

راستش خودم ھم وقتی به یاد چھره مظلوم و آبرومند مادر و پدر . ھمسرت بمانم

زندگی . ھمسرم می افتادم از خودم بدم می آمد ولی واقعا توان تحمل او را نداشتم

ایمان قلبی . ما با ھمین سردی می گذشت و من شاھد آب شدن ھمسرم بودم

یه می خوابید و صبحھا با چشمان ورم شبھا با گر. داشتم که از کارش پشیمان است

از اینکه چنین زندگی برایش ساخته بودم . زندگی برایم جھنم بود. کرده بیدار می شد

چند ماه با ھمه این . در عذاب بودم ولی اصال نمی توانستم با این مقوله کنار بیایم

ت یک دخترک آن قدر با گریه خوابید و بلند شد که در نھای. فشارھای روحی گذشت

. روز صبح ایست قلبی کرد و در جا از دنیا رفت و من ماندم یک دنیا احساس گناه

  خواھش می کنم ھیچی نگو، 

  منو قضاوت نکن،

  برای من یا ھمسرم ناکامم حکم صادر نکن،

         فقط سرنوشتمو بخون، ببین از میان این جمالت چیزی برای درس گرفتن پیدا

  "می کنی؟

  

ودم این یکی از تلخ ترین یادداشتھایی است که تا به حال به دست به نظر خ        

   .من رسیده

دختران و پسران جوان ما می دانند نتیجه ھر سبک زندگی چه تاثیراتی در زندگی حال 

. برای ھمین تصور می کنم بھتر است کمی به عقب تر باز گردیم. و آینده آنھا دارد

و به جرات می توانم بگویم  ستان ما والدین استزمانی که تربیت کودکان بی گناه در د

ھدفم برای نوشتن این یادداشت صرفا بیان . روزی نیست که به یاد این اتفاق نیفتم

تصور می کنم این سرگذشت آنقدر گویا ھست که دیگر . کردن این سرگذشت تلخ بود

ناسایی نیاز چندانی ندارد برای شما خواننده گرامی آسیب شناسی کنم، مقصر را ش

کنم و یا در چند شماره برای تان شرح دھم که چرا این اتفاق افتاد؟ احتماال دیگر 

دختران و پسران جوان ما می دانند نتیجه ھر سبک زندگی چه تاثیراتی در زندگی حال 

  . برای ھمین تصور می کنم بھتر است کمی به عقب تر باز گردیم. و آینده آنھا دارد

اینکه چقدر نقش پدر و .  بی گناه در دستان ما والدین استزمانی که تربیت کودکان
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مادری خود را درست ایفا می کنیم؟ چقدر اصول اساسی و حیاتی زندگی را درست 

آموزش می دھیم و یا اصال آموزش می دھیم یا اینکه فرزندان را به امان خدا در جامعه 

تی شده، چیزی یاد رھا می کنیم تا خودش کوشش و خطا کند و نھایتا به ھر قیم

  .بگیرد

آیا فرزندانمان را از لحاظ ارتباطات اجتماعی ساده لوح پرورش می دھیم یا بدبین و 

آموزش رابطه با جنس مخالف یکی از آموزشھای بسیار مھمی است .... شکاک و یا

که والدین باید در دستور کار خود قرار دھند و در ھر دوره سنی، آموزشی فراخور سن 

  .دختر و پسر ارایه دھندفرزندان 

گرایش به جنس مخالف و حتی تمایل به برقراری رابطه با وی بخشی از فرآیند     

نوجوانان بر اساس گروه اجتماعی که به آن تعلق دارند، ممکن . رشد نوجوان است

است در مورد نحوه ارتباط با جنس مخالف، دارای دیدگاھھای شخصی بسیار محکمی 

ابط مخالف باشند و یا اینکه تصور کنند این و رهبا برقراری این دست " مثال کال.باشند

  . دست روابط الزامی است

 طور کل به نظر می رسد که در سالھای اول نوجوانی، احتمال دارد که به

؛ اما در نوجوان ھیچ تمایلی به برقراری رابطه با جنس مخالف نداشته باشد

مخالف برای وی جذاب شود و تقریبا این اواخر نوجوانی ممکن است ارتباط با جنس 

آنچه مھم . زمان است که امکان بروز عشق و عاشقی ھای نوجوانی افزایش می یابد

است این است که این گرایش در ھر حال ایجاد می شود لذا نوجوانان در این زمینه 

 خاص، نیازمند درک و توصیه والدین خود ھستند اما توجه کنید که این راھنمایی ھا

  !باید قبل از ایجاد این دست تعلقات خاطر به نوجوان ارایه شود نه بعد از آن

  

  این یک راه حل است

 شما و ھمسرتان باید در مورد قوانینی که در زمینه رابطه با جنس مخالف وجود )1

  .دارد، به یک اتفاق نظر برسید

و شرح دھید که اگر نوجوان شما با نظر شما مخالف است به او گوش دھید و برای ا)2

   .چرا عقیده دارید دوستی با جنس مخالف در این سن مضر است

از قبل با ھمسرتان تصمیم بگیرید که اگر نوجوان تان خط مشی ھا را بر ھم زد، چه )3

  خواھید کرد؟

والدین در اتخاذ تصمیمات تربیتی با یکدیگر متفاوت ھستند لذا اگر شرایط جامعه )4

دارد که شما بخواھید از اصول و ارزشھای خود تخطی شکل خاصی یافته دلیلی ن

  .کنید

 اگر تمایل دارید فرزندتان در ارتباط با جنس مخالف حریمھا را رعایت کند خودتان ھم )5

  .در این ارتباطات محتاط بوده و درست رفتار کنید

 والد غیر ھمجنس می تواند با افزایش ارتباط عاطفی خود با فرزندش نقش یک )6



 26

مثل رابطه (ین خوب را ایفا کرده و مانع از ایجاد این دست دوستی ھا شودجایگز

  ) عاطفی پدر با دختر یا مادر با پسر

  

برای جھت دھی مطلوب به نیازھای جنسی نوجوان تان توصیه می شود 

  :که

) منظور گرایش نوجوان به جنس مخالف است(تمایالت جنسی نوجوانتان را بپذیرید)الف

  . ی درست ھدایت کنیدو آن را در مجرا

 بعد از پذیرش این مساله سعی در تبیین اھداف این گرایشات جنسی داشته )ب

  . باشید

پیامدھای نامطلوب بی بند و باری ھای جنسی و ارتباطات آزاد را برای نوجوانتان )ج

  شرح دھید

  . شیوه ھای کنترل ھیجانات جنسی را به نوجوانتان آموزش دھید)د

  . تحصیل و علم اندوزی از بھترین روشھای کنترل میل جنسی استتشویق به ادامه)ه

  .ورزش  را  در  برنامه  زندگی  فرزند  خود  وارد  کنید"  حتما) و

بسیاری  از  . یاد  بگیرید  که  چه  غذا ھایی  برای  ھر  سنی  مناسب  ھستند )  ز

ض  نامطلوبی  به  ھمراه  غذا ھا  اگر  در  جای  خود  مورد  استفاده  قرار نگیرند  عوار

خوراکی  که  به  اصطالح  طب  قدیم  جنس  گرم  دارد  برای  "   مثال.خواھند  داشت

  ....و.  شام  مناسب  نمی باشد
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  بخش  پنجم

  

  تازه  وارد  دانشگاه  شدم
   

ساله، که تا حدود سه ماه قبل 19،18ھا پسران و دخترانی ھستند  بیشتر سال اولی

ورود به دانشگاه دانش آموزانی بوده اند تالشگر و پرکار که زمان زیادی را به درس و از 

مشق مدرسه میگذرانده اند و تنھا نگرانی و دغدغه فکری آنھا پذیرفته شدن در 

  .دانشگاه بوده است

برخی از نوجوانان و جوانان در بدو ورود به دانشگاه و کال در دوران دانشجویی خود 

شاید علت . ر کمی با جنس مخالف برقرار می کنند یا اصال برقرار نمی کنندارتباط بسیا

.. این باشد که به امور دیگری مثل پیگیری جدی درس، ورزش، تئاتر و نمایش و 

سرگرم ھستند یا خیلی ساده ممکن است ھنوز برای این مساله آمادگی نداشته 

  . باشند

بی خود ارتباط شان با جنس مخالف برخی دیگر ھم که قطعا بر اساس اعتقادات مذھ

  صرفا در حد مسایل درسی است یا اینکه اصال در ھمین حد ھم رابطه ای برقرار 

اما در طرف دیگر این طیف نوجوانان و جوانانی ھستند که از ھمان روزھای . نمی کنند

  .اول ورود به دانشگاه، شروع به برقراری رابطه با جنس مخالف می کنند

ھا، انگیزه ھای آنھا از برقراری رابطه   به کوتاھی ویژگیھای سال اولیبخش  در این    

با جنس مخالف، پیامدھای آن و نیز روشھای پیشگیری و رھایی از آسیبھای اینگونه 

  . میکنیمعرض ھا را  دوستی

  

  سال اولی کیست؟

ل ساله، که تا حدود سه ماه قب19،18بیشتر سال اولی ھا پسران و دخترانی ھستند 

از ورود به دانشگاه دانش آموزانی بوده اند تالشگر و پرکار که زمان زیادی را به درس و 

مشق مدرسه میگذرانده اند و تنھا نگرانی و دغدغه فکری آنھا پذیرفته شدن در 

در دوران دانش آموزی، پدران و مادران آنھا، به ویژه در دوسال آخر . دانشگاه بوده است

 عاطفی، مالی و امکاناتی را به اندازه توان خود، در اختیار مدرسه، ھمه نوع حمایت

فرزندانشان قرار میدادند و در کنار محبت و حمایت زیاد و بی دریغ، بر تمام کارھای آنھا 

از قبیل زمانھای رفت و آمد، خوابیدن و استراحت، شیوة گذراندن اوقات فراغت و 
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  .ندخصوصیات دوستان و خانواده ھایشان نظارت میکرد

بیشتر سال اولی ھا، تا پیش از ورود به دانشگاه تماس زیاد و نزدیکی، حتی با جوانان 

آنھا در زمان دانش آموزی، کشش جنسی خود را . غیرھمجنِس فامیل ھم نداشته اند

با پشتوانة تربیت دینی و به خاطر نھی و مراقبت والدین و نیز خستگی ناشی از 

از . یی از آن را به رۆیاھای شبانه و روزانه می سپردندپرکاری، مھار میکردند و یا رھا

ھا  سوی دیگر چون نظام آموزشی ما در ایران، تأکید خود را بر حفظ کردن مطالب ده

نوجوانان ایرانی، نه تنھا مھارتھای برقراری کتاب پرحجم درسی گذاشته لذا 

با ارتباط، حل مسئله، مھار خشم، ابراز وجود، خویشتنداری و مقابله 

استرس را نمی آموزند، بلکه با وجودھایی آکنده از اضطراب، کمرویی، ضعف 

اعتماد به نفس به غرقاب محیطی پر از ابھام و مشکل با و پرسشھای جدید 

   !پرت میشوند

  

ھا نفر از  آری، در آغــــــاز زندگی دانشجویی، نوجوان یکباره خود را در کنار ده

یجان زده و نگران میشوند و برخی امکان دارد با ھمساالن جنس مخالف می بینند، ھ

  .انگیزه ای در دام نگاھی، لبخندی و کالمی می افتند

از این رو اگر . نوجوان و جوان، از دوستان ھمسال خود بسیار تأثیر می پذیرد

در دانشگاه و کالس و یا در جمع دوستان خوابگاھی، چند نفری او را تشویق 

 مخالف کنند و به خصوص اگر با توجیھات به برقراری رابطه با جنس

روشنفکرنمایی و تجددمآبی، نداشتن این نوع دوستیھا را نشانه عقب 

ماندگی و تحّجر بدانند، جوان تازه وارد نمیتواند در برابر اصرارھا و 

  .ریشخندھای آنان تاب بیاورد

  

  ھای ارتباط انگیزه

ششی است سالم و  مھمترین انگیزه توجه به جنس مخالف، ک:کشش طبیعی

  . غریزی که خداوند در نھاد انسان قرار داده است

  : سیمای دوستی با جنس مخالف در سه دورة تحولی

در طرف دیگر این طیف نوجوانان و جوانانی ھستند که از ھمان روزھای اول ورود به 

  ........دانشگاه، شروع به برقراری رابطه با جنس مخالف می کنند و 
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 13از سن . سالگی و نوجوانی و بعد از آن، با ھم تفاوت دارند12 تا 7گی،  سال6تولد تا 

سالگی، ھمزمان با افزایش ترشحات غدد درون ریز، رشد ابعاد جسمی و پدیدار شدن 

ویژگیھای اولیه و ثانوی جنسی، توجه به محرکھای جنسی و جنس مخالف در نوجوان 

  .بیدار میشود و به مرور شدت میگیرد

  

چون دختران و پسران زیادی یا با ھم در یک رشته : دن زمینه دوستیفراھم بو

درس میخوانند و یا در یک دانشگاه کنار ھم ھستند، فرصت زیادی برای تماس با 

  . یکدیگر پیدا میکنند

  

 دانشجویان چه در شھر خود درس بخوانند، چه در :آزادی برای برقراری ارتبــاط

 در معرض نظارت و مراقبت شدید والدین و شھری دیگر، مانند دوره دبیرستان

 و بدون واھمه میتوانند اقدام به دوستی با  از این رو، راحت تر. بزرگترھای خود نیستند

  . جنس مخالف کنند

  

عده ای از جوانان که فکر میکنند قبل از دانشگاه استقالل و آزادی : استقالل طلبی

استقالل طلبی خود و رھـــــا شدن از  که بیش از دیگران حریص اندعمل نداشته اند، 

  .محدودیتھـــای خانوادگـــی را با گرفتن دوســـت دختر یا پسر برآورده سازند

  

 روان رنجوری ناشی از مشــــــکالت زندگی قبلی، یا اضطــــراب و :شـــرایط روحــی

رامش احسـاس تنھایی در زندگی جدید، بعضی را وا میدارد که برای به دست آوردن آ

خود به سوی رابطه با جنس مخالف کشیده شوند؛ رابطه ای که ثابت شده در مراحل 

  . به راستی منبعی شادی آور و تسکین دھنده است"  ظاھرااول دوستی،

  

          نوجوان و جوان، از دوستان ھمسال خود بسیار تأثیر :فشار گروه ھمسال

 یا در جمع دوستان خوابگاھی، چند از این رو اگر در دانشگاه و کالس و. می پذیرد

نفری او را تشویق به برقراری رابطه با جنس مخالف کنند و به خصوص اگر با توجیھات 

روشنفکرنمایی و تجددمآبی، نداشتن این نوع دوستیھا را نشانه عقب ماندگی و تحّجر 

  .یاوردبدانند، جوان تازه وارد نمیتواند در برابر اصرارھا و ریشخندھای آنان تاب ب
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  چه کار باید کرد؟

قطعا تعداد نوجوانان و جوانانی که بخواھند در مورد تمام افکار و احساسات خود با 

والدین شان صحبت کنند، بسیار کم ھستند و ھنگامی که برای گرفتن اطالعات به 

نوجوانان دیگر روی می اورند یا از آنھا راھنمایی می گیرند، عمدتا یافته ھا نادرست 

لذا قبل از اینکه فرزندتان را به محیط جدید دانشگاه بفرستید، حتما در این . د بودخواھ

ھا و مشکالت برقراری این دست روابط با  زمینه با وی صحبت کرده و در مورد چالش

نھا در آچند ماه از بازگشایی دانشگاه ھا لذا حتی اگر بعد ازگذشت . وی صحبت کنید

،  ب صحبت دراین زمینه را باز کنیدم شما سعی کنید بااین زمینه صحیتی نکردند باز ھ

ضمنا باید گفت خانواده ھا در سطح اول کاھش عوامل ارتباط با جنس مخالف در 

نوجوانان و جوانان یعنی عواملی که احتمال ورود فرزندشان به اینگونه روابط را کاھش 

  :میدھد، وظایفی برعھده دارند که شامل موارد زیر است

وش فرزندپروری مقتدرانه؛ ارائه الگوی تربیتی سالم؛ افزایش سطح دینداری و اعمال ر

معنویت فرزندان؛ برنامه ریزی برای موفقیتھای آموزشی، ھنری و ورزشی فرزندان؛ 

دادن آگاھیھای مورد نیاز به صورت مستقیم و غیرمستقیم؛ حساسیت و دقت به 

  . دوستان فرزندان

تغییر در ظاھر و : ھنگام نشانه ھا عبارت است ازسطح دوم پیشگیری یعنی تشخیص ب

پوشش فرزند؛ افت تحصیلی؛ عوض شدن شبکه دوستان؛ پنھان کاری در مسائل 

مالی و استفاده از وسایل ارتباطی؛ بی نظمی در برنامه ریزیھا و رفت وآمدھا؛ 

بسیاری از نشانه ھا در این سطح مشابه اعتیاد به . دگرگونی ھای خلقی و رفتاری

  . واد مخدر استم

اجتناب از برخوردھای تند و خشونت آمیز؛ : سطح سوم پیشگیری نیز عبارت است از

خودداری از سرزنش و دادن پند و اندرزھای زیاد و مکرر؛ اجتناب از طرد عاطفی و 

جسمی فرزند؛ یاری خواستن از افراد عاقل و سالم و در عین حال، محبوب فرزند؛ 

  .ناس آگاه و باتجربهمراجعه به مشاور و روانش
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   بخش  ششم
  

  جذابیت  بی حد  یا  دامی  خطرناک
  

ھر چیزی را که بتوانید به شانس و اقبال حواله کنید یا فکر کنید با صبوری آن را تحمل 

زندگی با فردی که بیمار نیست اما عادی ھم به . خواھید کرد، این یکی را نمی توانید

    سرساز است و بدتر از ھمه آنکه کمتر کسی نظر نمی رسد بسیار دشوار و درد

بنابراین بھتر است . می تواند باور کند زندگی شما این ھمه دردسر پنھان داشته باشد

  .چشمان تان را باز کنید تا در چاله افراد مبتال به اختالل شخصیت نیفتید

افراد مبتال به اختالل شخصیت، اغلب جذاب ھستند و خیلی ھا را شیفته 

جنبه ھایی از شخصیت ھستند که مانع از شناخت افراد .  می کنندخود

  .دارای اختالل شخصیت در ھمان اوائل آشنایی می شوند

این  است  که  در  " بای پوالر " یا " دو  قطبی "یکی  از  مشخصه  ھای  افراد  "  مثال

به  حالت  حالت  مھربانی  بیش از  حد  مھربان  می شوند  اما  وای  به  روزی که  

  ... دیگر  خود  د رآیند  و

این افراد غالبا اول آشنایی تصویر خیلی خوبی از خودشان ارائه می دھد که بقیه را 

افراد دارای اختالل شخصیت از نظر ظاھری با بقیه فرقی ندارند و آنھا . جذب می کند

که این ھم ممکن است زیبا و باھوش باشند و در کارشان حسابی افراد موفقی باشند

  . ویژگی ھا باعث می شود برای دیگران جذاب به نظر برسند

از سوی دیگر، برای تشخیص اختالل شخصیت، باید گذشته او را دانست و اطالعات 

زیادی از روابط او با دیگران و الگوھای رفتاریش داشت که در آشنایی کوتاه مدت به 

واده  این  شخص  بیمار  روانی   ھمچنین  باید  دید  که  آیا  در  خان.دست نمی آید

وجود  دارد  یا  نه  حتی  مبتال  بودن  پدر  یا  مادر  فرد  مورد  نظر  به  وسواس  اعالم  

 عالوه بر ھمه اینھا، افراد دارای اختالل شخصیت ویژگی ھایی ..زنگ  ھشدار  است  و

؛ برای مثال آیا تا را از خودشان بروز می دھند که می تواند دیگران را مجذوب آنھا کند

به حال کسی از اطرافیان تان شیفته فردی شده است که خیلی شیرین زبان است؟ 

یا با ساختن داستان درباره اینکه به چه موقعیت ھای باالیی رسیده و چه آدم ھای 

؟ ھمین ویژگی ھا که او را جذب او را به خود جذب کرده باشد. مھمی را می شناسد

  .به اختالل شخصیتی او بوده استکرده، اتفاقا مربوط 
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که ھمه ما دارای این به ھر حال، در این باره دوستتان را سرزنش نکنید و یادتان باشد 

 جواب او به این !گرایش درونی ھستیم که به سمت افراد نابھنجار جذب می شویم

سوال ھا، تا حدی دلیل ھای شخصی او را برای جذب شدن به چنین افرادی روشن تر 

  : کندمی

آیا چنان مبھوت ویژگی ھای ظاھری یا رفتاری او شده است که باعث می شود )1

  بسیاری از ویژگی ھا و رفتارھای ناپسند از چشمش دور بماند؟

آیا فردی که به او عالقه دارد، دارای ویژگی ھایی است که او به شدت فاقد آنھا )2

  است؟

  ات آنھا می داند؟آیا او خودرا ملزم به کمک به این افراد و نج)3

آیا ھنگام اقدام به ترک فرد مورد عالقه اش، حتی اگر آن را ضروری ھم بداند، دچار )4

  احساس گناه می شود؟

آیا نیاز به کمک به نیازمندان آنقدر دراو قوی است که خودش را ناتوان از ترک چنین )5

  آدمی می بیند؟

دیگر معایب شخصیتی و رفتاری آیا او در ھمان لحظه اول آنچنان عاشق می شودکه )6

  او را نمی بیند؟

 به فردی که فکر می کند "نه"آیا عزت نفس او آنقدر شکننده است که گفتن کلمه )7

  در مقایسه با خودش موقعیت برتری دارد، برایش خیلی دشوار است؟

   آیا فقط به این فکر است که از تنھایی فرار کند؟)8

شروع شد و بعد به دالیلی نه چندان قابل قبول، به یا رابطه شما بسیار شورانگیز آ)9

  سردی گرایید؟

  آیا خواستگارتان از تاثیر رفتارھایش روی دیگران آگاھی ندارد؟)10

آیا خواستگارتان رفتارھایی دارد که به نظر نامناسب است اما خودش با آنھا )11

  مشکلی ندارد؟

ه آن اعتنایی نمی کند و یا آیا وقتی برای تصحیح رفتار او اقدامی می شود، ب)12

  واکنش منفی دارد؟

  آیا خواستگارتان آنقدر به توجه و محبت نیاز دارد که شما را به ستوه آورده است؟)13

آیا خواستگارتان آنقدر منضبط و منظم است که ھر تغییر برنامه ای او را عصبانی )14

  می کند؟
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برای ھمین است که دوستش آیا رفتار خواستگار شما عجیب و غریب است و اصال )15

  دارید؟

  آیا بددلی ھا، نگرانی ھا و سوءظن ھای خواستگارتان امان شما را بریده است؟ )16

  ....ووو

اگر جواب ھا به سوال ھای باال مثبت است، طرف مقابل شما در جمع افراد مبتال به 

د و شما یکی البته، دراین گروه افرادخیلی زیادی وجود دارن. اختالل شخصیتی قرار دارد

یادتان باشد تنھا جواب مثبت به یکی از . از متعدد آدم ھای دارای این تجربه ھستید

این سوال ھا، برای تشخیص اختالل شخصیت در کسی که او را دوست دارید یا قرار 

است زندگی تان را با او شروع کنید کافی نیست اما بد نیست قدری شک شما را 

  . برانگیزد

 چیزی نیستند که شما بتوانید به طور قطع و یقین درباره اختالالت شخصیت

تشخیص این اختالالت در حیطه کار روانشناسان و متخصصان . آن نظر بدھید

شما فقط می توانید نشانه ھای آزاردھنده را مشاھده کرده و با . است

  .مشاور مطمئن و با تجربه ای در میان بگذارید

  

  در چاله نیفتید 

ت چیزی نیستند که شما بتوانید به طور قطع و یقین درباره آن نظر اختالالت شخصی 

شما فقط . تشخیص این اختالالت در حیطه کار روانشناسان و متخصصان است. بدھید

می توانید نشانه ھای آزاردھنده را مشاھده کرده و با مشاور مطمئن و با تجربه ای در 

  .میان بگذارید

 ممکن است به شکل ضعیف یا قوی در فرد بروز یعنی. اختالالت شخصیت طیف دارند

به ھر . حتی این اختالالت در برخی افراد در زمان ھای مختلف افت و خیز دارد. کنند

حال آنچه که مھم است، این که خصوصیات اخالقی یک فرد وقتی به عنوان اختالل 

ت شخصیت شناخته می شوند که اوال مشخصه ھای معینی داشته باشند و ثانیا شد

  .آنھا به گونه ای باشد که زندگی خود و اطرافیانشان را دچار مشکل کند

این مساله آنقدر جدی است که روانشناسان می گویند بیشتر گزینه ھای نامناسب 

برای ازدواج افرادی ھستند كه اختالل شخصیت دارند یا دارای برخی از ویژگی ھای 

یت اد برای تفاوت طبقاتی، عدم کفدر واقع شما شاید بتوانی. اختالل شخصیت ھستند
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اما با این یکی ھیچ کاری نمی توانید یا رشد نیافتگی فرد مقابل کاری بکنید 

چون مبتالیان به اختالالت شخصیت آنقدر سخت درمان ھستند که تقریبا انجام دھید 

چرا؟ به دلیل آنکه ھیچ کسی .  آنھا قطع امید کرده اند خیلی  از روانشناسان از درمان

مگر  افرادی  که  در  راه  سیر  و سلوک  (دوست ندارد شخصیتش را تغییر دھد

 و مبتالیان به این اختالل ھا از آنجایی )وتکامل  قدم  بر  می دارند  که  بسیار  ناچیزند

  که سال ھاست خودشان را با این ویژگی ھا شناخته اند، تمایلی به تغییر نشان 

  .در آنھا ایجاد شود مقطعی و موقتی خواھد بودنمی دھند یا اگر تغییراتی ھم 

اگر  دیدی  کوھی  جابجا  شده  باور کن  :  "چینی ھا  مثالی  دارند  که  می گویند

  و جالب تر  این  است  که  "اما  اگر  دیدی  فردی  ذاتش  را  عوض  کرده  باور نکن

خود  را  بیشتر  بدانیم  ھر  چقدر  اختالل  شخصیت  بیشتر باشد  شخص  مبتال  

  ھا  تجویز  "اسکیزو فرنی"سالم می داند  و حرف  دیگران  را  نمی پذیرد  مثال   برای  

آنھا  از  خوردن  این دارو ھا  طفره  می  روند  "    زیرا  اکثرا.دارو  بسیار  سخت  است

خواب  آلود  و بھانه  می اورند   که  دارو ھای  روانپزشکان  آدم را  بیمار  می کند  یا  

می  کند  و یا  بھانه  ھایی دیگر   حتی  شخصا  امتحا  ن کرده ام  که  در  ھنگام  

نھایی که  دچار  اختالل  شخصیت بیشتری  ھستند  از  آتست  گرفتن  از  افراد   

حتی  تجربه  . امتحان  شدن  یا  فرار   می کنند  یا  جواب  ھا  را  غلط  وارد  می کنند

که  می گویند  مگر  ما  دیوانه  ھستیم  که  باید  تست  روانشناسی  کرده ام  

  یادتان  باشد  افراد  سالم  به  روانپزشک  و روانشناس  بیشتر  مراجعه    !بدھیم

  ...می کنند و بالعکس

  

   بسیاری از مشاورین از افرادی كه خواھان ازدواج با ھم ھستند، تست شخصیت 

. خصیتی قدرت تشخیص اختالالت شخصیت را ندارد اما ھر تست ش.می گیرند 

بنابراین انجام تستی كه بتواند اختالل شخصیت را قبل از ازدواج آشكار كند، یكی از 

  .وظایف اصلی مشاورین ازدواج است
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  بخش  ھفتم

  

 ما قبل  از  ازدواج  دوست  بودیم
   

فراد، سۆاالت و ھای قبل از ازدواج، موضوعی است که برای بسیاری از ا دوستی

در این مقاله قصد داریم تا به طور مختصر به این . ابھامات متعددی ایجاد کرده است

ھای قبل از ازدواج  مقوله اشاره کنیم و به این سۆال پاسخ دھیم که آیا دوستی

  توانند منجر به شناخت بھتر و در نھایت، انتخابی بھتر شوند؟ می

  

، بـرای آغـاز و اسـتمرار زنـدگی     حقیقـی عـشق اصـیل و    آنچه مشخص اسـت اینکـه       

خانوادگی ضروری است و چنین احساسی به ایجاد نشاط جسمی و عاطفی و روحی              

 بنا کنند،   عشقی واقعی اگر زن و مرد، زندگی مشترک خود را بر پایه           . شود  منجر می 

امـا مھـم ایـن اسـت کـه ایـن عـشق را چگونـه                 . کـشند   زیباترین زندگی را به تصویر می     

  .متعریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

، …کنند  ھای خیابانی جستجو می    چه بسا کم نیستند افرادی که عشق را در دوستی         

در حالیکه عشق واقعی، احساسی مافوق نیازھای جسمی و مـادی اسـت و شـوری                

ھای قبل از ازدواج، نحـوه نگـاه و    در رابطه با دوستی.  استماندنی تمام نشدنی و باقی   

اری از افراد در آغاز این روابط، به واقع قـصد           چرا که بسی  . نگرش افراد، بسیار مھم است    

گیـری از لـذتھای       ازدواج و تشکیل زندگی مشترک ندارند و این روابط را برای تنوع و بھره             

توان گفت که میزان کمتری از افراد وجـود دارنـد کـه               بنابراین می . خواھند  موقتی آن می  

  . شـریک مناسـب باشـد   شان از ایجـاد ایـن روابـط، تـشکیل زنـدگی و انتخـاب یـک             ھدف

ھـای ظـاھری و شـوق جنـسی           به اعتراف دانشمندان اروپایی در جوامع آزاد که جاذبـه         

ھـای برخاسـته از نھـاد و       دراین صورت، عـشق   . عشق اولین قربانی است   حاکم است،   

زیـرا پـسری   . شود درون به افسانه تبدیل شده و جز مدعیان دروغین، کسی یافت نمی        

گـری   ای را در حـال جلـوه   کنـد عـده   ردد و ھر دم کـه نگـاه مـی        گ  که ھر روز با دختری می     

  . طلبــــی در او حــــاکم شــــده و از عــــشق بــــه دور اســــت  بینــــد دیگــــر تنــــوع مــــی

دل بـه عـشق بـازی       … چرانی است و در کوی و خیابان و بیابان            جوانی که دنبال چشم   

: داند؟ اسـتاد مطھـری میگویـد    این و آن سپرده است، آیا چیزی جز شھوت و ھوس می         

در مورد غریزه جنسی و برخی غرایز دیگر، برداشتن قیود، عشق به مفھوم واقعـی را                «
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تـر   کند، در این مورد ھـر چـه عرضـه بـیش             بند و بار می     میراند و طبیعت را ھرزه و بی        می

  .»یابـــــــــد گـــــــــردد ھـــــــــوس و میـــــــــل بـــــــــه تنـــــــــوع افـــــــــزایش مـــــــــی 

ی درک آن تابع   عشق در تمامی موجودات وجود دارد، ول      «: گوید  می» موریس مترلینگ «

بعضی آن را منحـرف  … شرایطی است که تا آن شرایط جور نشود امکان آن وجود ندارد       

نماینـد و ھـیچ از حقیقـت آن     کنند و ندانـسته بـه صـورت تمتـع از لـذت، مـصرف مـی              می

  .»شــــــــــــــــــــــــــــــــــوند برخــــــــــــــــــــــــــــــــــودار نمــــــــــــــــــــــــــــــــــی 

  

 ھـای   انـد و لـذت      رسد که جوانان بسیاری در این زمینه دچار اشـتباه شـده             به نظر می     

. اند  زودگذر و ارضای حس تنوع طلبی را با عنوان عشق و انتخاب ھمسر، اشتباه گرفته              

فرق بین عشق و نیاز به جلب محبت آن است که درعشق،            «: گوید  می» کارن ھرنای «

در حـالی کـه در نیـاز عـصبی بـه            . احساس دوستی و محبت بر ھمه چیز مقـدم اسـت          

  . مقــــدم اســــت جلــــب محبــــت، ھمــــواره نیــــاز بــــه رفــــع تــــشویش درونــــی       

مـع ذالـک    . ھا گرچـه اساسـش سـودجویانه اسـت          بسیاری از این نوع روابط بین انسان      

بـه ھمـین جھـت یکـی از مشخـصات           … زننـد     بستگی به چھره می     ماسک عشق و دل   

  .»باشـــــــد عــــــشق حقیقـــــــی، پایـــــــدار بـــــــودن احـــــــساس محبـــــــت مـــــــی 

  

ی انـد، گرفتـاری عـاطف    ھای قبـل از ازدواج را تجربـه کـرده    افرادی که دوستی  

یعنی ممکن است مثًال تجربه دوسـتی بـا چنـد نفـر را داشـته باشـند و              . دارند

این افراد ھمواره در زنـدگی مـشترک        . یکی از آنھا منجر به ازدواج شده باشد       

ھای   اند، درگیر ھستند و قیاس      ھا و تجربیات عاطفی که داشته       خود با ذھنیت  

ــی   ــا نمــــــــــــــ ــا را رھــــــــــــــ ــی آنھــــــــــــــ ــد ذھنــــــــــــــ   .  کنــــــــــــــ

  

تـوان بـا      توان اینطور بیان کرد که منشأ عشق واقعی را نمی           ر می با توجه به نکات مذکو    

ھای قبل از ازدواج تعریـف کـرد و ھمـانطور کـه گفتـه شـد ایـن روابـط، نوعـًا بـه                           دوستی

. تفریحاتی زودگذر شبیه ھستند که عواقب و نتایج مثبتی را به دنبـال نخواھنـد داشـت     

ھـای منجـر بـه ازدواج     ه این دوستیدھیم که چنانچ اما در اینجا به این سۆال پاسخ می 

شــوند، بــه چــه میــزان در انتخــاب شایــسته و خوشــبختی افــراد در زنــدگی مــشترک،   

ــد؟   تأثیرگذارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بـه طـور     چنـد خـط     امـا در ایـن      . پاسخ به این سـۆال بـسیار گـسترده و طـوالنی اسـت             

ــی     ــاره مـــــــــ ــب اشـــــــــ ــن مطلـــــــــ ــه ایـــــــــ ــصر بـــــــــ ــیم مختـــــــــ   :کنـــــــــ

دارد و آن اینکه، شرایط زنـدگی زوجـین         به طور کلی یک اصل مھم در بحث ازدواج وجود           

. ھایی ھمراه اسـت  در مراحل مختلف آشنایی و ازدواج و آغاز زندگی مشترک، با تفاوت          

بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه مـثًال شـرایط دوران           . این به معنای تغییر یافتن افراد نیـست       

یط بـه   طلبـد و ایـن شـرا        ای است که اقتضائات خاص خـود را مـی           نامزدی و عقد به گونه    

ھـایی پیـدا      طور حتم در زمان بعد از عروسـی و زنـدگی در زیـر سـقف مـشترک، تفـاوت                   

ــی ــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھایی که ناشی از حرکت رو به جلو در مسیر طبیعی زندگی اسـت کـه در ادامـه                تفاوت

شـود کـه ممکـن اسـت          با ورود فرزندان به خـانواده، بـاز ھـم دسـتخوش تغییراتـی مـی               

بنـابراین ھمـه افـراد،      .  دوران نامزدی قابل قیاس نباشـد      شرایط این زمان به ھیچ وجه با      

کـه بـا ازدواج    انـد و آنـان   ھا دوستی قبل از ازدواج را تجربـه کـرده   اعم از کسانی که سال  

اند، باید مسیر مشخصی را طی کنند کـه بعـضًا بـا بـاال و        سنتی به عقد یکدیگر در آمده     

طـرفین سـپری شـود تـا مـشکلی          ھایی روبروست که باید با درایـت و ھوشـیاری             پائین

اما در این میان یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن این است که افرادی کـه      . پیش نیاید 

یعنی ممکن است   . اند، گرفتاری عاطفی دارند     ھای قبل از ازدواج را تجربه کرده        دوستی

 مثًال تجربه دوستی با چنـد نفـر را داشـته باشـند و یکـی از آنھـا منجـر بـه ازدواج شـده           

ھـا و تجربیـات عـاطفی کـه           این افراد ھمواره در زندگی مشترک خـود بـا ذھنیـت           . باشد

ھرچنـد کـه ممکـن    . کنـد  ھای ذھنی آنھـا را رھـا نمـی    اند، درگیر ھستند و قیاس      داشته

  . است خالف این موضوع را بیان کنند اما فراموش کردن گذشته برایـشان دشـوار اسـت     

  

زمینه تنش در این افراد در زنـدگی مـشترک بیـشتر    دوستی قبل از ازدواج به این ترتیب   

ھای قبل از ازدواج    شود که دوستی    است و در این نقطه است که این نتیجه حاصل می          

چـرا کـه شـرایط      . تواند تأثیر چندانی بر نحوه گذران زندگی مـشترک داشـته باشـد              نمی

البتـه  . تحاکم بر زندگی مشترک بـا فـضای دوسـتی قبـل از ازدواج کـامًال متفـاوت اسـ               

ــی ــت        نم ــده گرف ــدگی را نادی ــریک زن ــاب ش ــا انتخ ــه ب ــناخت در رابط ــسب ش ــوان ک   .ت
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ھـای قبـل    آنچه مھم است اینکه چنین تصوری ، چندان قابل اعتماد نیست که دوسـتی  

. شــود از ازدواج بــه انتخــاب ھمــسر دلخــواه و داشــتن زنــدگی ســعادتمندانه منجــر مــی

ظـارت و راھنمـایی والـدین و برخـورداری از           ھـا و بـا ن       توان بدون داشتن این دوسـتی       می

البته . مشورت مشاوران زبده، به انتخاب فردی مناسب برای زندگی مشترک کمک کرد           

بـه عنـوان   . ھای قبل از ازدواج، تبعات منفی را بـرای افـراد بـه دنبـال دارد        تجربه دوستی 

 مثال لطمه عاطفی شدید، دلـسردی در زنـدگی مـشترک، بـدبینی بـه جـنس مخـالف،        

تـوان بـه عنـوان برخـی از عوارضـی          منصرف شدن از ازدواج و ھمچنین افسردگی را می        

  . گیـر طـرفین خواھـد شـد     دانست کـه در صـورت عـدم ازدواج بـا چنـین دوسـتانی دامـن         

  

کننـد، ممکـن اسـت عـزت و احتـرام             وقتی دو نفر پس از دوستی بـا یکـدیگر ازدواج مـی            

گونـه مـشکلی بـین دو نفـر،       صورت ھـر دختر نزد خانواده ھمسر کم شود و ھمچنین در       

که این فشار مضاعفی را بر ھر دو نفر         . آنھا بپردازند   ھای آنھا به سرزنش دائمی      خانواده

ــاخت ــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . وارد خواھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

رسـد کـه ازدواج شـکوھی بـه دنبـال دارد کـه ایـن شـکوه و تـازگی در بـین                          به نظر مـی   

اما بعد  . ھاست  متر از سایر زوج   اند به مراتب ک     ھایی که مدتھا با یکدیگر دوست بوده        زوج

مـسلمًا  . شـود   دیگر این موضوع به حفظ حـریم و حـدود شـرعی و اخالقـی مربـوط مـی                  

انـد و خـود را از         جوانانی که نسبت به جنس مخالف، برای خود حـد و مـرزی قائـل بـوده                

اند، بھره بیشتری از زندگی مشترک در آینده خواھند برد و             برقراری این روابط حفظ کرده    

ین یک وعده الھی است که در متون دینی ما به آن اشاره شده اسـت و ایـن مـسئله                     ا

  .تأثیر مستقیم بر زندگی و سرنوشت افراد دارد

  

  

  

  

  

  

  



 39

  بخش  ھشتم

 نمی خواھم  دیگر  رابطه  داشته  باشم
   

قطع رابطه عاطفی واقعا سخت است و اکثر ما روش درست قطع رابطه را بلد 

 به حداقل انیم ناراحتی قطع رابطه ر انه فقط نمی توبه ھمین خاطر . نیستیم

برسانیم، بلکه با رفتارھای اشتباه، اوضاع را بر فرد مقابل سخت می کنیم و خودمان 

  .ھم وارد وضعیتی می شویم که نمی توانیم رفتارھایمان را نقد کنیم

ه است، برخورد عاقالنه و اخالقی با کسی که زمانی نگرانمان بوده و دوستمان داشت

نیم برای خودمان اشجاعت می خواھد اما شجاعت ھمه ماجرا نیست، ما باید بتو

احترام قائل باشیم و کاری کنیم که دو طرف بعد از این شکست، بتوانند دوباره به 

این راھکارھا شما را در راستای خاتمه دان به این نوع روابط کمک . زندگی برگردند

  .خواھد کرد

  

  :روع روند قطع رابطه را برعھده بگیرید مسئولیت کامل ش-1

اگر احساسات یا نیازھایتان تغییر کرده است، اگر رویاھاتان دیگر به ھم شباھتی  

ندارد یا زندگی تان در مسیرھایی متفاوت است، شجاع باشید و این را صریح اعالم 

. بان بیاوردکنید، نه اینکه طوری با نامزدتان برخورد کنید تا مجبور شود اینھا را به ز

وقتی احساس می کنید یک رابطه باید تمام شود نباید مسئولیت گریز شوید و کاری 

این . کنید که طرف مقابل خودش به زبان بیاید و بگوید که دیگر نمی تواند ادامه دھد

        باعث نابودی عزت نفس شما می شود، این خاطره ھیچ وقت از ذھنتان پاک

  . وش نمی کنید که شجاعانه عمل نکردیدنمی شود و ھیچ وقت فرام

شما دوست دارید این بار را از دوشتان بردارید و جوری رفتار می کنید که باالخره طرف 

مقابل بگوید که دیگر بس است و از این رابطه خسته شده اما این رفتار شما تمام 

ی شود که طرف مقابل در ابتدا متوجه نم. تلقی آن آدم از زندگی را به ھم می ریزد

: شما قصد دارید رابطه را قطع کنید و شروع می کند به پرسیدن این سواالت از خودش

آیا آدم ارزشمندی نیستم؟ آیا غیرجذابم؟ شما آرام آرام این احساس را در طرف مقابل 

شما به درک او ضربه می زنید و او به آنچه . به وجود می آورید که مقصر خودش است

  این نوع بالتکلیفی . یند یا می شنود اطمینان نخواھد کرداحساس می کند، می ب

دیگر نمی تواند به از خودگذشتگی یا . می تواند آن را در رابطه ھای بعدی ھم فلج کند
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  .شایستگی نفر بعدی اطمینان کند

  

   قطع رابطه را رو در رو انجام دھید-2

 حس کنیم که به ما در یک قطع رابطه رو در رو ممکن است اشاره ھای غیرکالمی را

ھر چیزی جز قطع رو در . اطمینان می دھند که ھمچنان قابل دوست داشتن ھستیم

عده ای ممکن . »تو اھمیت نداری«: روی رابطه، این پیام اضطراب آور را در خودش دارد

است فکر کنند با ایمیل زدن، پیامک فرستادن می توانند از تلخی اعالم قطع رابطه کم 

 روش ھای از راه دور به شخصی که خبر قطع رابطه را دریافت کرده چنان کنند اما این

  . ضربه ای وارد می کند که در رابطه ھای بعدی اثراتش را خواھیم دید

وقتی شما ھیچ توضیحی د رباره دلیل قطع رابطه نمی دھید، طرف مقابل زمانی 

 اشتباھی خیلی طوالنی را صرف این مسئله می کند که چه مشکلی داشته و چه

بدون . این آدم بعد از شما به سختی وارد رابطه عاطفی دیگری می شود. کرده است

یک پایان قطعی، وارد فکرھای بی پایانی می شویم که در اکثر اوقات به افسردگی 

جالب است وقتی ما از راه دور قطع رابطه می کنیم دیر یا زود دچار . منجر می شود

خره می فھمیم که چطور به طرف ضربه زدیم و چقدر عذاب وجدان می شویم چون باال

ممکن است پنج سال بگذرد و باالخره از کار خودتان خجالت . کم نگرانش بودیم

  این احساس گناه و خجالت بر روابط بعدی شما ھم تاثیر می گذارد. بکشید

  

   با وقار رفتار کنید-3 

 سعی کنید پیش از انجام آن از آنجا که قطع رابطه یک سناریوی بالقوه انفجاری ھست

به تک تک توھین ھایی که خواھید شنید و تک تک فحش ھایی که احتماال خواھید 

محترم شمردن طرف مقابل . اینجوری موقع دعوا معقول تر حرف می زنید. داد فکر کنید

  .باعث می شود او ھم با احترام بیشتری با شما حرف بزند

  

   صادق باشید-4

اگر مثال از نحوه حرف زدن . اق بسازید یا ھمه چیز را فاش کنیدنباید از صداقت چم

طرف مقابل نفرت پیدا کردید و تا دھنش را باز می کند حالتان به ھم می خورد بھتر 

مھمترین وظیفه شما این است که مراقب اعتماد به . است این را در دلتان نگه دارید
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نتواند ھیچ رابطه موفق دیگری طوری بال سرش نیاورید که . نفس طرف مقابل باشید

شما قصد دارید یک پیام . این شکنجه است. نمک روی زخمش نپاشید. داشته باشد

پس . ھمین. »تو آن کسی که من می خواھم نیستی«را به طرف مقابل برسانید 

  .نباید او را به این نتیجه برسانید که مشکل بزرگی دارد و پر از کمبود است

  

  شوید» مشکل تو نیستی، منم«یی مثل  بی خیال کلیشه ھا-5

این جمله ھای تکراری و بی ربط فقط طرف مقابل را به این نتیجه می رساند که ذره  

ای احترام برایش قائل نیستید و با دم دستی ترین تکه ھای فیلم ھا و سریال ھا با آن 

باید . بدھکارید) حتی مختصر(شما به طرف مقابل یک توضیح درست . برخورد کرده اید

ضمنا نیاز   .طور که می خواستید پیش نرفته استبه او توضیح دھید که چرا اوضاع آن

تان را بپذیرد، به خصوص که چنین بحث  نیست طرف مقابل را وادار کنید که دالیل

  . به خشونت منجر می شود"ھایی عموما

  

   شروع نکنید به تحلیل جزء به جزء ماجرا-6

شما می گویید ماجرا . چون امکان ندارد به توافق برسیداین ایده خوبی نیست        

جور ... ماجرا را اشتباه دیدی ! نه! اینگونه رخ داده است و طرف مقابل می گوید نه

    این رفت و برگشت ھای مداوم اکثر اوقات به دعوا یا بدتر از آن منجر . دیگری بود

 و طرف مقابل شما را وادار به بدتر از دعوا این است که شما در بحث ببازید. می شود

بازگشت کند، آن ھم بازگشت به رابطه ای ناکارآمد که خودتان به دنبال پایان دادنش 

  چطور رابطه عاطفی را تمام کنیم؟. بودید

  

   کامل قطع کنید-7 

برای اینکه جلوی ضربه را بگیرید نگویید که بیا از این به بعد دیدارھای دوستانه داشته 

ه به طرف بگویید بیا از حاال به بعد مثل خواھر و برادر باشیم ممکن است اینک. باشیم

. احساس گناه شما را از قطع رابطه کم کند اما برای طرف مقابل چیز خوبی نیست

این ممکن است باعث شود او به اشتباه به آینده و بازگشت شما امیدوار شود و این 

  .تر را می گیردامیدواری جلوی حرکت دو طرف به سمت زندگی بھ
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   موقع خداحافظی قدرشناس باشید-8

خیلی خوب است که ھنگام خداحافظی دوران خوب مشترک را مورد قدردانی قرار  

از اینکه امیدھای مشترکتان به رابطه (دھید و این خوب است که حس ناراحتی تان را 

ی کند که چنین کارھایی به طرف مقابل ثابت م. بروز دھید) به ناامیدی تبدیل شد

  .شخص ارزشمندی بوده است

  

   به تصمیم طرف مقابل اعتراض نکنید-9

وقتی یکدفعه با شما قطع رابطه می کنند . التماس نکنید تا از تصمیمش صرفنظر کند 

اینگونه . بھترین راه این است که بپذیرید این رابطه به پایان کامل خودش رسیده است

رد بعد از قطع رابطه، از ھمه کناره می گیرد ف. روند بھبود عاطفی سریع تر می شود

اما با گذشت زمان، این کناره گیری اجتماعی کمتر و کمتر می شود و این یعنی 

 به شدت حساس است و ھر فرآیند این .  بھبود قرار گرفته استفرآیند شخص در 

ی یک اگر به طور ناگھان. ارتباط یا تالش برای بازگشت طرف مقابل به او ضربه می زند

         ایمیل از طرف مقابل به شما برسد ناگھان به او تمایل پیدا می کنید و دلتان 

بنابراین ھرگونه ارتباط با شخصی که با شما به ھم . می خواھد رابطه دوباره آغاز شود

به او زنگ نزنید و بیخود . نامه ھا و کارت پستال ھایش را دور بریزید. زده را قطع کنید

  . که ردی از او در زندگی تان حفظ کنیدتالش نکنید

  

   از او شیطان نسازید-10

این فقط انرژی خودتان را تلف می کند و باعث می شود متوجه نشوید که به بن  

بست رسیدن یک رابطه دو نفره، تقصیر ھر دو نفر بوده است و بی خیال نقشه انتقام 

بل در تفکرات شما حضور شوید؛ چون این باعث می شود که طرف مقابل بیشتر از ق

  . داشته باشد و این یعنی عقب افتادن روند بھبود

  

   درد را به زور از بین نبرید-11

 یکی از بزرگترین ضربه ھای  _بعد از مرگ یک عزیز، پایان یک رابطه بلندمدت

پس کامال طبیعی و در واقع ضروری .احساسی است که شخص می تواند تجربه کند 

عشق شما را به شدت آسیب پذیر . ین فقدان سوگواری کنداست که شخص برای ا
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پس درد . اگر اجازه دھید که عاشق شوید می توانید خیلی بد ضربه بخورید. می کند

  . ھر چه زودتر با این درد روبرو شوید، زودتر می گذرد. طبیعی است

  

   فکر نکنید که بزرگترین عشق روی زمین را از دست دادید-12

یید کال یک آدم برای شما روی زمین وجود داشته است و حاال او را از به خودتان نگو 

عشق باعث می شود که فکر کنید فقط ھمین آدم است که با شما . دست دادید

در فیلم ھا و کتاب ھا ھم به این اسطوره دامن می زنند اما مسئله . ھماھنگ است

   .ود نداردجاینجاست ھیچ چیز جادویی در مورد یک شخص خاص و

در واقع در روی زمین تعداد زیادی آدم وجود دارند که می توانیم با آنھا رابطه خوبی 

البته درست بعد از به پایان رسیدن یک رابطه عاطفی، نمی توانیم . داشته باشیم

اما باید بپذیرید که به احتمال خیلی خیلی زیاد شما کس دیگری را اینجور فکر کنیم 

ر می کنید که او ھم تنھا کسی روی زمین ھست که به پیدا می کنید و کمی بعد فک

  .شما می آید
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   بخش  نھم
  

  باورھای غلط درباره و ھای قبل از ازدواج دوستی
  
   

این . دوستی ھای قبل از ازدواج آنقدر که فکر می کنید ساده و صادقانه نیستند

. بگیرند، پر از احتمال ناکامی انددوستی ھا به خصوص اگر برچسب دوستی خیابانی 

حتی اگر فکر کنید شما از این قاعده مستثنی ھستید و قرار نیست برایتان اتفاقی 

  .بیفتد

شوند افراد فریب خوردن خود را  متاسفانه برخی باورھای غلط وجود دارند که باعث می

  . دھد خ میغیرممکن بدانند و گمان کنند گول خوردن و ضرر کردن فقط برای دیگران ر

باید  ھمیشه  . خواھیم برخی از این باورھای غلط را بررسی کنیم در این جا می

  .حواسمان  جمع  باشد

  . این باور نادرستی است 

باالخره در این دنیا کسی پیدا . اند دست باالی دست بسیار است از قدیم گفته

من، به محض این که طرف به نظر . تر باشد تر یا مکار تر، زرنگ شود که از ما باھوش می

ھای خیابانی، در خواست پول، بصورت قرض و  ھا خصوصا دوستی مقابل در دوستی

وام یا وجه دستی، کارت اعتباری یا کارت بنزین، سوییچ اتومبیل، تنھا ماندن با ما در 

یک خانه و به قول معروف در یک مکان در بسته و به دور از انظار عمومی، یا درخواست 

  .کرد جدا باید به او شک کرد... دیگر مانند یک شیء یا ھدیه یا ھر چیز 

. گیرد نه از ھمان ابتدا ھا بعد از جلب اعتماد صورت می بدیھی است که این درخواست

ھای دروغین کالمی، یا خریدن یک ھدیه،  این جلب اعتماد ھم متاسفانه با ابراز محبت

دختر یا پسری که در . شود  انجام میبا وعده خواستگاری و ازدواج یا ھر وعده دیگر

گیرد از روی خجالت و رودر بایستی یا از روی ترس از  ھایی قرار می مقابل چنین فریب

دھد و  می   تن    خبری، به درخواست طرف مقابل  آبرو و گاھی ھم ناھشیاری و بی

ه و خصوصا افرادی که کمبود توج. خرد گاھی یک عمر زیان و پشیمانی را به جان می

شوند چون  ھای کاذب گرفتار می کمبود محبت دارند بیشتر در دام ابراز محبت و توجه

دارد تنھا نیرنگ طرف مقابل نیست بلکه نیاز خود  چیزی که آنھا را در رابطه نگه می

بنابراین حواستان باشد که خود و نیازھایتان را خوب بشناسید و یادتان باشد . آنھاست

ر خیابان عاشق شما شود مگر آنکه یا کمبودھای بسیار که کمتر کسی است که د
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  . داشته باشد و یا دروغگوی ماھری باشد

  

کنند و  خانواده و بستگان طرف مقابل اھمیتی ندارند افراد در خانواده خود رشد می

شوند و نگاه و بینش و بسیاری از باورھا و اعتقادات آنھا در خانواده شکل  بزرگ می

جه شدید که طرف مقابل شما یعنی کسی که در خیابان با او دوست اگر متو. گیرد می

   .اش خیلی تفاوت دارد کمی به او شک کنید اید با خانواده شده

ھای  شان باشند، اما تفاوت  مانند خانواده"منظور این نیست که ھمه افراد باید عینا

فتار و منش فاحش در طرز حرف زدن و لباس پوشیدن، و تفاوت جدی با خانواده در ر

ضمن این که خدمات . ، به منظور فریب طرف مقابل داردنوعی بازیگریمعموال نشان از 

ھای  اجتماعی در کشور ما طوری است که تقریبا تا پایان عمر نیاز ما را به حمایت

ھا در زندگی ما تا حد  کند و خانواده حفظ می... ھا در ازدواج، تحصیل، زایمان و  خانواده

اش  توان کسی را بدون خانواده نمی ھستند و این بدان معناست که زیادی دخیل

شان را  کنند، محل زندگی شان را پنھان می افرادی که خانواده. خواست و در نظر گرفت

نه (ھا دارند معموال  کنند، اطالعات جامعی در باره مواد مخدر و بزھکاری قایم می

  . داری دارند ھای مسئله خانواده) ھمیشه

  

  ته طرف مقابل مھم نیستگذش

اما این . کنند و امکان رشد برای ھر کسی فراھم است افراد به مرور زمان تغییر می

چون در برخی موارد . بدین معنا نیست که گذشته آنھا مھم نیست و اھمیتی ندارد

شود و اثر و نتایج آن تا  اعمال و رفتارھای فرد در گذشته، به ھمان گذشته ختم نمی

از نظر روانشناسان، تغییر واقعی فرد، . ماند و حتی برای آینده باقی میبه امروز 

حتما قبل از اینکه با او عالئمی دارد، بنابراین اگر گذشته فردی تا حدودی ناھنجار بوده 

   .وارد ارتباط جدی بشوید الزم است روانشناس او را دیده باشد

اند  بتال به بیماری یا اعتیاد بودهمتاسفانه افرادی ھستند که در گذشته دزدی کرده یا م

اند که منجر به حامله شدن و فرزنددار شدن  یا خدای ناکرده روابط نامشروعی داشته

دختری شده است، چنین کارھایی به ھر حال عواقب و تبعاتی دارد که تا پایان عمر 

انند خصوصا اگر پای رابطه محکمی م   بنابراین گذشته افراد،. شود گیر فرد می دامن

اگر ھم خبری از ازدواج نباشد، گذشته فرد . پیوند ازدواج در میان باشد، مھم است
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ای باشد که با شما  تواند نشان دھنده رفتار فعلی فرد با خود شما و نوع رابطه می

  . برقرار خواھد کرد

  

  طرف مقابلم را تغییر خواھم داد 

ضمن این که . خود او بخواھدتوان تغییر داد مگر آن که  ھیچ کسی حتی ھمسر را نمی

خواھد، اگر عزم جزمی  تغییر کار سختی است و ھر کسی حتی وقتی خود می

بنابراین، این طرز تفکر که قادرید کسی . تواند به راحتی عوض شود نداشته باشد نمی

خود را درگیر تغییر دادن کسی که به ھر دلیلی سر را تغییر بدھید کنار بگذارید و 

برخی از افراد برای جلب حس ترحم و دلسوزی یا برانگیختن . رفته نکنیدراھتان قرار گ

خواھند شما را در  شوند می  حس انسان دوستی و اقتدار شما تا با شما آشنا می

  .توانند رشد کنند میرند و نمی گمان کنید آنھا بدون شما میوضعیتی قرار دھند که 

ھر کسی . ابانی، اشتباه استدوستی با چنین افرادی چه خیابانی و چه غیر خی

مسئول تغییر دادن خود است و نباید مانند انگل، برای تغییر به دیگران تکیه کند و از 

شود متوجه باشید که  وقتی کسی چنین جایگاھی برایتان قائل می. آنھا تغذیه نماید

 طریقی گوید و یا قصد دارد شما را نردبانی کند و از آن باال برود یا به ھر یا دروغ می

  .انرژی شما را بمکد

  

  ازدواج ما با بقیه فرق دارد

آید که وقتی در معرض سوء استفاده یا  اکثر ما آنقدر از این که گول بخوریم بدمان می 

در حالی که ! دھیم بگوییم که رابطه ما متفاوت است گیریم ترجیح می فریب قرار می

ین رابطه ھم ھمان الگوی شویم که چنین نیست و ا اگر کمی دقت کنیم متوجه می

ھای خیابانی  ازدواج! تر از دیگران نیست روابط دیگر را دارد و به اصطالح خون ما رنگین

ھای طرف مقابل،  معموال بدون شناخت کافی، بدون آشنایی با بھترین و بدترین ویژگی

و متاسفانه اکثرا منجر به جدایی و طالق شوند  بدون خرد و دانایی کافی انجام می

  .خواھند شد

به نظر شما اگر کسی در محل کار، در بین فامیل و دوست و آشنا، در محل تحصیل و 

ھا و اقوام دورتر اعتبار کافی دارد، چرا در خیابان باید به دنبال ھمسر  در بین ھمسایه

بگردد؟ و اگر در خیابان به دنبال ھمسر است، یا از کسی خوشش آمده، چرا برای 
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  کند؟  کند و مدام امروز و فردا می ی نمیازدواج، اقدام عمل

گردند، او را برای دوستی، وقت  معموال افرادی که در خیابان به دنبال جنس مخالف می

گذرانی، سرگرمی و در بھترین حالت برای شناخت جنس مخالف و نه ازدواج 

ز روابط ای برتر ا مان را بیھوده رابطه بھتر است خود را گول نزنیم و رابطه. خواھند می

  .دیگران نشماریم و ھمیشه ھوشیار باشیم
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  بخش  دھم
  

  ھاي خیاباني  باتالق دوستي
  

روانشناسان و کارشناسان اجتماعي باورھاي مسموم و اشتباھي را بین جوانان 

 نقش شناسايي کرده اند که در گرفتار شدن آنان در روابط ناسالم با جنس مخالف

  .تعیین کننده اي دارد

شايد يکي از سؤاالت جدي بسیاري از پدران و مادران و ھمچنین متولیان تربیتي اين 

باشد که چرا با وجود ھشدارھاي زيادي که به جوانان داده مي شود و اين ھمه 

مصداق شکست درباره دوستي ھاي خیاباني گوشزد مي شود باز ھم شاھد اين 

    م و حتي ھر از چند گاھي در صفحه حوادث روزنامه ھا مسئله در جامعه ھستی

  . مي خوانیم که يک دوستي خیاباني زمینه ساز جرايم بزرگي مانند قتل شده است

روانشناسان و کارشناسان اجتماعي باورھاي مسموم و اشتباھي را بین جوانان 

خالف نقش شناسايي کرده اند که در گرفتار شدن آنان در روابط ناسالم با جنس م

  . تعیین کننده اي دارد

  اين رابطه با دوستي ھاي خیاباني تفاوت ندارد 

بسیاري از جوانان با اين باور غلط .  رابطه ما با دوستي ھاي خیاباني فرق مي کند-1

که رابطه آن ھا با حد و مرز معیني پیش خواھد رفت، وارد دوستي خیاباني و رابطه 

ان جوان که در معرض آسیب بیشتري قرار دارند با به خصوص دختر. پنھاني مي شوند

  . اين تصور خام، رابطه دوستي را شروع مي کنند

  

  ناتواني در کنترل رابطه

اين باور مسموم در حالي . من مي توانم رابطه را کنترل کنم و بر آن مسلط باشم-  ٢

ند رابطه در ذھن برخي جوانان وجود دارد که با گذشت زمان درمي يابند که نمي توان

  .دوستي شان را کنترل کنند و ھمچون باتالقي آن ھا را به درون خود مي کشد

  

   خانواده استدو ازدواج پیوند 

زماني که طرفین متوجه مي شوند که با خانواده . خود او مھم است نه خانواده اش-  ٣

ه من طرف مقابل ھم خواني ھاي الزم را ندارند، با اين باور خود را فريب مي دھند ک

درحالي که ازدواج .خود او را دوست دارم و با او مي خواھم ازدواج کنم نه خانواده اش
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 خانواده است و ازدواج ھايي که بدون رضايت ٢پیش از آن که پیوند دو نفر باشد، پیوند 

  . خانواده ھا شکل بگیرد از استحکام الزم برخوردار نخواھد بود

  

  قرار نیست کسي تغییر کند 

مه مھم تر باور بسیار اشتباه ولي رايج اين است که من مي توانم او را از ھ-  ۴

او تا کنون کسي را دوست نداشته است که به خاطرش تغییر کند، ولي . دھم» تغییر«

من مي توانم با او زندگي کنم و تغییرش دھم؛ براي مثال ھمان طور که او به خاطر 

معموال افراد در اين رابطه . یر خواھد کردمن سیگار را ترک کرد باز ھم به خاطر من تغی

ھا يا چشم شان را روي مشکالت طرف مقابل مي بندند يا خیلي به نظرشان کوچک 

آن ھا با خود مي گويند اگر من ھمه عشق و محبتم را به او نثار . و بي اھمیت مي آيد

   .کنم او ھماني مي شود که من مي خواھم و من ھماني مي شوم که او مي خواھد

کسي که نتوانسته . در حالي که اين قضیه در خود نقض منطقي بسیار عمیقي دارد

است پس از سال ھا زندگي با خانواده خود تغییر کند، ھیچ روانشناسي نمي تواند 

اين باور که من . تضمین کند که اگر ھمه محبت دنیا را ھم به پايش بريزند، او تغییر کند

م موظف است به خاطر من عوض شود، يک باور به خاطر او عوض مي شوم و او ھ

مسموم است در اين شرايط دو طرف مدام با ايجاد عذاب وجدان براي يکديگر مي 

  :خواھند طرف مقابل را در اين رابطه مسموم حفظ کنند، با گفتن عباراتي مثل

  ... اگر من را دوست داشتي اين کار را مي کردي يا 

  

  گذشته ھا ھم مھم است

 نیست که اين فرد چه گذشته اي داشته است، مھم آينده است و اين که مھم  -  ۵

، درحالي که غفلت از گذشته فرد به معناي ناديده بعد از اين مي خواھد چه بکند

 که براساس آن سال ھا زندگي کرده است و گرفتن ويژگي ھاي شخصیتي او است

  .نمي توان امیدوار بود که در آينده مانند گذشته عمل نکند

براي رسیدن به شناخت درست بايد سیر زندگي فرد را از گذشته تا کنون واقع بینانه 

  . بررسي کرد
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  بخش یازدھم

  برخوردھای بین دختر و پسر
 

یعنی ! یعنی چه؟! از قدیم ندیم ھا گفته اند که حیا خوب است ولی خجالتی بودن نه

د و در حالت خونسردی، آرامش  با اراده خودش کاری را انجام نمی دھ  باحیا اینکه فرد

و ھوشیاری است؛ ولی آدم خجالتی، بدبخت ننه مرده، اگر بخواھد ھم توانایی انجام 

  .آن کار را ندارد

  :دختر و پسر در اجتماع به يكي از صورت ھاي زير مي توانند با ھم روبرو شوند

  

  :اخت و احترامنبرخوردھای مبتنی بر ش) 1

 در اینگونه برخوردھا طرفین کمی تا قسمتی   !ت وارانهیا به عبارتی رفتار بچه مثب

از پدر و . عاقلند، فھم دارند، شعور دارند و الکی قوه خیال خود را به کار نمی برند

     مثل آدم زندگی شان را ! راحت. مادرشان اصول محرم و نامحرم را یاد گرفته اند

ادرشان برایشان آستین باال سالم علیکشان را دارند، سر وقت ھم پدر و م. می کنند

و در کل آدمھای خوشحالی ! می زنند که تا دم در نیاوده اند سر و سامان بگیرند

  .ھستند

  

  : برخوردھای مبتنی بر شرم افراطی) ٢

سرخ و . آدم ھای دختر و پسر ندیده فول فابریک، بعضا دچار این نوع برخورد می شوند

بعضی   شان باال میرود و احتماال شاھد ضربان قلب. سفید می شوند و عرق میریزند

  . می شوند) یمیگالب به رو، دبگر بقیه اش را نمی گو... (عالئم فیزیولوژیکی

از قدیم ندیم ھا . ھمین جا الزم است اشاره ای به مساله ماخوذ به حیا بودن بشود

ا با یعنی اینکه فرد باحی! یعنی چه؟! گفته اند که حیا خوب است ولی خجالتی بودن نه

اراده خودش کاری را انجام نمی دھد و در حالت خونسردی، آرامش و ھوشیاری 

  . ، اگر بخواھد ھم توانایی انجام آن کار را ندارد است؛ ولی آدم خجالتی

چون ! نه اصال! پس خوب است که بچه مان خجالتی باشدھا... فکر نکنید خیلی خوب

یعنی طرف موقع . ده خجالتی بوده ایمگاھی شاھد رفتارھای متناقض از افراد فوق العا

حرف زدن یک دقیقه نمی تواند به چشمانت نگاه کند ولی با صد نفر تلفنی، دوستی 

  ! خارج از محدوده دارد
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  : برخورد دستپاچه و ھیجان زده) ٣

به علت عدم شناخت از نحوه قضاوت دیگران، باعث بوجود آمدن برخورد ھیجان زده 

یعنی دخترک یا پسرک طرف ... میاالن می گوی! یعنی چه می شود؟. می شود

  اوشق ایشان یک دل نه صد دل عا گمان می کند که ک ھو  مقابلش را که می بیند ی

ھم اینھا زیر سر . شده است که فالن لبخند را زده یا فالن کلمه را استفاده کرده است

  . نداشتن شناخت صحیح از جنس مخالف ست

مورد محبت قرار بگیرند تا اینطوری جوانان و جوانان باید ؛ نوعزیزان : نتیجه اخالقی

 که وقتی کسی گفت دوستت دارم سر از پا نشناخته ھمچین تشنه محبت نباشند

  . اختیار دل از کف بدھد

  

  : برخورد خشک و محدود) ۴

یعنی در مقابل جنس مخالف، آنقدر کج . بعضی ھا از آن طرف پشت بام افتاده اند

 رفتار می کنند که آنچنان .  به خرج می دھند که نگو و نپرس  تونخلقی و اخم و خش

این خودش باعث ایجاد عکس العمل سرد از . انگار دشمن خونی خود را دیده اند

    اطرافیان می شود و فرد خشن و خیلی قشنگ، با خودش فکر می کند که این عمل

ه و لطمه دیدن روح  شکستن قلب یخ بستناگھان آنان است نه عکس العمل و باعث 

  . گل سرخی اش می شود

  

  برخورد مبتنی بر پرخاشگری ) ۵

خود را به شکل پرتاب سنگ و   این افراد محبت صادقانه و عارفانه و بی شائبه و غیره 

اینھا . پاشیدن اسید و داد و فریاد و نیش و کنایه به طرف مقابلشان نشان می دھند

کال یک چیزیشان . ر رفتار خود نرسیده اندکسانی ھستند که به پختگی اجتماعی د

کار ھا  را  شان ساطع می شود؛ وگرنه آدم سالم که این ایمی شود که این رفتار از

   .نمی کند

  : برخورد راحت ار نوع روشنفکری) ۶

این افراد غالبا وقتی در مقابل جنس مخالف قرار می گیرند، با نگاه ممتد به طرف 

، گاه شوخیھای بی مورد و البته با این شعار که او ھم مقابل، حرفھای بی سر و ته

یک انسان است، می خواھد بگویند که ھیچ احساس خاصی نسبت به طرف مقابل 
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این جماعت سعی می کنند به . ولی خدا می داند که داخلشان چه خبر است. ندارند

 یک انسان که صد البته(ھر نحو ممکنه با عادی جلوه دادن رفتار خود، به جنس مخالف 

ھر روز بیشتر از دیروز نزدیک شده و روابط حسنه ای را با او برقرار سازند و بعد !) است

  ! از آن دیگر چه شود
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  بخش  دوازدھم
   آشنایی پیش از ازدواجمصیبتی بنام 

   
ود كه در ش ھا بین دختران و پسران جھت ازدواج دیده می امروزه انواع و اقسام آشنایی

  .ھا می پردازیم این بخش به نقد و بررسی آن

  : و بررسی آنھا  ات آشنایی ھای مستقیمیخصوص

  ھای مستقیم ی احساسات در آشنایی غلبه) الف

 و احساسات بر اصل شناسایی مقّدم نباید شور و حال آشنایی بر تعّقل غلبه پیدا کند

ھایی که  شود و خواستگاری میھا رعایت ن متأّسفانه این آداب در خواستگاری. شود

ھای  در خواستگاری. اکنون بین جوانان متداول شده است، سنگی معّلق در ھواست

مستقیم که جوانی از جوان دیگر در پی یک دیدار سطحی و دلباختگی ذھنی انجام 

گویند اگر به  شوند و می دھد و در پی سه جلسه گفتگو با ھم خودمانی می  می

چرا : پرسیم گذاریم، وقتی از آن جوان می ھا در میان می  با خانوادهتفاھم رسیدیم بعدًا

گاه شاھد ھستیم که . خواھم طرف را بشناسم می: گوید کنی؟ می اینگونه عمل می

شوند و یک  کنند؛ اّما بنحوی در یک پروژه با ھم ھمکار می با ھم صحبت مستقیم نمی

ی آن با ھم رفت و آمد پیدا  بھانهکنند و به  ارتباط کاری و عاطفی با ھم پیدا می

  .کنند می

  

ی  شود، اّما نتیجه ھر چند رفت و آمدھای جوان به نّیت شناخت طرف مقابل انجام می

یعنی در این ارتباطات قبل از اینکه شناسایی انجام شود، . گردد کار برعکس می

طور که شود و دلباختگی و عاشقی مانع از شناسایی است؛ ھمان دلباختگی ایجاد می

 عالقه به چیزی انسان را کور و کر " یعنی ؛»ُحبَُّك لِلشَّیِء ُیْعمی َو ُیِصّم«: فرمایند می

  .شود  یعنی مانع از شناخت دقیق نسبت به نكات منفی آن می"کند، می

  

  تأثیر روان ناخودآگاه در تعّلق زن و مرد) ب

 ارتباط کاری و چه فرھنگی، جنس زن و مرد اگر با ھم به ھر عنوان ارتباط پیدا کنند، چه

روانشناسان اصطالحی دارند به نام روان . شوند بطور ناخودآگاه به ھم وابسته می

. »ناخودآگاه«است و بخشی دیگر » خودآگاه«بخشی از روان، . »ناخودآگاه«

مقداری تأّمل کنیم؛ زیرا بسیاری از آن » ناخودآگاه«مناسبت نیست پیرامون اصطالح  بی
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و چنانکه از نامش پیداست ذاتًا بنحوی است که باید از آن غفلت داشته غفلت داریم 

  .گذارد شود و در روح ما اثر می ی ما چیزھایی ضبط می در حافظه. باشیم

ھا را با آگاھی و توّجه در  ای از آن دسته: شوند آن چیزھا به دو دسته تقسیم می

سپاریم و یا  را به خاطر میخوانیم و مطالب آن  دھیم؛ مثًال کتاب می حافظه جا می

در این بخش ھر آنچه با . کنیم شنویم و در حافظه ضبط می سخنان سخنرانی را می

کنیم و اگر آن را  روح ما تطابق داشته باشد و آن را بپذیریم، در ذھن انباشته می

  .بریم نپذیریم، از خاطر می

ی  شود، اّما نتیجه یھر چند رفت و آمدھای جوان به نّیت شناخت طرف مقابل انجام م

یعنی در این ارتباطات قبل از اینکه شناسایی انجام شود، . گردد کار برعکس می

  ."شود و دلباختگی و عاشقی مانع از شناسایی است دلباختگی ایجاد می"

  

ی دوم چیزھایی است که ناخودآگاه بدون اینکه نیت انتخاب داشته باشیم، در  دسته

به عنوان مثال اگر شما در جلسات سخنرانی شخصیتی . کنیم ذھن خود انباشته می

حضور پیدا کنید و بادّقت سخنان و مباحث او را به خاطر بسپارید و آن سخنران در حین 

بحث خود حرکاتی را با دست یا صورت و ایما و اشاره برای تفھیم مباحث خود انجام 

ھانه ندارید، بطور دھد، ھر چند شما به آن حرکات و اشارات توّجھی مستقیم و آگا

پذیرید و در گفتگو با  غیرارادی و به اصطالح روانشناسان ناخودآگاه از آن حرکات تأثیر می

این، . گیرید دیگران بدون اینکه تعّمد داشته باشید، از آن حرکات و اشارات بھره می

  .است» ناخودآگاه«ھمان ضمیر 

تر از بخش خودآگاه  تر و بیش رگروانشناسان معتقدند بخش ناخودآگاه روان ما بسیار بز

کنند که قسمتی  ھای یخی که در دریا شناورند را مطرح می ھا مثال کوه آن. ماست

ھای  ناخدایان باتجربه با دیدن این کوه. اندک از آن از آب بیرون و قابل مشاھده است

شود و دست  ھا برخورد کند، منھدم می کنند؛ زیرا اگر کشتی با آن یخی وحشت می

 از    ما اگر یکی از سرنشینان این کشتی باشیم،  .بیند ی سنگینی می  صدمهکم

بیند، یک  داند در زیر قطعه یخی که می کنیم ولی ناخدا می وحشت ناخدا تعّجب می

ی زیر آب به ضمیر ناخودآگاه  روانشناسان از آن قسمت عمده.کوه یخ عظیم قرار دارد

ریم، خطرناک است یعنی ضمیر ناخودآگاه ما از آنجا که ما غفلت دا. کنند تعبیر می

  . کنیم چه بخواھیم و چه نخواھیم انتخاب می. داوری برای انتخاب ندارد
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پذیرید و بخشی را رد  شنوید و بخشی را می شما سخنان یک سخنران را می

اّما بدون اینکه دّقت داشته باشید، حرکات و رفتارھای آن سخنران را کامًال . کنید می

  .كنید؛ بدون اینکه حّتی عالقه به آن داشته باشید ذیرید و تقلید میپ می

دھند به این  ھایی که دختران و پسران به طور مستقیم انجام می در فرآیند خواستگاری

باشد، ھر چند ظاھرًا  ای برای شناسایی بھتر یکدیگر می انگیزه که این ارتباط مقدمه

ر حال رد و بدل کردن محّبت به یکدیگر حرف قابل دفاعی است، اّما ناخودآگاه د

رسد که پس از چند جلسه رفت و آمد ناگھان متوّجه  کار به جایی می. ھستند

اید با او  اید و بطور قطع ھم تصمیم گرفته شوید به او بسیار دلبسته و وابسته شده می

 بدانید ھر چند اّطالعات اّولیه حکایت از ظاھری منفی داشته باشد ـ مثًال.ازدواج کنید

ھای محّبت بین شما چنان   ندارند ولی رشته    سنخیت  ھای شما با یکدیگر خانواده

گیرید و این از مواردی است که  در ھم تنیده شده است که آن اّطالعات را نادیده می

، دل تصمیم گرفته؛ در حالی که از حقایق غافل بوده )عقل(پیش از نظر کارشناس

ھای عقل انجام دھیم تا در دام  ری را باید پس از کارشناسیاز این رو، خواستگا. است

  .انگیز گرفتار نشویم ھای محّبت ظاھری و ھوس رشته

سازیم،  بندی که خود را در بند عالقه گرفتار می تر عالقه با عالقمندی و به عبارت صحیح

یگر حرف  د آدِم دلباخته. بینیم بینیم و گاه عیوب را زیبا می بسیاری از عیوب را نمی

  .بیند پذیرد و حقایق را نمی كسی را نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 56

  بخش سیزدھم

  

 ان و پسران دخترباور مشکل 
  
   

  .طور بالعکس کنند دیدگاه پسرھا ھمانند آنھا است و ھمین دخترھا تصور می

اما این بار . از مشکالت و آسیب ھای دوستی دختر و پسر قبال برایتان زیاد گفته ایم

این که دخترھا درباره . نگاه متفاوت تری به این مساله بیندازیمشاید بد نباشد 

  . دوستی با یک پسر چه فکری می کنند و این دوستی از نگاه پسران چه شکلی دارد

اساس . طور بالعکس کنند دیدگاه پسرھا ھمانند آنھا است و ھمین دخترھا تصور می

شدن با وقایع و  رو  به در روھا و طرز فکر جنس مخالف  روابط دوستی، شناختن دیدگاه

اما این یک اصل . اتفاقات است، تا بتوان از این تجربه در زندگی مشترک استفاده کرد

کنند پسران تشنه  دختران تصور می. شده در روابط دوستی دختران و پسران است گم

  . کنند دختران نیاز جنسی زیادی دارند احساسات ھستند و پسران نیز تصور می

  

دھند و   خود بیشتر بھا می" ج ن س ی"در روابط دوستی به ھوس و غریزهپسران 

شوند یعنی رابطه  دچار وابستگی جنسی می" ج ن س ی "پس از اولین ارتباط

ھای بعدی دنبال فرصتی برای  آنھا در تمامی مالقات. شود تر می جنسی آنھا گسترده

این نیاز باشد این رابطه گوی  تأمین این نیاز ھستند و تا زمانی که طرفشان پاسخ

اما ھر زمان که طرفشان از رابطه جنسی خودداری کند یا اخالق و رفتار . ادامه دارد

  . زند کند یا آن رابطه را برھم می گیری می کند یا مدام بھانه پسر تغییر می

  

دختران تا زمانی که به فردی احساس نداشته باشند و وابستگی احساسی پیدا 

دھند این  ترجیح می.  را با آن فرد تجربه کنند "ج ن س ی"  ند رابطهتوان نکنند نمی

ای  از اینکه بدون احساس تن به چنین رابطه. رابطه از روی عشق و دوطرفه باشد

شوند و   دچار وابستگی بیشتری می سین ج  دختران پس از رابطه. بدھند بیزارند

ر اکثر روابطی که د. بگیرندبیشتر دوست دارند مورد توجه احساسی طرف مقابل قرار 

اند ولی رابطه دوستی آنھا به اتمام رسیده دچار  را تجربه کردهنسی  ج در آن رابطه

بیشتر تمایل دارند دوست داشته شوند تا اینکه دوست . شوند افسردگی موقتی می
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این در حالی است که پسرھا . توانند بارھا حس عاشقی را تجربه کنند  می آنھا. بدارند

آنھا اگر واقعًا کسی . کنند شوند و اولین عشق را فراموش نمی بار عاشق می  یکفقط

اصطالح به آب و  کنند و به آوردنش می دست را دوست داشته باشند، ھرکاری برای به

ھمه انرژی خود را قبل از ازدواج صرف طرف ولی اشکال اینجاست که . زنند آتش می

  . کنند می

 زنان پس از ازدواج بیشتر از دوران قبل از ازدواج   ی جنس  نیازھای احساسی و حتی

دختران قبل . است، به ھمین دلیل است که مدام از سردی ھمسر خود شکایت دارند

سمت آنھا بیاید، که این مورد بعد از ازدواج دگرگون  از ازدواج تمایل دارند طرفشان به

سمت ھمسر خود  که به ھستند   سالم و  درست  پرورش  یافته  شود؛ این زنان می

نکته بسیار مھم اینکه بسیاری از . کنند باره تالشی نمی روند و مردان در این می

ھای جدی این روابط  دخترھا و پسرھا با شنیدن این مطالب و بررسی آسیب

ای  ھر قاعدهوجود آید؟  از کجا معلوم که این آفات در دوستی ما به: گویند می

وم که ما استثنای این قاعده نباشیم؟ این افراد گمان ؛ از کجا معلاستثنایی دارد

تر بوده و فقط روابط دیگران،  تر و مستحکم کنند که رابطه آنھا از روابط دیگران عمیق می

  . سست و بر پایه عالقه جنسی بنا شده است

  

خواھد نه برای  خاطر خودم می دوستم گفته، که فقط مرا به: گوید دختر می

داند ھدف  بیچاره دختر، نمی: گوید در مقابل پسر ھم می. ی جنس  استفاده سوء

حاال که پسر اعتماد دختر را جلب کرده .  کردن او نیست واقعی من ازدواج و خوشبخت

عنوان شریک  داند و به اش می است و با زرنگی ھم به دختر قبوالنده که او را زن آینده

گوید که ما  بیند و به او می یزندگی دوستش دارد، زمینه را برای منظورش مھیا م

شدن زمینه   ھستیم، چرا تا فراھم    ھم زن و شوھر    ھایمان با اکنون از طریق قلب

  جنسی   ای بیا از ھمین حاال رابطه.  محروم کنیم جنسی    ازدواج، خودمان را از لذت

  . کنیم برقرار 

  

ب کنند مرتکب این متأسفانه بعضی از دخترھا ھم برای اینکه رضایت پسر را جل

غافل از اینکه . کنند  او را قبول می جنسی   شوند و تقاضای رابطه اشتباه بزرگ می

یا اند،   داشتهجنسی  اند و یا رابطه وقت با کسی که قبًال با او دوست بوده پسرھا ھیچ
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    من  دوست  با وقتی  که  ویا  یک  عمر  سر کوفت  میزنند کنند ھرگز ازدواج نمی

   باھم  رابطه  داشتیم  از  کجا  بدانم  که  با  دیگران  نیز  رابطه  نداشتی  و یا بودی

پسرانی  که  کمی  عاقلتر  ھستند  امکان  ندارد  با  "    اصوال.نخواھی  داشت

   . عروسی  کنند–دختری  که  قبل  از  ازدواج  رابطه  جنسی  برقرار  کرده 

اینکه رضایت پسر را جلب کنند مرتکب این متأسفانه بعضی از دخترھا ھم برای 

غافل از اینکه . کنند  او را قبول میجنسی   شوند و تقاضای رابطه اشتباه بزرگ می

اند  وقت با کسی که قبًال با او دوست بوده  ھیچی عاقل  و درست  تربیت  یافته پسرھا

دنبال دختری   ھم بهبرای ازدواجکنند و  اند، ھرگز ازدواج نمی  داشتهجنسی   و یا رابطه

تنھا  دخترھا نیز با این اشتباه نه . ھستند که قبًال با کسی رابطه نداشته است

اند، بلکه پسران با دیدن این رفتار، آنھا را افرادی ھرزه تلقی  خودشان را ارزان فروخته

گذارند و  بودنشان می حساب سست  چون پسرھا این کار دختران را به. کنند می

اگر فرد دیگری ھم این تقاضا را داشته باشد، احتمال دارد که به او ھم گویند،  می

  . جواب مثبت بدھد

چارلی  چاپلین  بزرگ  به  دختر  خود  می گوید  که  عزیزم   ھمه  مردھا  در تختخواب 

عاشق  پیشه  می شوند  مھم است  که  مرد ھا  را  در  حالت  ھای  دیگر  

  .بشناسی

  

یکی از حاالت دوستی دختر و پسر بود که پسرھا با وعده ازدواج، البته مطلب باال، 

  . پردازند  از آنھا میجنسی   کنند و به سوءاستفاده دخترھای جوان را خام می

حاالت دیگری ھم برای این رابطه قابل تصور است، که در زیر به چند نمونه از آن اشاره 

  : کنیم می

قصد ازدواج ندارند و پسرھا نیز علنًا به طرف دانند که پسرھا  برخی دخترھا می) الف

آنھا . گویند که قصدشان از این دوستی برای شناخت و ازدواج نیست مقابلشان می

 این طریق  شوند و به گذرانی باھم شریک جنسی و دوست می فقط برای خوش

  . خواھند از تنھایی دوران مجردی فرار کنند می

این قبیل پسرھا ھستند و قصدشان را از این بعضی از دخترھا حاضر به دوستی با 

آنھا . کنند  خودشان معرفی میجنسی   رابطه، تخلیه احساسات و ارضای غیراخالقی

شوھر : گویند توانند بکنند و می شان بخواھد، می کاری که غریزه کنند ھر گمان می
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  ایم؟   داشتهجنسی    مان از کجا خواھد فھمید که ما در گذشته روابط آینده

کنند، ضمن اینکه مخارج  تا آنجا که بتوانند، با جنس مخالف رابطه برقرار می

اصطالح، با یک تیر دو  کنند و به فروشی تأمین می گذرانی خود را از طریق تن خوش

طور روابط را کنار خواھیم  گویند بعد از ازدواج، این آنھا با خود می. زنند نشان می

 این  پسرشان از این روابط، به م بخواھند، دوستدانند حتی اگر ھ ولی نمی. گذاشت

  . ھا ـ بعد از ازدواج آنھا ـ نخواھند گذشت سادگی

گویند اکنون موانع ھم از میان برداشته شده و وقت برداشت محصول  اتفاقًا می

چراکه برخی از پسرھا خیلی زرنگ ھستند و .  مان است ھای شوم گذشته نقشه

؛ در دوران دوستی از او کنند ریزی می ن دختر برنامهشد بیشتر برای بعد از متأھل

   منظور اخاذی کنند و این مدارک را برای بعد از ازدواج دخترھا به عکس یا فیلم تھیه می

کنند که اگر  دارند و در وقت مناسب طی تماسی با دختر، تھدید می  نگه میجنسی 

شده او را به   ی ضبط برقرار نکند، عکس، فیلم و یا صداجنسی   با آنھا رابطه

شدن این موضوع عواقب وحشتناکی را برای دختر در پی  فاش. دھند ھمسرش می

شود زندگی مشترک او نابود و در بین فامیل آبرویش از بین  باعث می. خواھد داشت

اینجاست که .  سراغش نخواھد رفت برود و به دلیل خیانتش، برای ازدواج مجدد، به

 جنسی    اش، به رابطه نشدن رابطه دوران مجردی ، برای فاشرغم میل باطنی دختر به

دھد و خیانت آن دختر مجددًا در دوران متأھلی رقم  اش تن می پسر قبلی با دوست

شدن این خیانت مجدد، ممکن است خودکشی دختر را به دنبال  فاش. خورد می

  . داشته باشد

 ما  قبول  داشته  باشیم  یا  یک  مطلب  را  ھمین  جا  باید  عرض  کنم  طبیعت  چه 

عکس  العمل  "  نداشته  باشیم دارای  قوانینی  است  که  در  مقابل  عمل  ما  حتما

"  نشان  خواھد  داد  و در  آینده  ما  نمی توانیم  از  عکس العمل آن  فرار  کنیم  مثال

س  درد  ھم  ون  کسی  ندید  پچدست  خود  را  به  دیوار  بکوبید  و بعد  بگویید  

کسانی  که  قبل  از ازدواج  تن  به  روابط  نا مشروع  می دھند  دیده  . نخواھد  گرفت

در آینده ھمسرشان  به  آنھا  خیانت  خواھد  کرد  و یا  مشکالت  "  شده  که  حتما

  :به  قول  موالنای  بزرگ. عدیده ای  به  سراغشان  خواھد  آمد

  ئوف     چو  جو بکاری  به تو ندھد  گندم  باز گر چه  خداوند  رحیم است و ر
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در بین دخترھا کسانی ھستند که از سادگی و پاکی بعضی از پسرھا ) ب

ھر روز به . کنند استفاده و آنھا را در دام عشق پوشالی خودشان گرفتار می سوء

ـ ھای مختلف از جمله سالگرد تولد، جشن تولد فالن دوست، خرید لوازم آرایشی  بھانه

شروع به ... شاپ، خرید کارت شارژ موبایل و گذرانی در کافی بھداشتی، خوش

این کار آنھا ھم بدون ھزینه نیست و باید در عوض . کنند کردن جیب پسرھا می خالی

دادن نجابتشان تمام  دست ھم به قیمت از نیازھای جنسی پسر را برآورده کنند؛ که آن

"  یاری  از  پسر ھا  بر این باورند  که  اصال برای  ھمین  ھم ھست  که  بس.شود می

  .است"  آویزان "  جنس  دختر  موجودی  

  

ھمه ... دادن جسارت، محبت، عشق پاک و تعداد اندکی از پسرھا با نشان) ج

  . گذارند پای معشوقشان می عمرشان را به

ت تعداد این دسته از افراد، خیلی کم است، چون پسرھا اگر واقعًا کسی را دوس

کنند با آنکه دوستش دارند ازدواج  شوند، سعی می داشته باشند، با او دوست نمی

در این گروه ھم آفاتی وجود دارد، در برخی از موارد دخترھا با دیدن یک پسر . کنند

تا  او  را  بیشتر  .کنند پیشه پشت می شوند و به پسر عاشق تر، شیفته می  تیپ خوش

بعضی از دخترھا . شود اعتماد کرد ن این دخترھا ھم نمیبه وفادار ماند.تحریک  کنند 

نیز در دوستی با پسری که قصد شناخت برای ازدواج دارد، ھمان رفتاری را بروز 

  . دھند که انگار در میھمانی ھستند می

  

شان را با جنس مخالف، به رابطه دوستی با دو  دختر و پسر رابطه دوستی) د

 و سر  خودشان  و طرف  مقابل  را  کاله  می گذارند  یعنی  کنند جنس تشبیه می ھم

کنیم که با جنس مخالف دوست ھستیم ما یک  گویند ما اصًال احساس نمی می

دوست اجتماعی ھستیم؛ براساس خلقت انسان، ھر جنس فقط برای جنس 

جنس خودش، بنابراین دختر و پسر  کند نه برای ھم مخالفش نیروی جاذبه تولید می

کنند، بلکه بالعکس  اند، پس چرا برخالف طبیعت ھمدیگر را دفع نمی جنس ھم اگر ھم

کند که این حرف برخالف  پس ھر عقل سالمی تأیید می! کنند؟ ھمدیگر را جذب می

  . طبیعت و کذب محض است
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شوند،  دخترھا و پسرھا برای کسب تجربه و مھارت در زندگی باھم دوست می) ه

ھای  آنھا تجربه. مانند ھا ھستند که به یاد می  تجربهدانند که ھمیشه اولین ولی نمی

  . کنند نه با بھترین یارشان ای تجربه می به یادماندنی را با فرد بیگانه

،  و  از  دست  خواھند  دادآن چیزی که از یاد این دختران و پسران فراموش شده

باید بدانند که اگر آنھا این موضوع را . شان است جایگاه تعھد و وفاداری به ھمسر آینده

شان ھم متعھد باشد و به آنھا وفادار بماند، باید خودشان ھم  خواھند ھمسر آینده می

  .متقابًال به آنھا وفادار باشند

مطلبی  را  باید  در  ھمین  جا  عرض  کنم  و  آن  اینکه  بعضی دختر ھا  در دوران  

ای    طرف  مقابلشان  تن  در  دوستی  و یا  نامزدی  در  پنھان  و یواشکی  به  ارض

می دھند  و  طرف  خود  را  طوری  عادت  می دھند  که   رابطه  جنسی   ھمراه  با  

یعنی  درست  بر عکس  چیزی  که  باید  انسان  سالم  یاد  .(اضطراب  و ھیجان  باشد

ازدواج   مرد  تا  بعد  از  و این  مطلب  بنا بر  اصل  پا ئولوف   باعث  می  شود  ) بگیرد 

به  ارضای  غریزه  جنسی ھمراه  با  آرامش  خو  نگیرد  و  به  ھمین  ناخواسته  باز  

ھم  به  دنبال  کسی خواھد  گشت  که  بتواند  با  او  روابطی  مخفی  و ھیجانی  

  . حال  خودتان  بیشتر  فکر کنید. داشته  باشد

 و جنسی   چیز به جز ارضای  ھیچباالخره گروه آخر مربوط به پسرھایی است که) و

بند تشکیل خانواده  و گذرانی برایشان مھم نیست و اصًال خودشان را در قید خوش

این افراد، . مانند طلب باقی می ھر روز با یکی ھستند و تا آخر عمر ھم تنوع. دانند نمی

شوند مگر در زیر  وقت ھم سیر نمی مشتریان زن خاص خودشان را دارند و ھیچ

  . ارھا خاکخرو

  

و خم باید بگوییم، آن چیزی که از یاد این دختران   سنگین و پرپیچ خش در انتھای این ب

آنھا این . شان است و پسران فراموش شده، جایگاه تعھد و وفاداری به ھمسر آینده

شان ھم متعھد باشد و به آنھا  خواھند ھمسر آینده موضوع را باید بدانند که اگر می

طور نیست که به تبع  این. ، باید خودشان ھم متقابًال به آنھا وفادار باشندوفادار بماند

نفس، در مجردی ھرکاری که خواستیم انجام دھیم و بعد انتظار داشته باشیم که در 

  . مان شود زندگی مشترکمان یک فرد پاک و مقدس نصیب
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    چھاردھمبخش  

  مادر ما متھمیم،پدر 
  

پـذیری و انتقـال    ھـای اساسـی جامعـه    نـوان یکـی از مکانیـسم   نھاد خـانواده بـه ع           

در .ارزشھا و نگرشھای جامعه به نسلھای جدید و جوان ھمواره مورد تاکید بـوده اسـت               

  . اسـت  این حوزه،خانواده عامل پیونددھنده نسلھای متفـاوت بـه یکـدیگر معرفـی شـده      

 والـدین یکـی از   دوستی ھای خیابانی و آشنا شدن دختران و پـسران بـه دور از چـشم              

علل اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی در جوامع باعـث شـده            . معضالت اجتماعی است    

سن ازدواج باال رود و جوانان کمتر تشکیل خانواده بدھند که البته دنیای ارتباطات نیز در              

                   .شـــــــــــــــیوع ایـــــــــــــــن معـــــــــــــــضل نقـــــــــــــــش بـــــــــــــــسزایی را دارد  

. ی، اجتماعی، عاطفی و شناختی مـی باشـد        انسان دارای نیازھای مختلف زیست         

این تعامل در پی پاسـخ بـه سـوال          . او نیازمند خوردن، آشامیدن و تعامل بادیگران است       

محبـت کـردن و مـورد محبـت     ھای شناختی خود است و باالخره مھمترین نیاز انسانی         

برخی از روانشناسان بـا بررسـی نیازھـای مختلـف بـشری و سـطح                . استواقع شدن   

  .آن بــر تــامین نیازھـای عــاطفی در دوران نوجــوانی و جـوانی تاکیــد فــراوان دارنــد  بنـدی  

  

تـامین نیازھـای عـاطفی از طریـق     . اما مسئله ای که در اینجـا مـی توانـد مطـرح باشـد       

و ” دوسـت دختـر   “رابطه با جنس مخالف است که اصـطالحا در جامعـه مـا از آن بـا نـام                    

  .یـــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــی کننـــــــــــــــــــد” دوســــــــــــــــــت پـــــــــــــــــــسر “

 ھای دختر و پسر رابطه ای نـسبتا صـمیمانه و گـرم و پنھـانی کـه از                   مقصود از دوستی  

طریق دیدارھای مخفیانه و رد و بدل کـردن ھدیـه یـا برقـرار سـاختن ارتبـاط تلفنـی بـین          

اما گـسترش چنـین روابطـی تـاثیر منفـی در کـانون ھـای                . دختر و پسر ایجاد می شود     

 تشکیالت اجتماع می باشـد را  خانوادگی دارد پایه ھای خانواده سالم که ھسته ای از       

لذا برای جلـو گیـری از پیـشرفت ایـن معـضل بـه علـل ممنـو عیـت                     . متزلزل کرده است    

چنین روابطی پر داخته می شود تا ھر ذھن آگاھی با دانستن این مطالب ، آگـاه تـر از                    

  .پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیش باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
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 بــه متاســفانه پدیــده معاشــرت و دوســتی دختــر و پــسر قبــل از ازدواج در بــین جوانــان 

رسـد در حـوزهء    بـه نظـر مـی   .  واقعیت اجتماعی نوظھـور اسـت      خصوص دانشجویان،یک 

  روابط بین دختر و پسر در جامعه به خصوص در بین جوانـان،تغییرات نگرشـی و ارزشـی                 

 متفاوتی به  گیری نگرشی و ارزشی   گیری است و جوانان جھت      رخ داده یا در حال شکل     

  . نـسلی اسـت     دارند که ایـن امـر گویـای شـکاف         ھای خود     نسبت بزرگساالن و خانواده   

دختران و پسرانی که به طریق غیر مشروع با فردی از جـنس مخـالف، رابطـه دوسـتانه            

ھـا ھرچنـد متوجـه        آسـیب . کنند، ممکن است از جھات مختلف، آسیب ببینند         برقرار می 

ــیش      ــران بـ ــاره دختـ ــدت آن دربـ ــه و شـ ــا دامنـ ــت، امـ ــسر اسـ ــر و پـ ــت  دختـ ــر اسـ   .تـ

آسـیب شناسـان اجتماعی،دوسـتی ھـای خیابـانی بـدون محبـت و عـشق                 به اعتقـاد    

اگـر ایـن روابـط    . واقعی بوده و تنھا بر اساس نیازھای غریزی و جنسی شکل می گیـرد        

پشتوانه عشق و محبت ندارد و پس طبیعـی اسـت         به ازدواج ھم منتھی شود به حتم        

 شـریک لـذت ھـای    زیـرا پـسر و دختـر جـوان بیـشتر      که چنین ازدواجی دوام پیـدا نکنـد؛     

جنـسی یکــدیگر بـوده انــد و زنــدگی واقعـی پــس از ازدواج امــری فراتـر از ارضــای غرایــز     

در تجربه این دوستی ھا، فرصتی بـرای انتخـاب و شـناخت صـحیح زوج                . جنسی است 

   ھا از یکدیگر بـه وجـود نمـی آیـد، زیـرا در اوج ھیجانـات ناشـی از غرایـز جنـسی، افـراد             

اگر ھـم در اثـر شـرایط    . آگاھانه یکدیگر را بشناسند و انتخاب کنند نمی توانند عاقالنه و     

    اجبــاری ازدواج کننــد در بیــشتر مــوارد پــس از مــدتی کوتــاه مجبــور بــه جــدایی و طــالق 

  .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوند

آمارھا نـشان میدھـد بیـشترین میـزان دوسـتی ھـای خیابـانی در سـن غریـزی اسـت                      

ی محبوبیـت قـدرت اجتمـاعی و    بعضی از پـسران ایرانـی داشـتن دوسـت دختـر را نـوع           

موفقیت برای خود محسوب میکنند و در شرایطی که توانایی تشکیل خانواده از طریـق               

ازدواج را ندارند عده ای از انان نیاز ھـای جنـسی و عـاطفی خـود را از طریـق دوسـتی                       

متقابال بعـضی از دختـران ارتبـاط بـا پـسران را نـوعی               . ھای افراطی بر طرف می نمایند     

 برای خود تلقـی میکننـد و متاسـفانه اکثـر قریـب بـه اتفـاق ایـن دختـران تـصور                        جذابیت

ــوند    ــی شــــ ــی مــــ ــه ازدواج منتھــــ ــا بــــ ــتی ھــــ ــن دوســــ ــه ایــــ ــد کــــ   .میکننــــ
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روابط خیابانی برای دختران و پسران به یک اندازه عواقب ناخوشایند ی دارد اما آسـیب                

نھا سرمایه ای از آن  ھای ایجاد شده بر اثر روابط خیابانی بیشتر متوجه بانوان است چو           

ــد،         ــنگینی کن ــان س ــر سرش ــایه ان ب ــر س ــر عم ــا آخ ــاید ت ــه ش ــد ک ــی دھن ــت م   دس

 شوند تا بتوانند   آگاه  خود در برابر فرزندان     حیاتی   نقش  ھا به    از ھر چیز باید خانواده      پیش

ــاری  صــحیح الگوھــای ــه  رفت ــدان  را ب ــه  فرزن ــه  ســالم  دھنــد و ھــویتی  ارائ ــا ب ــان   و پوی  آن

ــدین.شندببخــ ــه وال ــد ب ــاطفی  نیازھــای  بای ــدان  و روحــی  ع    صــحیح ھــای  و شــیوه  فرزن

ــخ ــویی پاســـــــــ ــه گـــــــــ ــن  بـــــــــ ــف   ایـــــــــ ــا واقـــــــــ ــوند  نیازھـــــــــ   . شـــــــــ

زمانی که خانواده و جامعه نقش اساسی خود را جھت یاری دادن به نسل جوان بـرای              

تگی یافتن ھویت سالم، مثبت، پویا و سازنده به خوبی ایفا نکنند، نسل جـوان بـا آشـف            

ھویت و خالء وجودی مواجه می شود و برای کاھش اضطراب و رھایی از بحران ھویـت                 

جوان در تصور و توھم خویش، از طریق        . و سرگشتگی، به این دوستی ھا تن می دھد        

او لـذت ایـن دوسـتی را عامـل     . دوستی با جنس مخالف، می خواھد به آرامـش برسـد   

ــد   ــویش مــــــــی دانــــــ ــویتی خــــــ ــی ھــــــ ــران بــــــ ــرای بحــــــ   .تــــــــسکین بــــــ

ھـای قبـل از ازدواج    به نظر بسیاری از کارشناسان دوستی ھا ،ارتباط ھـا و ابـراز عالقـه     

 ھستند و اگر موجب تشکیل خانواده شود، قدرت تحکـیم و تـداوم زنـدگی          کاذببیشتر  

     ھـا دور از نظـر پـدر و مادرھـا انجـام       بیـشتر مواقـع نیـز ایـن روابـط و ابـراز عالقـه           . را ندارد 

توانـد مـشکالتی را    ھا تحـت نظـارت پـدر و مـادر نباشـد، مـی             آشنایی اگر این . می گیرد 

  . ایجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  

متأسفانه روابطی که در جامعه از طریق ایمیل، چت و موبایل بـین دختـر و پـسر انجـام                    

شـاید  . گیـرد  ھـا انجـام مـی      اطالعی، عدم کنترل و نظارت خانواده       گیرد، در سایه بی     می

آگاھی پدر و مـادر نـسبت   . ھا نباشد ت نظارت خانوادهھا تح  درصد این ارتباط٩۵بیش از  

 بایـد  ٢پدر و مادر، ھـر  . به ارتباط، از سوی والدین دختر، بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد           

گاھی مادرھـا از روابـط دخترشـان بـا یـک پـسر خبـر        . از این روابط آگاھی داشته باشند     

ــست     ــت نیـــــ ــن درســـــ ــدارد، ایـــــ ــر نـــــ ــر خبـــــ ــدر دختـــــ ــا پـــــ ــد، امـــــ   .دارنـــــ

  

اتوانی خانواده و جامعه در پاسخگویی صحیح و به موقـع بـه نیازھـای اساسـی نـسل             ن

امنیـت، احتـرام،    . جوان عامل دیگری جھت شکل گیری دوسـتی ھـای خیابـانی اسـت             
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محبت و دوست داشته شدن از جمله نیازھای روانی انـسان اسـت کـه متأسـفانه بـه                   

امکانـات اقتـصادی، ایـن دو       دلیل سرگرم شدن خانواده ھا و جوامع بـه فـراھم سـاختن              

  .نھاد انسان ساز از ھنر عشق ورزیدن و احترام گذاردن به نوجوانان محـروم مـی شـوند     

نقش بسیار عمده   ) از دوران كودكی تا جوانی    (نحوه برخورد و عملكرد والدین با فرزندان        

بـر ھمـین اسـاس اسـت كـه          . ای در شكل گیـری اخـالق، روحیـات و فرھنـگ آنھـا دارد              

    ریــشه ھمــه كارھــا و فعالیــت ھــای فرزنــدان را در نــوع عملكــرد والدینــشانمتخصــصین 

یكی از مھمترین بحران ھای دوران نوجوانی و قبل از ازدواج جوانان دوسـتی              . می بینند 

ــت   ــالف اســـــــــــــــــــــــ ــنس مخـــــــــــــــــــــــ ــا جـــــــــــــــــــــــ   .بـــــــــــــــــــــــ

  

بسیاری از جوانان به دلیل برخی كمبودھا و فشارھا و تنھا برای فـرار از آنھـا و رسـیدن                    

مت جــنس مخــالف ســوق مــی یابنــد و گمــان مــی كننــد كــه تمــام  بــه آرامــش بــه ســ

در حالیكـه ایـن كـار آنھـا     . مشكالتشان در سایه ازدواج با فرد مقابل قابل حل می باشد   

ــل   ــرب المثـ ــارز ضـ ــصداق بـ ــادن «مـ ــاه افتـ ــه چـ ــدن و بـ ــه در آمـ ــد» از چالـ ــی باشـ   .مـ

  

  ھـای    و شـیوه    نـدان  فرز   و روحـی     عـاطفی    نیازھـای    باید به   برای نیل به این ھدف والدین     

  ھـای    ارزش  در ایـن بـاره بایـد بـا تقویـت          .  شـوند    نیازھـا واقـف      ایـن    به   پاسخگویی  صحیح

 و    در نظر جوانان، تقویت      مادی   معیارھای   گردانیدن   و سست    و انسانی   اخالقی، معنوی 

  نـان، ارائـه    جوا   فراغت   اوقات   برای   صحیح  ریزی   و برنامه      و تفریحی    مراکز ورزشی   توسعه

 و نوجوانـان،      کودکان   عاطفی   کمبودھای  کردن   برطرف     جھت   و اجتماعی    رفاھی  خدمات

 و مدرسـه،    در خـانواده    و نوجـوان     کـودک   نفـس    و اعتماد به       نفس   عزت   احساس  پرورش

 در امـور خـانواده،        متخـصص    بـا کارشناسـان      تماس  ھا از طریق    اطالع رسانی به خانواده   

   و ھمچنـین   و تنبیـه   تربیتـی، پرھیـز از سـخت گیـری      ھا و برنامـه ھـای    از فیلم  هاستفاد

   از بی    و دوری    تعادل   رعایت   به   فرزندان   فرزندان، تشویق    در تربیت    گیری   از آسان   اجتناب

 در   از بـروز اضـطراب    و جلـوگیری   و جامعـه   در خـانواده    امنیت   احساس  بندوباری، برقراری 

  . و جوانــان زمینــه ھــای پیــشگیری و مقابلــه بــا چنــین مــواردی را کــاھش داد  اننوجوانــ

 خـود در برابـر     حیـاتی   نقـش  ھـا بـه   برای پیشگیری از چنین آسـیب ھـایی بایـد خـانواده          

 دھند و آنھا را در        ارائه   فرزندان   را به    رفتاری   صحیح   شوند تا بتوانند الگوھای      آگاه  فرزندان

وظیفه ھمه ی پـدران ومـادران اسـت کـه در     . تماعی واکسینه کنند برابر آسیب ھای اج   



 66

دوران جوانی ونوجوانی به دختر وپسر خود محبت کافی داشـته باشـندتا ایـن کـه آنھـا                   

نـده خـود را   سنگ بنای زنـدگی وآی   و برای ارضای این احساس به افراد غریبه پناه نبرند      

حبـت آمیـز بـین زن وشـوھر         خال عـاطفی وحـاکم نبـودن روابـط م         .  سست وخراب نکنند  

تھدید و ارعاب علیه زنان و دختـران       . واعضای خانواده می تواند از عوامل آسیب زا باشد        

ھمچنـین  . عزت نفس آنان را از میان برده و تشنه ی کوچکترین نگاه محبت آمیـز میکنـد              

نباید فراموش کرد که کارشناسان اجتماعی و انتظامی نیز باید با اطالع رسـانی دقیـق               

انواده ھا و نوجوانان و جوانان را در جریان اخبار و اطالعات این گونه مسایل قرار دھنـد       خ

ــر بـــه میـــزان فراوانـــی مـــی توانـــد نقـــش پیـــشگیرانه داشـــته باشـــد     .زیـــرا ایـــن امـ

  :اشــــتباھات والــــدین در گــــرایش جوانــــان بــــه دوســــتی بــــا جــــنس مخــــالف        

  

ــف ــنس مخــــ   ) الــ ــورد جــ ــدان در مــ ــه فرزنــ ــدین بــ ــحیح والــ ــوزش صــ ــدم آمــ   الفعــ

  

اغلـب نوجوانـان در سـنین دوازده ـ سـیزده سـالگی، بـه دلیـل بیـداری غریـزه جنـسی            

 خواھند بدانند که جنس      کنند و می    نسبت به جنس مخالف مشغولیت ذھنی پیدا می         

اگر در این شرایط به آنھا درست اطالعـات داده نـشود،            . مخالف آنھا چگونه آدمی است    

ھایـشان را   روند تا پاسـخ پرسـش      رافیان می   به علت کنجکاوی به سمت دوستان و اط       

به ھمین دلیل یا با اطالعات غلط دوستان و سایت ھـا و یـا بـا دوسـتی                   . دریافت نمایند 

ــوند    ــی شــــــ ــه مــــــ ــالف مواجــــــ ــنس مخــــــ ــا جــــــ ــاك بــــــ ــای خطرنــــــ   .ھــــــ

در دین اسالم برای برخوردھای فرھنگی و اجتماعی زن و مرد با یكدیگر حدود مشخص              

ــا در ق   ــورد آنھــ ــت و برخــ ــده اســ ــدارد   شــ ــشكلی نــ ــیچ مــ ــدود ھــ ــن حــ ــب ایــ   .الــ

  

ــانواده    ) ب ــط خـ ــالف توسـ ــنس مخـ ــا جـ ــورد بـ ــد در برخـ ــق فرزنـ ــردن مطلـ ــدود کـ   :محـ

 ھا نوجوان خود را از ھرگونه برخورد با جنس مخـالف محـروم کـرده و آنھـا را                  گاه خانواده 

دارند زیرا ھر گونه ارتباطی با جنس مخالف را برخالف شـرع    به شدت از این امر باز می        

در حالیكه در دین اسالم برای برخوردھای فرھنگـی و اجتمـاعی زن و           . گناه می دانند  و  

مــرد بــا یكــدیگر حــدود مــشخص شــده اســت و برخــورد آنھــا در قالــب ایــن حــدود ھــیچ  

  . مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكلی نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارد
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  : نبـــــــــــــــــــــود کـــــــــــــــــــــانون محبـــــــــــــــــــــت در خـــــــــــــــــــــانواده   ) ج

ص برخـوردار   برقراری پیوند روحی و عاطفی عمیق بین والدین و فرزندان از اھمیتـی خـا              

شود که بـسیاری از نیازھـای روحـی و عـاطفی فرزنـدان در       این پیوند سبب می  . است

خـانواده ھـا بايـد      . محیط خانواده برآورده شود و آنـان دچـار کمبودھـای عـاطفی نگردنـد              

بستري فراھم كنند تا دختر خانم ھا به راحتي مسائل خود را با آنھـا در جريـان بگذارنـد      

افـرادی کـه از چنـین روابـط روحـی سـالمی در              . شـان برطـرف شـد     تا نیازھاي عاطفي    

محیط خانه محرومند، دچار كمبود محبت و عاطفه شده و برای جبران کمبودھایشان به          

البتـه  . سوی دوستی با جنس مخالف برای تامین نیاز به محبت شـان پـیش مـی رونـد                 

ــتی   ــوع دوسـ ــن نـ ــه ایـ ــرایش بـ ــی    گـ ــسرھا مـ ــشتر از پـ ــران بیـ ــا در دختـ ــ  ھـ   .دباشـ

  

ــورد ازدواج ) د ــانواده در مــــــــــــــــــــــــ ــختگیری خــــــــــــــــــــــــ   :ســــــــــــــــــــــــ

متاسفانه برخی از والدین در زمینه ازدواج فرزندانشان تنھـا بـه بھانـه اینكـه بزرگتـر و بـا             

تجربه ترند و ھدفشان خوشـبختی و سـعادت آنھاسـت اقـدام بـه تـصمیمات و اعمـالی           

گی آنھـا دور    می كنند كه برخالف رضایت فرزندانشان بوده و گاه حتی سعادت را از زنـد              

از ایـن رو اغلـب      . می كند و مشکالت فراوانی بـر سـر راه ازدواجـشان فـراھم مـی آورد                

کننـد بـرای رھـایی از فـشارھای روحـی             ھایی رشـد مـی      فرزندانی که در چنین خانواده    

ھای نابجای اطرافیان و به نوعی پیـاده کـردن اھـداف خـود در                حاصله از تحمیل خواسته   

   ھـای کـاذب و ازدواج ھـای ایـن چنینـی              ھـا و عـشق      دوسـتی زندگی، ناخواسته تن به     

ــی  ــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .دھنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اگر ارتباط و ابراز عالقه قبـل از ازدواج، بـدون نظـارت پـدر و مـادر باشـد، قطعـا مـسایل و               

 ٢ھـا در یـک، یـا     شـاید زوج . شود کند و ادامه زندگی مشکل می مشکالتی را ایجاد می   

. آیـد   اما پس از آن مشکالتی به وجود می        ماه اول پس از ازدواج، احساس رضایت کنند،       

افتنـد و ایـن مـسأله، زنـدگی را بـا مـشکالتی        مثال به یاد دوست قدیمی خودشان مـی     

 زن و مـرد  "در آن زمـان مطمئنـا   . ھـا را کـم مـی کنـد          کند و تفاھم و صمیمیت      مواجه می 

ی یکـدیگر  توانند نیازھای عاطف دیگر نمی. توانند به ھم بگویند  دیگر حرف جدیدی را نمی    
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نظـارت و آگـاھی پـدر و    . انـد  را برآورده کنند، چون این نیازھا را قبل از ازدواج برآورده کرده 

ــی  ــادر مـــــ ــد     مـــــ ــوگیری کنـــــ ــرایطی جلـــــ ــین شـــــ ــاد چنـــــ ــد از ایجـــــ   .توانـــــ

اگر پدر و مادر از روابط خبر داشته باشند و بدانند پسر مقابـل، شـرایط الزم بـرای ازدواج            

. ای مناسـب، مـانع تـشکیل یـا ادامـه ایـن روابـط شـوند          ھـ   را ندارد، می توانند بـا شـیوه       

ھا وجـود نـدارد و پـس از مـدتی کـه بـا خبـر         مشکل این است که این آگاھی در خانواده   

  .شوند، راه برگشتی برای آنھا وجود ندارد کـه مطمئنـا نتـایج آن منفـی خواھـد بـود                  می

کنترل . آوری کرد    را جمع  توان تلفن و اینترنت     توان گرفت؛ نمی    ھا را نمی    جلوی این ارتباط  

اگر شرایط تربیتی و اعتمـاد در خـانواده باشـد، فرزنـدان             . و نظارت پدر و مادر مھم است      

توانند   پدرھا و مادرھا می   .  خصوص مادر را از این ارتباط آگاه کنند         می توانند خانواده و به    

سـیبی کـه    بیـشترین آ  . در ھمان ابتدای شروع این ارتبـاط، جلـوی توسـعه آن را بگیرنـد              

حـدی اسـت کـه بـدون نظـارت            شوند، ارتباطات بـی     ھا قبل از ازدواج متحمل می       خانواده

  آمـــــــــــــــــــــــــــار.گیـــــــــــــــــــــــــــرد انجـــــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــــی

نتایج یک تحقیق انجام شده از سوی انجمن مددکاری علمی ایران، نشان می دھد که     

 درصد از ارتباطـاتی کـه قبـل از ازدواج در میـان دختـران و پـسران وجـود دارد بـه                  ١٠تنھا  

  . درصـــد بـــاقی ایـــن ارتباطـــات قطـــع خواھـــد شـــد ٩٠واج منجـــر مـــی شـــود و در ازد

 ھـزار نفـر نمونـه انجـام گرفتـه           ٣٠ استان بـزرگ کـشور و از بـین           ۵در این تحقیق که در      

 درصـد بـا دوسـت خـود     ١٠است نتایج نشان می دھد که از بـین ھمـه ایـن افـراد تنھـا                

ــه    ــا گذشــت زمــان ب ــاط ھــا ب ــه ارتب ــد و بقی   . جــدایی خــتم شــده اســت ازدواج کــرده ان

 مـاه  ١بر اساس نتیجه دیگری که از این تحقیق حاصل شده است ، این دوستی ھـا از               

  . ســـال ادامـــه داشـــته امـــا در ھمـــه مـــوارد نتـــایج یکـــسان بـــوده اســـت         ٧تـــا 

نکته قابل توجه دیگری که از این پـژوھش بـه دسـت آمـده اسـت نـشانگر ایـن موضـوع                       

 از این ازدواج ھا با ھـدف ھـای فـردی و عالقـه بـه                  درصد ٢است که از این رقم نیز تنھا        

 درصد مابقی به دالیل مالی و دارابـودن امکانـات فـرد         ٨طرف مقابل انجام شده است و       

ــه ازدواج منجـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــــــت      .بـــــــــــــــــــــ

  

  :امـــــــــــــــــــا آمارھـــــــــــــــــــای بـــــــــــــــــــه دســـــــــــــــــــت آمـــــــــــــــــــده 

افراد مجرد نسبت به افراد متاھل دارای بیشترین رابطه با جنس مخالف ھستند، به            -١

ــه   ــوری کــــــ ــرد و  ٪٧۶طــــــ ــراد مجــــــ ــد  ٪٢۴ افــــــ ــل بودنــــــ ــراد متاھــــــ   . افــــــ
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  . سـال سـن اسـت   ٢۵-٣٠از لحاظ سنی ، بیـشترین رابطـه بـا جـنس مخـالف، بـین           -٢

بیشترین افـرادی کـه دارای دوسـت دختـر ھـستند، دارای مـدرک لیـسانس و بـاالتر                -٣

  به عبارت دیگر با افـزایش مـدرک تحـصیلی ، رابطـه بـا جـنس مخـالف افـزایش                  . ھستند

ــ  ــی یابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پسران با قاطعیت اظھار داشته اند که با این گونه دختران ھرگـز ازدواج               ٪٨۴بیش از    -۴

زیرا به نجابت و پاکدامنی آنھا به ھیچ وجه اعتمـاد ندارنـد و معتقدنـد کـه                  نخواھند کرد،   

این گونه دختران که به آسانی با آنھا دوست شده اند، می توانند بـا ھـر کـس دیگـری                      

  .دوست شوند
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  پانزدھمبخش   
   

  ....ما  دوست  شدیم  چون
  

وجود فكر ازدواج در بین دختران و پسران تنھا نوعی سازوكار دفاعی برای ایجاد رضایت 

. در جامعه امروز، تعامل زن و مرد اجتناب ناپذیر است.خاطر و رھایی از اضطراب است

       ی حضور پررنگ تری دارند و ھمین مسالهدختران در محیط ھای کاری و تحصیل

باید دانست که ھر اما به طور کلی . می تواند زمینه ساز تعامل ھای نزدیک تر شود

  . ارتباطی، دوستی دختر و پسر نیست

ارتباطی که بین دو جنس مخالف وجود دارد و در این «دوستی دختر و پسر یعنی 

  » .ی ویژه وجود داردارتباط محبت، صمیمیت، عشق و عالقه قلب

ای است که صمیمانه و گرم و  توان گفت که دوستی دختر و پسر آن رابطه  در کل، می

در . شود ایجاد .  ..عمدتًا پنھانی باشد و از طریق دیدارھای مخفیانه، ارتباط تلفنی و

واقع وقتی احساس کردید در رابطه شما با جنس مخالف، چیزی وجود دارد که دوست 

 را از اطرافیان پنھان کنید، چه حس تان به طرف مقابل باشد، چه دیدارھایتان دارید آن

و چه جمالتی که بین شما رد و بدل می شود، بدانید که وارد یک رابطه دوستی شده 

  .اید

مشکالت مالی و شرایط سخت ازدواج در جامعه ما، عوامل مھمی ھستند که باعث 

دھند  ی از جوانان در این زمانه ترجیح میبسیار.  پسران از ازدواج شده است فرار

نگرند اما از آنجا که زن و مرد ھر دو  رو، به ازدواج با نگاه منفی می ازاین. خوش باشند

سی آنھا در حال حاضر از طریق ازدواج  به ھم نیازمندند و رفع نیازھای عاطفی و احسا

نوع ناسالم پذیر است، متأسفانه شاھد گسترش ارتباطات از  به سختی امکان

  . ھستیم

  

  وعده ازدواج

یكی از بھانه ھای ارتباط بین پسران و دختران جوان، وعده ازدواج از طرف 

        پسر است كه معموال با این وعده ھا، پسران با دختران ارتباط برقرار

  . می كنند

دختر و پسر با طرح مسئله ازدواج با یكدیگر رفاقت كرده و سعی می كنند نیازھای 

 حد خیالحقیقت امر این است كه این وعده ھا در . اطفی ھمدیگر را برآورده كنندع
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باقی مانده و جامه عمل نمی پوشند؛ زیرا خانواده چنین افرادی را در حد الزم پخته و 

طرح مسئله ازدواج اگر از سوی پسر ھم مطرح شود، . شایسته برای ازدواج نمی یابند

می شود و حتی اگر پسر به خواستگاری دختر نیز با مخالفت خانواده اش روبه رو 

  .برود، خانواده دختر چنین ازدواجی را نمی پسندند

بنابراین، وجود فكر ازدواج در بین دختران و پسران تنھا نوعی سازوكار دفاعی برای 

اضطرابی كه در اثر عمل خالف . ایجاد رضایت خاطر و رھایی از اضطراب است

  .ده و جامعه به وجود می آیدقواعد و ھنجارھای خانوا

بھترین روش ایجاد ارتباط، عمل در پرتو اصول دینی است؛ كه خانواده پسر از خانواده 

دختر خواستگاری كند و تحت نظارت والدین تحقیقات ادامه یابند و از خصوصیات 

  .ھمدیگر مطلع شوند

  

   جنسی انگیزه

این پدیده در .  جنسی است    ریاز انگیزه ھای دیگر ارتباط دختر و پسر جوان بھره ب

میان اقشاری از جامعه كه از لحاظ رشد فكری و فرھنگی در انحطاط شدیدی به سر 

  .می برند، بیشتر دیده می شود

این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود، ھمه ارزش ھای خانوادگی و فردی خود را 

فراد جامعه، بسیار پست قربانی می كنند و دست به رفتاری می زنند كه برای اغلب ا

چنانچه این ارتباط ھای ناپسند منجر به رابطه جنسی بین دختر و . تلقی می شود

 به وجود   كه قربانی اصلی این رابطه است پسر شوند، مشكالت زیادی برای دختر

صدمه  نمی بیند  بلکه  پسر  ھم  صدمات  "  البته  نباید  فکر کرد  پسر  اصال.می آید

         . نیست متوجه"  ری  را  تجربه  می کند  که  بدلیل  عدم آگاھی  فعالروحی  بسیا

    در  طول  زندگی  صدمه اش  را  خواھد  خورد  و  خیلی  وقت  ھا  "  ولی  بعدا

نمی فھمد  که  دلیل  این  صدمات چیست  و  با  کمک  یک  روانکاو  می توان متوجه  

  در  زندگی  مرد  بدلیل  دوستی  ھای  خیابانی  شد  که  بعضی  از  مشکالت  بعدی

  ...قبل  از  ازدواج  است  و

درگیری ذھنی درباره اینكه مبادا این ارتباط در آینده برای او مشكل ساز باشد، تعادل 

   روانی اش را به نحو چشم گیری برھم می زند و فشار روانی زیادی بر او تحمیل 

واج با مشكل مواجه می شوند و حاضر به ازدواج چنین دخترانی برای ازد. می كند
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نیستند و اگر زمانی با فشار خانواده تن به ازدواج دھند، ھمیشه نگران افشای رابطه 

گذشته خود ھستند و از اینكه ھمسرشان از رابطه مخفی آنھا در گذشته آگاه شود 

  .رنج می برند

  توھم قدرت و جاذبه

پسران داشتن جنس مخالف این است كه یكی دیگر از انگیزه ھای دوستی با 

طولی ولی   برای خود تصور می كنند دوست دختر را یك قدرت اجتماعی

نمی كشد كه متوجه می شوند این قدرت نمایی و جاذبه ارائه شده، به 

قیمت ازدست دادن بسیاری از جاذبه ھا و قدرت ھای اجتماعی و شخصیتی 

به پایان می رسند و حسرت از در نتیجه دوستی ھا . دیگر تمام شده است

بین رفتن شرافت و ارزشمندی خویش، دنیایی از تعارض را در درون دختر و 

  .پسر باقی می گذارد

و دختران نیز داشتن دوست پسر را یك جاذبه فردی و اجتماعی برای خود به حساب 

 اما طولی نمی كشد كه متوجه می شوند این قدرت نمایی و جاذبه ارائه. می آورند

شده، به قیمت ازدست دادن بسیاری از جاذبه ھا و قدرت ھای اجتماعی و شخصیتی 

  . دیگر تمام شده است

دختران و پسران جوانی كه در خانواده مورد بی محبتی قرار می گیرند و از وضعیت 

روانی و اجتماعی خویش ناراضی ھستند و خود را سرگردان و آشفته می یابند، از 

 پنھانی با جنس مخالف، درصدد كسب اطمینان خاطر و طریق برقراری روابط

رضایتمندی بیشتر و ھمچنین در جست و جوی پناه گاھی برای جبران كمبودھای 

  محبتی خود ھستند

  

  پناه جویی به یكدیگر 

دختران و پسران جوانی كه در خانواده مورد بی محبتی قرار می گیرند و از وضعیت 

ستند و خود را سرگردان و آشفته می یابند، از روانی و اجتماعی خویش ناراضی ھ

طریق برقراری روابط پنھانی با جنس مخالف، درصدد كسب اطمینان خاطر و 

رضایتمندی بیشتر و ھمچنین در جست و جوی پناه گاھی برای جبران كمبودھای 

اما اطمینان خاطری كه دختران و پسران از طریق برقراری . محبتی خود ھستند

بالش ھستند ھیچ گاه حاصل نمی شود؛ زیرا این روابط پنھانی و به دور دوستی به دن
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به ھمین دلیل، دختر و پسر باید وقت و توان زیادی  .از چشم خانواده صورت می گیرد

صرف كنند تا بتوانند زمینه این رابطه را فراھم كنند و تحمل ترس و اضطراب مستمری 

ز چشم آشنایان پنھان بماند، رضایتمندی و كه دو طرف باید تحمل كنند تا این روابط ا

  .آرامشی را كه به دنبال آن ھستند، خنثی می كند

البته این . در برخی از جوانان عالوه بر کمبود محبت، کمبود اقتصادی ھم وجود دارد

مسئله بیشتر در افرادی که خانواده آنھا به لحاظ مالی در سطح پایینی بوده است و 

 ارتباط با جنس مخالف، تأمین مالی و عاطفی توسط طرف قصدشان برای برقراری

آنھا برای رسیدن به ھدفشان اغلب با افرادی دوست می شوند که از . مقابل است

نظر مالی باالتر از خودشان ھستند و این دوستی، عالقه و ازدواج را بھانه ای برای 

  .رابطه شان معرفی می کنند

  

  روابط آسیب زا

ھنگامی كه از روابط . ران و دختران، امری اجتناب ناپذیر استارتباط و مواجھه پس

دختران و پسران به عنوان معضل اجتماعی و آسیب زا یاد می شود، منظور روابط 

پنھانی، غیرعادی و ناپخته ای است كه به دور از ھرگونه شناخت كافی بوده و به 

تران و پسرانی كه دخ. صورت ھیجانی، تخیالت و رۆیاھای غیرواقعی صورت می گیرد

به منظور جلب توجه جنس مخالف و با ھدف دوست یابی از بین آنان، افرادی مانند 

خود را می یابند و روابط نامتعادلی برقرار می كنند، معموال با احساس سرخوردگی و 

  .بیھودگی و نیز احساس بیزاری از خود به خانه باز می گردند

   ه ھرچه بیشتر اطاعت شود، سركش تر غریزه جنسی غریزه ای نیرومند است ک

 .می شود؛ ھمچون آتشی كه ھرچه بیشتر به آن خوراك بدھند، شعله ورتر می شود

 این  است ،یک  فکر  غلط  که  در  بعضی  از  خانواده  ھای  امروزی  دیده  می شود 

بدید  و که  فکر  می کنند  فرزندشان  با  تجارب  قبل  از  ازدواج  به  اصطالح  ندید 

که  این  فکر  .  عقده ای  نمی ماند  و در  آینده  بھتر  به  فکر  زندگی اش  خواھد  بود

آیا  می توان  گفت  بگذاریم  فرزندمان  تجربه  "   مثال،بسیار  خطرناک  و غلط است 

جالب   .  دنبال این  مسائل  نرود"  مواد  مخدر  را داشته  باشد  تا  در  آینده  اصال

  بدانید  که  با  بسیاری  از  معتادان  سابق  صحبت  کرده ام  و ھمه  آنھا گفته است

اند  که  اگر  مشکالت  مواد  وجود  نداشت  ھمیشه  میلی  آنھا  را  به  بازگشت  به  
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پس یادتان  باشد  با  تجربه  غریزه  جنسی  کسی  سیر نمی شود  .اعتیاد  وا  میدارد

و متاسفانه  بعد  از  ازدواج  .  ص تر  و حریص تر  خواھد  شدبلکه  رفته  رفته  حری

بسیاری  ھستند  که  تنھا  ھمسرشان  نمی تواند  ارضای شان  کند  و به  ھرزگی  

  . . .رایند  و  گمی 

  

  نظر اسالم چیست؟

و قرآن دوستى  از نظر اسالم حرام است  دوستى بین دختر و پسر این نوع رابطه

گونه روابط را نھى کرده است، زیرا عفت عمومى جامعه با این   اینبین دختر و پسر و

شود و صدھا  ھاى ازدواج و خانواده سست می بیند و پایه نوع روابط آسیب جدى می

  . آید وجود می مفسده اخالقى براى دختر، پسر و جامعه به

راد و بودن دوران تجرد برخی از اف با توجه به شرایط خاص دوران جوانى و طوالنى 

خطرات جدى تمایالت آشکار و پنھان غرایز نفسانى، الزم است پسران و دختران، روابط 

  . خود را از نظر کّمى و کیفى تحت کنترل قرار دھند و در سطح ضرورت حفظ کنند

  : بنابراین، توصیه ما این است که به نکات زیر توجه کرده و حتمًا به آنھا عمل کنید

 ایجاد رابطه با نامحرم پرھیز شود و دختران در مقابل افراد  اگر ضرورتى نیست، از-1

در احکام شرعى .  داشته باشندرفتارى متکبرانهجای رفتارى صمیمانه،  نامحرم به

صحبت شود، مخصوصًا  آمده است که در غیر ضرورت، مکروه است که مرد با زن ھم 

ھا غرایز جنسى  دنش  صحبت   بسا ھمین ھم  علت این است که چه  .زن و مرد جوان

افراد را تحریک و یک الفت و محبت شھوانى بین مرد و زن ایجاد کند و نقطه آغازى 

ھر حال، انسان باید دقیقًا درون خود را  به . ورشدن در انحراف و فساد شود براى غوطه

 کردن با افراد نامحرم، چه  بکاود و باطنش را عمیقًا مطالعه کند تا بفھمد که صحبت

  .  براى او داردضرورتى

 در صورت ناچارى و ضرورت روابط با نامحرم، تا آنجا که به شکستن حریم احکام -2

ھاى متعارف و بدون قصد  وگو و نگاه بنابراین، گفت. الھى منجر نشود، اشکالى ندارد

اى باشد که  گونه ھا، به اما الزم است که ارتباط در کالس. لذت و ریبه اشکالى ندارد

  : وگو، ھنجارھاى شرعى زیر رعایت شود الط پدید آید و در معاشرت و گفتکمترین اخت

  کننده پرھیز شود؛  وگوھاى تحریک از گفت-

  ھاى آلوده و شھوانى خوددارى شود؛  از نگاه-
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  حجاب شرعى رعایت شود؛ -

  قصد تلذذ و ریبه در کار نباشد؛ -

  . دو نفر نامحرم در محیط بسته تنھا نباشند-
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  نزدھمشابخش  

 ینگاه جامعه شناس
   

در ماھھای اخیر برخی از کارشناسان امور اجتماعی و مسئولین فرھنگی کشور        

با ابراز نگرانی از نابسامانی روابط دختران و پسران نوجوان و جوان، صحبت از تفکیک 

 عضو کمیسیون "لی مطھری ع"جنسیتی در دانشگاھھا به میان آورده اند تا جایی که

 دبیرستانی     اجتماعی مجلس شورای اسالمی، ازدواج موقت را برای دانش آموزان

 تک       مدافعان   که جز"جامعه زینب" دبیر کل "   مریم بھروزی  "توصیه کرده و یا

جنسیتی کردن دانشگاه ھا است دوشیفته نمودن دانشگاه ھا را برای احتیاط اختالط 

  . پسران جوان پیشنھاد داده استدختران و

این در حالی است که برخی کارشناسان امور تربیتی و روانشناسی این نوع رابطه را 

مرحله ای از بلوغ فکری و رشد شخصیت می دانند که موفقیت در آن به معنای 

گروھی دیگر از متخصصان علوم اجتماعی . موفقیت در فرآیند اجتماعی شدن است

ر و پسر را از ویژگی ھای جوامع مدرن یا در حال گذار به سوی مدرنیته نیز، روابط دخت

اما آنچه باعث می شود مواضع گروه ھای مختلف، صرف نظر از گروه . تلقی می کنند

جوانان در موضوع روابط دختر و پسر تا این حد متنوع باشد، به فقدان پژوھش ھای 

  .مستند بر می گردد

جامعه شناس و عضو ھیئت علمی " سین باھرپروفسور غالمح"در این خصوص 

روابط دختران و پسران در ایران و حتی جھان در دوره ھای : دانشگاه تھران گفت

حتی این روابط در تھران و شھرھای . مختلف زمانی دچار تحوالت بسیاری شده است

  .بزرگ متفاوت با شھرھا و روستاھای کوچک است

  . دسته کلی تقسیم کردند4 را به جامعه شناسان روابط دختران و پسران

 دسته نخست این روابط، در پایین ترین طبقات فرھنگی جامعه شکل می گیرد و 

  .بسیار سنتی و گاھی بدوی به آن نگریسته می شود

 منجر می شود   نوع دیگر آن رابطه ھای کالسیک و یا سنتی که عموما به خواستگاری

  .  و قشر سنتی جامعه دیده می شوداست که امروزه اکثرا در میان بازرگانان

 ما از تربیت دختران و پسران برای پذیرش نقش ھای متفاوت  نظام آموزش و تربیت

غافل و موجب شده که ھر دو جنس به رغم وجود غرایز و نیازھای متفاوت و گاه 
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متضادشان، در برقراری ارتباط با یکدیگر، در موقعیت ھا و فرصت ھای متفاوت یکسان 

  .  کنند رفتار

 قبل از ازدواج و میان یک دختر و یک پسر عنوان  وی نوع سوم این رابطه ھا را رابطه

این نوع رابطه ھا عموما بدون اطالع خانواده است و در بسیاری از مواقع : کرد و گفت

اگر با آگاه سازی جوان ھمراه نباشد مشکالتی از جمله بھم ریختگی روحی و 

  .ردجسمی برای جوان در پی دا

پروفسور باھر با ابراز تاسف و انتقاد از بی تفاوتی مسئولین فرھنگی کشور نوع آخر 

این رابطه ھا را رابطه میان یک پسر با چند دختر و یا یک دختر با چند پسر عنوان کرد و 

این نوع روابط نه مطابق با موازین اخالقی و نه اسالمی است و ھر روز شاھد : گفت

باید . انواده ھا و متالشی شده پیوندھای خانوادگی ھستیمگسترش آن در میان خ

متاسف تر شویم که این مسئله در بین متاھلین نیز بسیار دیده می شود که در این 

. باره مسئولین فرھنگی جامعه باید فکری منطقی و مطابق با شان جامعه نمایند

ول مسائلی است فقدان پژوھش ھای کافی درخصوص روابط دختر و پسر در ایران، معل

که از آن جمله می توان به حساسیت ھای عمومی جامعه در طرح موضوعات و 

در . مسائلی که به حوزه روابط جنسی و خصوصی افراد مربوط می شوند، اشاره کرد

 از یک طرف اشخاص غالبا از بیان واقعیت ھا طفره می روند و از  این قبیل مسائل،

تولی امور پژوھشی، مطالعاتی در این باره طرف دیگر موسسات و سازمان ھای م

  .انجام نمی دھند

مسئولین فرھنگی جامعه تمام امکانات و تالش خود را در اصالح فرھنگ جامعه به کار 

بگیرند زیرا تا فرھنگ سازی درست صورت نگیرد خرده کارھا نتیجه مطلوب را به ھمراه 

  .نخواھد داشت

د آمار دقیق در این خصوص، سن آغاز این روابط پروفسور باھر ھمچنین با اشاره به نبو

 20 تا 15 سالگی و در پسران 15 تا 10را از سنین تکلیف، یعنی در میان دختران در 

     سالگی که این سنین ھمزمان با آغاز بلوغ جنسی و جسمی می باشد عنوان 

گاه وی تغییر شکل روابط دختران و پسران را وابسته به تغییر کمیت دید.می کند

تسھیل : جوانان و ھمچنین توسعه تکنولوژی و ماھواره و رسانه ھا دانسته و تاکید کرد

روابط دختر و پسر، توسعه وسایل ارتباط جمعی، تغییر در گروه ھای مرجع جوانان، باال 

رفتن سن ازدواج، حاکمیت روحیه فردگرایی، بحران ھویت، ناکارآمدی خانواده ھا در 
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  .  زوجین از جمله دالیل گسترش این نوع رابطه ھا استارضاء نیازھا و عواطف

  

  

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی "   محمد قیوم دھقان  "در ادامه

نیز با انتقاد از عملکرد سازمان ملی جوانان و ھمچنین سازمانھای فرھنگی کشور در 

شده گاھی جوانان دیدگاھھای غلطی در فرھنگ ما وجود دارد که باعث : این باره گفت

از حق مسلم خود که آشنایی با جنس مخالف برای ازدواج است محروم شده و یا 

  . آنچنان فضا باز بوده که جوان و نوجوان در این راه به بن بست رسیده است

خانواده و آموزش و پرورش نقش مھمی می توانند در آموزش جوانان و ھدفمند نمودن 

 پسران قبل از ازدواج دارند داشته باشند و به این روابط رابطه ھایی که میان دختران و

  .شکل و سروسامانی مطابق با موازین اسالمی و اخالقی دھند

در این میان نباید از کم کاری آموزش و پرورش و نھادھای فرھنگی و دانشگاه ھا 

 ما از تربیت دختران و پسران برای پذیرش  نظام آموزش و تربیت. چشم پوشی نمود

ش ھای متفاوت غافل و موجب شده که ھر دو جنس به رغم وجود غرایز و نیازھای نق

متفاوت و گاه متضادشان، در برقراری ارتباط با یکدیگر، در موقعیت ھا و فرصت ھای 

در ادامه پروفسور باھر، با اشاره به اینکه تغییر زندگی .متفاوت یکسان رفتار کنند

 از عوامل مھم گرایش آنھا به سمت جنس مخالف جوانان و ضعف بنیان خانواده و طالق

امروز جوانان و نوجوانان نسبت به گذشتگان خود کار و فعالیت کمتری : است گفت

دارند در مقابل تفریحات سالم کمتری نیز دارند و انرژی در بدن آنھا به طور مثبت 

کننده استفاده نمی شود در ضمن از غذاھایی استفاده می کنند که محرک و تقویت 

وی ھمچنین عدم کنترل خانواده بر جوانان را نیز بسیار موثر .نیازھای جنسی آنھا است

دور شدن از طبیعت و فطرت و دین باوری و باورھای : در این امر دانسته و تصریح کرد

عرفانی از عواملی است که سبب می شود ارتباطات در میان جوانان شکل دیگری که 

با این ھمه آنچه بیش از پیش لزوم آن در جامعه . خود بگیردامروزه شاھد آن ھستیم به

احساس می شود ابن است که مسئولین فرھنگی جامعه تمام امکانات و تالش خود 

را در اصالح فرھنگ جامعه به کار بگیرند زیرا تا فرھنگ سازی درست صورت نگیرد خرده 

د داشتن نھادھا و کشور با وجو. کارھا نتیجه مطلوب را به ھمراه نخواھد داشت

سازمانھای مختلف فرھنگی مانند وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان، پایگاھھای 
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بسیج ھنوز برای جوان ایرانی چارچوب روشنی برای این نوع رابطه روشن نکرده که 

  .ارتباطی متناسب با شان دینی و اخالقی گشور داشته باشد
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  ھمھفدبخش  
   

  گول  این ھا  را نخورید
   

درست در چند ثانیه، ھزار و . از ھمان لحظه اول که او را دیدید، دلتان برایش لرزید

تان را  توانند خوشبختی اما این دالیل نمی. ن پیدا کردیدیک دلیل برای عاشق شد

ای که نباید به  ماند، جرقه عشق در این شرایط، بیشتر به یک جرقه می. تضمین کنند

  . تان را بر پایه آن بسازید آن اعتماد کنید و تمام آینده

ین مطلب ترین دالیل ازدواج آشنا شوید، در ادامه ا خواھید با برخی از نادرست اگر می

تان جالب باشند، اما نباید بگذارید که  توانند برای با ما باشید،دالیلی که واقعا می

  . تان بدھند فریب

  کنید باید تغییر کند وقتی فکر می

  

 با مرد امروز فاصله دارد و عاشق تصویری   ھا  کیلومتر که سازید   می   مردی  از او 

ر که ھست، برای شما قابل پذیرش و اتکا او ھمانطو. اید شوید که از او ساخته می

خواھید  تواند مرد رۆیای شما باشد که آنطور که شما می نیست و تنھا در صورتی می

کنید، کسی نیست که مقابل  ریزی می مردی که برای ازدواج کردن با او برنامه. شود

ر با چنین اشتباھی د. شماست، بلکه تنھا تصویری است که شاید ھرگز محقق نشود

دست . افتید كه قرار است فرد مقابل به آن تبدیل شود دام امید بستن به كسی می

  . كشیدن و دل كندن از این امید، بسیار مشكل است

اش را جمع و جور كند و  گویید كه او به اندكی وقت نیاز دارد تا خود و زندگی به خود می

، دیگر شما توان پذیرش شود حتی اگر اعتراف کند که ھرگز به چنین مردی تبدیل نمی

راحتی تغییر  ھا به فراموش نکنید که آدم! کافی است. این واقعیت را نخواھید داشت

شبه زیر  فردی که بیست یا سی و چند سال به این شیوه زندگی کرده، یک. کنند نمی

 شود و اگر تا امروز سراغ پول بوده، یک روزه میلیاردر نمی اگر تا امروز بی. شود و رو نمی

تان را  شود، پس خواستگار شبه استاد دانشگاه نمی درس و پیشرفت نرفته، یک

ھای آموزش  اگر او با ھمین ویژگی. ھمانطور که ھست، ببینید و بپذیرید

  .پذیرش نیست، پس فکر این ازدواج را از سرتان بیرون کنید قابل
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  وقتی به اندازه شما عاشق نیست

  

کس دیگری در  د او مرد رۆیاھایتان است و ھیچکنی فکر می. عاشقانه دوستش دارید

اما از طرف دیگر، به حس او اطمینان . تواند تا این حد شما را عاشق خود کند دنیا نمی

کنید آنقدر که دوستش دارید، شما را دوست ندارد  ھا احساس می بعضی وقت. ندارید

کنید،  یتش میشوید که مبادا آنطور که حما ھا نگران این واقعیت می و بعضی وقت

آل است اما اینکه به اندازه شما برای  مطمئنید که او یک مرد ایده. شما را حمایت نکند

  .توانید بپذیرید زده نیست را نمی این زندگی ھیجان

شما برای تشکیل زندگی، به مرد رۆیاھا نیازی ندارید، بلکه تنھا به . دست نگه دارید

کنید که او به اندازه  اگر احساس می. داریدگر نیاز  یك مرد عاشق، معمولی و حمایت

اید، دست نگه دارید و  شما برای این زندگی اشتیاق ندارد تا زمانی که مطمئن نشده

یادتان نرود که با ازدواج . تان، پای سفره عقد ننشینید ھرگز بدون ارضا شدن احساس

ندازه شما تان را از دست بدھید نه اینکه کنار فردی که به ا قرار است تنھایی

  .تر از قبل شوید روز تنھا به احساسش درگیر نشده، روز

  

   او عاشق نیستید وقتی که به اندازه

  

گذرید  اش می گردد، اما شما خیلی راحت از کنار نگرانی تان می ھا، دور به قول قدیمی

شود، شما تلفن  خواب می تان پیش آمده بی دلیل مشکلی که در ارتباط و وقتی به

شما برایش احترام قائلید اما عاشقش . خوابید گذارید و راحت می  را کنار میھمراھتان

به نظرتان او بھترین فرصتی است که برای ازدواج دارید و به ھمین دلیل . نیستید

از اینکه . ھای بھتر، از او بگذرید کنید، اما این قدرت را دارید که برای فرصت قبولش می

برید، اما  د آب توی دلتان تکان بخورد لذت میگذار ھمیشه دنبال شماست و نمی

ترین چیزی که شما را در این رابطه نگه داشته، عشق نیست، بلکه احساس  مھم

  .قدرت است

تواند  شوید، پس ھمه عشقی که می شما به میدان جنگ وارد نمی! صبر کنید

ای که   رابطهفراموش نکنید. تان را زیرو رو کند را با احساس قدرت معاوضه نکنید زندگی
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تواند به یک زندگی موفق و  از نظر احساسی در تعادل قرار نداشته باشد، ھرگز نمی

  ..تان را تضمین کنید مشترک ختم شود، پس با برقراری یک رابطه دوطرفه، خوشبختی

  

  خواھید فرشته نجات او باشید  وقتی می

  

ی یک دلسوزی زندگی مشترک عھدی نیست که بتواند رو! دلتان برای کسی نسوزد

توانید دلش  شاید فکر کنید ھمه زندگی او ھستید و نمی. بسته شود و دوام پیدا کند

بیند، اما باور  تان آسیب می را بشکنید و شاید فکر کنید اگر به او نه بگویید، خانواده

زندگی آنقدر پستی و بلندی دارد که . ھا، موقتی خواھند بود کنید که تمام این حس

  . توانند مقاومت شما را حفظ کنند ھا، تنھا مدت کوتاھی می این دلسوزی

بینید که او یک مرد آسیب دیده یا شكننده است، در دادن جواب مثبت تردید  اگر می

تان او را شاد کنید اما در جریان زندگی، شما به حمایتی  توانید با دلسوزی می. کنید

 پس بدون تحقیر او یا رنجاندنش و آید، نیاز دارید که یک مرد ضعیف از عھده آن برنمی

  .تان راضی کنید تنھا با زبان منطق، او را به تصمیم

  

  تر ھستید وقتی شما خیلی بزرگ

  

ھای  ھا و ناتوانی ھمسرتان در گرفتن تصمیم تجربگی ھا، بی گاھی تحمل خامی

تان در انتخاب دوست، لباس و حتی  ھای اساسی زندگی را ندارید و گاھی تفاوت

او با مسائلی دست به گریبان خواھد بود که شما . برد تان را سر می ت حوصلهتفریحا

ھایی دارد که امروز به چشم شما  اید و دغدغه سر گذاشته چند سالی است پشت

جای خسته شدن از رفتارھای اول، سعی  کند، گاھی ھم به گانه جلوه میه پوچ و بچ

ھایش را جبران کند،  تجربگی ر شما، بیکنید برایش مادری کنید تا بتواند با تکیه ب می

فھمید که این کار غیرممکن است زیرا ھم شما از این مادری  اما بعد از مدتی می

کنید و ھم او با  پشتوانگی می شوید و بعد از مدتی احساس بی مداوم خسته می

  . تان را از ھم بپاشد تواند زندگی شود که می دیدن مادری شما دچار خشمی می

ھا خیلی   پاسخ دادن به چنین خواستگاری مردد ھستید، یادتان نرود که سالاگر در

ھایتان تالش کنید، باز ھم  گذرند و ھرقدر ھم که شما در حفظ جوانی و توانایی زود می
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  .توانید تعادل این زندگی را حفظ کنید و به نیازھای چنین مردی پاسخ دھید نمی

  

  تر ھستید وقتی از او خیلی جوان

  

تواند یک اختالف سنی   سال، می7 تا 2گویند فاصله سنی بین   روانشناسان میاغلب

شان این  ھای افراد و شرایط گویند بسته به توانایی ھم می متعادل باشد و برخی

گویند در مقابل یک ھمسر  موضوع متفاوت است، اما به طور کلی متخصصان می

 ھمسر، به او به چشم یك الگو و تر، شما احساس ناتوانی خواھید کرد و به جای بزرگ

شما در مقابل ھمسری که اختالف سنی زیادی با شما .آموزگار نگاه خواھید كرد

تان احساس  دلیل اعالم نظر و عقاید داشته باشد، احساس ضعف و حقارت کرده و به

تان داشته باشد و چنین  كنید، حتی اگر ھمسر شما، عاشقانه دوست شرمندگی می

 شما نداشته باشد، رفتارھای شما بعد از مدتی روی او تاثیر خواھد تصوری نسبت به

تر از شما ببیند و دیگر به  گذاشت و باعث خواھد شد که او خود را برتر و توانمند

  .ھایتان اطمینان نکند ھا و نظر حرف

ای به زندگی  ھایی نیستند که با چنین اختالف سنی اما این موضوعات، تنھا آسیب

را » كودك«تر، ممکن است ھمیشه نقش   در مقابل یک ھمسر بزرگ.رسد شما می

دلیل پنھان کردن این  وقت به خود باور نداشته باشید یا اینکه به بازی كنید و ھیچ

تر از آنچه ھستید نشان دھید تا به پای او برسید، پس  اختالف، بخواھید خود را مسن

ن جواب مثبت این مشکالت را حتی اگر او یک مرد ھمه چیز تمام است، قبل از داد

زندگی فقط ھمین امروز . ھایش نشوید جدی بگیرید و فریفته کامل بودن و توانایی

  .نیست
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  ھمھجدبخش 

   اعالم  خطر
   

  از این دخترھـا دوری کنید

  ھا دوست مال

بھره و تنھا پولدار بود، بھتر است به  اگر دختر خانمی از تمامی امتیازھای ضروری بی

سنجند، حتی ارزش  غ او نروید، چراکه برخی از این افراد ھمه چیز را با پول میسرا

اندیشند و به سایر  البته دختران ثروتمندی ھم ھستند که چنین می. ھا را انسان

  .ھای حقیقی زندگی واقفند ارزش

  

  ھا پرست مد

دانند و  یاین دختران تنھا به فکر آخرین مدھای روز ھستند و زیبایی را مالک زندگی م

بینند برای ارتباط با  اند، دیگرنیازی نمی از آنجا که مدام مورد توجه اطرافیان قرار گرفته

این گروه در مقابل دخترانی قرار دارند . اطرافیان یا بھبود روابط اجتماعی تالشی کنند

ھای اخالقی، اجتماعی و محاسن پسندیده  که عالوه بر زیبایی صورت، به سایر زینت

  . اند  نیز مزین و آراستهدیگر 

  

  ھا وابسته

اشتباه نکنید، این موضوع با اھل مشورت بودن فرق دارد و نشانه متکی بودن افراد 

پا افتاده از  چنین دخترھایی پیش از انجام ھر کاری و حتی مسائل جزئی و پیش. است

  . خواھند و ھرگز حاضر نیستند روی پای خود بایستند دیگران کمک می

  

  ھا راضیاز خود

اگر با چنین دختری . این صفت اخالقی ھم به توضیح نیاز ندارد و کامال مشخص است

بھتر است ! دھید، نباشید سازید و تغییر می برخورد کردید، به این امید که او را می

  . ھای اخالقی مناسبی داشته باشد طرف از ابتدا خصوصیت
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  ھا طلب  جاه

قیب به شما نگاه و خود را با مردان مقایسه برخی از دختران ھمیشه به چشم یک ر

خواھند ھمه چیز تحت کنترل آنھا باشد و تنھا به دنبال  از سوی دیگر می. کنند می

  . اھداف بلندپروازانه خود در زندگی ھستند

  

  ھا چیزدان ھمه

این موضوع به معنای ھوش و ذکاوت باالی چنین دختر خانمی نیست، بلکه درباره 

خواھند مردھا را تحت کنترل خود بگیرند و برای او نقش یک  که میست  دخترھایی ا

  !ھا ایفا کنند تا آن مرد را تغییر دھند ویژه معلم اخالق را در ھمه زمینه معلم و به

  

  از این پسـرھا دوری کنید

  

  بازھا ھوس

این پسرھا بیشتر از آنکه عاشق شما باشند، عاشق تجربه عشق و عاشقی 

  .حتمال خیانت آنھا چه پیش از ازدواج و چه پس از ازدواج زیاد استھستند، بنابراین ا

  

  ھا خط ھفت

ای که خودتان ھم متوجه  گونه بازی به  خط  زبانی و ھفت چنین پسرھایی با چرب

شاپ رفتنی را به گردن شما  شوید خرج و مخارج ھر سفر یا حتی کافی نمی

  . کنند  به شما ابراز عالقه میاستفاده مالی اندازند و به نوعی فقط برای سوء می

  

  الخمر افراد معتاد و دائم

بر ترک به فردی معتاد دل  توان به امید قولی مبنی بردار نیست و نمی اعتیاد شوخی

 ندارند و زندگی را برای شما به یک ثبات شخصیتیبست؛ چرا که اغلب این افراد 

  . کنند جھنم واقعی تبدیل می

  

  ھا بیکارھا و الفزن

سری مدام از این شاخه به آن شاخه پرید و کسب و کار مشخص و درست و اگر پ



 86

  . ھا یا آرزوھایش گفت، حتما از او دوری کنید حسابی نداشت، اما دائما از توانایی

  

  اراده مزاج و بی دمدمی

توان در زندگی به آنھا تکیه کرد؛ این افراد  پذیر نیستند و نمی چنین مردانی مسئولیت

  .  زندگی خود را ھم ندارند چه برسد به زندگی مشترکتوانایی اداره

  

  مردان وابسته

چون و چرا  مشورت با بزرگترھا خوب است، اما اگر طرف مقابل تنھا به دنبال پیروی بی

آل  تواند نقش یک مرد ایده ویژه پدر و مادرش است، مطمئن باشید نمی  از دیگران و به

  . را در زندگی شما ایفا کند

  

  ھا خسیس

اینکه حواس مرد زندگی به دخل و خرج و حساب و کتاب باشد، خوب است، اما اینکه 

این افراد زندگی را ! تنھا به روز مبادا و آینده بیندیشد و نگذارد از زندگی لذت ببرید، نه

ترین انتظارات شما را ھم برآورده نخواھند  کنند و گاھی ابتدایی به کام شما تلخ می

  . در میان استکرد، چراکه پای پول 

  

  کننده مردان کسل

طور  پسرھایی که حاضر نیستند با شما به سفر، گردش و تفریح یا مھمانی بیایند، به

 ھمه  حاال انتخاب با خودتان است، آیا تحمل این. حتم حوصله شما را سر خواھند برد

  یکنواختی و سکون را دارید؟ 

  

  رنجورنماھا

ھای یکدیگر  وار یکدیگر باشند ھم در شادیدر یک رابطه باید ھر دو طرف ھم غمخ

گوید و ھمیشه در  ھایش می شرکت کنند، اما بودن با پسری که دائما از بیماری یا رنج

  ! تواند قابل تحمل باشد خاطر است، نمی حال شکایت کردن از یک رنجش

  

  ھا بدبین
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 آنھا بین ھستید و ھر حرکت یا رفتار شما برای با چنین پسرھایی مدام زیر ذره

احترامی ھم ختم  گاھی این شک و تردیدھا به توھین و بی. برانگیز است شک

  . شود می

  

  جوھا سلطه

تواند  طور حتم ھیچ زنی تحمل زورگویی و پرخاشگری طرف مقابلش را ندارد و نمی به

کند، در کنار خود تحمل  گیرد و تعیین تکلیف می مردی را که مدام برای او تصمیم می

  . کند

  

  ارھاگرفت

ھایشان با یکدیگر و در دوران مجردی از اینکه با شغل خود  آقایان معموال در شوخی

پیوندد، بنابراین اگر  گویند، اما گاھی این مسئله به واقعیت می اند، می ازدواج کرده

اش وقت داشت و شما برای او در  ھمیشه طرف مقابل شما برای کار و مسائل شغلی

آلی باشد و یک روزی  تواند مرد ایده ید، بدانید که نمیدرجه دوم اھمیت قرار داشت

   . گشایید شود و لب به شکایت می باالخره کاسه صبر شما ھم لبریز می
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  ھمنوزد بخش  
   

  من شاگرد  زرنگ  بودم
  
   

چه بسیارند دختران و پسرانی كه در ابتدا بر اساس نیاز به محبت و برای جبران       

كمبودھای گذشته در این وادی پا نھاده و اندك اندك از درس و تحصیالت عالی باز 

ماندند و به مرور با پاسخ به تمایالت غریزی و لذایذ جنسی، اسباب ناكامی واقعی 

تر   صد بار از تنھایی اّولیه سخت ھای بعدی، خویش را فراھم آوردند كه مشكالت و رنج

ھای روانی و تربیتی و اجتماعی  راد دچار آسیبگونه اف این. تر است و شكننده

  .شوند می

 حدود رفتار خود با افراد مختلفھای رشد اجتماعی ھر فرد شناخت  ترین نشانه از مھم

توان نزدیك شد و راجع به مسائل  باید دانست كه به ھر فردی تا چه حد می. است

  . وگو پرداخت مختلف به گفت

  : برخی از آن ھا عبارت اند ازھر ارتباطی مۆلفه ھایی دارد که

   برقرار کنندگان ارتباط،)1

  .ھمان محتوای ارتباط است که منظور ارتباط کنندگان را روشن می کند:  پیام)2

  .منظور شیوه ی خاص برقراری ارتباط است:  رسانه)3

آنچه ارتباط برقرار کنندگان را به ھم پیوند می دھد و رسانه را در خود جای :  کانال)4

  .ی دھدم

  .در این بحث می تواند عشق ورزی و ابراز عالقه باشد:  انگیزه ی ارتباط)5

  

از دگر سو، یكی از . وجود این مۆلفه ھا نشان دھنده ی ارتباطی ھدفمند است

ھای رشد اجتماعی ھر فرد شناخت حدود رفتار خود با افراد مختلف  ترین نشانه مھم

  .است

توان نزدیك شد و راجع به مسائل مختلف به  حد میباید دانست كه به ھر فردی تا چه 

دختر خانمی كه در یكی از شھرھای كوچك به یكی از پسرھای محله . گفتگو پرداخت

شود آن پسر، نامه را در پانصد  ای داده بود، در پی اختالف خانوادگی متوجه می نامه

 از خانه این دختر خانم امروز حتی. نسخه تكثیر و در سطح شھر پخش كرده است

  .تواند خارج شود زیرا ھمه به او بدبین ھستند نمی
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این مورد و مواردی از این قبیل نشانگر آن است كه عدم رعایت حدود رفتاری با جنس 

بندی بسیار  در دین مقدس اسالم تقسیم. تواند زیانبار باشد مخالف تا چه حد می

بندی با اصطالحاتی  ین تقسیمزیبایی از انواع روابط بین دو جنس صورت گرفته است و ا

  .چون، حالل، حرام، محرم و نامحرم مشخص شده است

ای از دختران و پسران و زنان و مردان با یكدیگر محرم ھستند مانند خواھر، برادر،  عّده

نوع . چنین عمه و خاله، دایی و عمو، پدربزرگ و مادربزرگ پدر دختر، مادر و پسر و ھم

غیر از . شود شیر خوردن است كه محرم رضاعی نامیده میدیگر از محرمیت از طریق 

  .موارد فوق بقیه افراد با یكدیگر نامحرم ھستند

تری  تر و راحت توان نشست و برخاست كرد و پوشش و حجاب سبك با محارم خود می

ولی در مورد نامحرم باید . وگو پرداخت توان با آنان صمیمانه به گفت داشت و نیز می

  . و باوقار داشت رفتاری سنگین

ھا حدودی را نگاه داشت و از  پوشش و حجاب خود را رعایت كرد و در گفتگوی با آن

به ھر حال آنچه از نگاه دین اسالم مھم است، سالم . خنده و شوخی اجتناب كرد

سازی جامعه است لذا باید از ھر گونه ارتباطی که منجر به از بین رفتن آرامش روحی 

ای رفتار  ردد خودداری شود و در برخورد با جنس مخالف باید به گونهافراد اجتماع می گ

  .كرد كه نشانه رشد اجتماعی و دوراندیشی باشد

كنند، و به دور از اطالع و نظارت  ای برقرار می وقتی دختر و پسری به طور پنھانی رابطه

نویسند و  گر میای برای یكدی كنند، نامه خانواده در كوچه و خیابان یكدیگر را مالقات می

چرا یك «:  بیندیشند كنند، در تمامی این موراد باید به این با ھم تلفنی صحبت می

  »دختر و پسر باید این گونه رابطه داشته باشند؟

شوند كه باید از چشم دیگران پنھان باشد؟ در  مگر آن دو كار زشتی را مرتكب می

  .ین مورد وجود داردجامعه ما رسمی بسیار زیبا و در عین حال عمیق در ا

چنین سایر  خواھند با یكدیگر ازدواج كنند خانواده آن دو و ھم وقتی دختر و پسر می

دھند و  اعضاء فامیل و دوستان با خوشحالی و شادمانی دست به دست یكدیگر می

خانواده عروس وسایل و لوازم اولیه . آورند مقدمات زندگی مشترك آن دو را فراھم می

  .كنند تھیه می) شود الحًا جھیزیه نامیده میكه اصط(زندگی 

خانواده داماد عالوه بر فراھم آوردن شرایط و لوازم برای جشن عروسی سعی 

ھدیه آوردن فامیل و تمام مواردی . ای را برای سكونت آن دو تھیه كنند كنند خانه می
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  .كه ذكر شد حاكی از دلپسند و زیبا بودن این امر الھی و وصلت دو جوان است

در صورتی كه غیر از این عمل شود و دو جوان از راھی غیر از این با ھم رابطه داشته 

باشند نه تنھا مایه سرور و خوشحالی نبوده بلكه مورد سرزنش و طرد اطرافیان واقع 

بنابراین وقتی جامعه برای این امر، نظام و سنتی دارد چرا جوان باید با . شوند می

. رد؟ چه بسا این كار منجر به بدنامی و ناپاكی آن دو شودتوجھی از قبال آن بگذ بی

آنان با انجام این كار و عدم رعایت قوانین اجتماعی، در حقیقت عدم بلوغ اجتماعی 

      . نگری نیز عاجزند دھند كه از آینده رسانند و در عمل نشان می خود را می

  

  حدود رابطه بین دختر و پسر

  چند جمله خصوصی با جوانان

 ارضای حس کنجکاوانه خود، در این  اید برخی از جوانان از روی ناآگاھی وبه دنبالش

 و به دور از چشم  مسیر گام برداشته و کسانی را نیز برای دوستی انتخاب نموده

 در این باب، به دور از  خانواده با آنھا مراوده ھای پنھانی دارند، اجازه دھید اندکی

  .ک دوست به گونه ای دوستانه گپ بزنیم در نقش ی نقش یک واعظ بلکه

گذرانی و جبران  خواھید؟ آیا تنھا برای سرگرمی و وقت این روابط را برای چه می

كمبودھای شخصی و یا اینكه به دنبال دلی ھستید كه برای ھمه عمر نگه داشته و 

 رفیق شفیقی انتخاب نموده و ھمدلی صادق بیابید تا ھمراه او، فراز و نشیب زندگی

را پشت سر نھید اگر قسم دّوم مراد است كه باید چنین باشد دیگر نباید با 

  نگری و تحت تسلط غرایز پای در این میدان نھاد، سطحی

چه بسیارند دختران و پسرانی كه در ابتدا بر اساس نیاز به محبت و برای جبران 

ت عالی باز كمبودھای گذشته در این وادی پا نھاده و اندك اندك از درس و تحصیال

ماندند و به مرور با پاسخ به تمایالت غریزی و لذایذ جنسی، اسباب ناكامی واقعی 

تر   صد بار از تنھایی اّولیه سخت ھای بعدی، خویش را فراھم آوردند كه مشكالت و رنج

ھای روانی و تربیتی و اجتماعی  گونه افراد دچار آسیب این. تر است و شكننده

  .شوند می

ا مطالعه مطلب فوق، اظھار بدارند که در جامعه امروز ما با توجه به شاید برخی ب

اقتضاعات اجتماعی و فرھنگی و شغلی و بسیاری از عوامل دیگر تغییرات شگرفی در 

ارتباطات دختران و پسران نسبت به چند سال قبل پیش آمده و با توجه به آن مھم، 
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پاسخ به این دوستان تنھا می توان به نمی توان از ارتباط با نامحرم اجتناب نمود، در 

تعالیم قرآنی پناه برده و مثال خود خداوند در این باب را بیان نمائیم وکه ھیچ سخنی 

ذکر نمونه ی قرآنی از یک ارتباط . باالتر و ارزشمند از فرمایش حضرت دوست نیست

ن دختر و سالم در پایان به جاست که به یک نمونه ی قرآنی در مورد ارتباط سالم بی

  .پسر اشاره شود

او . که به شھر مدین وارد شده است) ع(در این داستان جوانی است به نام موسی 

پس از ورود بر سر چاه شھر می رود و گروھی از مردم را می بیند که برای آب دادن به 

در این ھنگام دو دختر را می بیند که کناری ایستاده و از . چھارپایان خود جمع شده اند

در این حال جوان به . وسفندان خود مراقبت می کنند و به چاه نزدیک نمی شوندگ

:  می گویند   .سوی آن ھا گام برمی دارد و علت کناره گیری آن ھا را جویا می شود

ما به گوسفندان خود تا زمانی که ھمه ی مردان چوپان کنار نروند، آب نمی دھیم و 

  .  جا این است که پدرمان فردی کھنسال استبیان می کنند که علت حضور ما در این

توانند تا فراھم آمدن شرایط ازدواج كه در سایه آن از تنھایی برای ھمیشه  جوانان می

آیند و تا یافتن ھمدلی كه ھمسفر زندگی شود، با توجه به معنویات و انس  بیرون می

در طول عمر نیز با حضرت حق كمبودھا را جبران كرده و با انتخاب رفیقی ھم جنس كه 

به او نیازمند است این ایام را به سر برده جوان به یاری آن ھا می شتابد و پس از 

سیراب کردن گوسفندان آن ھا برای استراحت به زیر درختی می رود و در برابر خداوند 

. در این ھنگام ناگھان یکی از آن دو دختر به طرف جوان می آید. ابراز نیازمندی می کند

فجاءته احداھما تمشی علی «: وع حضور این دختر را چنین بیان می کندقرآن ن

  »استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا

بیان دعوت را از زبان پدر . این دختر در ھنگام گام برداشتن، حیا را فراموش نمی کند

  .می گوید تا شائبه ی میل فردی در مخاطب ایجاد نگردد

  :نکات زیر قابل تأمل استدر این داستان 

   حضور دختران در اجتماع به علت ضرورت خانوادگی)1

   برقراری ارتباط سالم با افراد)2

  عدم اختالط دختران با مردان )3

  

  حدود رابطه بین دختر و پسر
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   توجه به حیای فردی در نوع راه رفتن)الف

   سخن گفتن با جوان بدون ایجاد ریبه و شھوت)ب

  ط ازدواج سالم و به پیشنھاد پدر دختران به جوان نتیجه ارتبا)ج

  

آنچه گذشت، بیان داستانی قرآنی از یک رابطه ی انسانی است که اصل ارتباط میان 

ذکر این نکته الزم است که . پسر و دختر را در صورت حفظ شرایط ارتباط تأیید می کند

دور نماند و در این حفظ حریم شخصی در ارتباط با جنس مخالف، از نگاه خداوند 

نھایت، این پاکی جوان پاکی بعثت او به نبوت الھی گردید که خود می تواند درسی 

  .سازنده برای جوانان مۆمن باشد

توانند تا فراھم آمدن شرایط  جوانان می: با استناد به آنچه بیان شد ، می توان گفت

ا یافتن ھمدلی كه آیند و ت ازدواج كه در سایه آن از تنھایی برای ھمیشه بیرون می

ھمسفر زندگی شود، با توجه به معنویات و انس با حضرت حق كمبودھا را جبران كرده 

و با انتخاب رفیقی ھم جنس كه در طول عمر نیز به او نیازمند است این ایام را به سر 

برده و شور و احساس و نیروی جوانی را در راه كسب اھداف بلند علمی و معنوی به 

  . سبب سربلندی خود، خانواده و جامعه گردندكار گیرند و
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  بیستم بخش  
  

   دوره نامزدی کنترل
  

این شناخت شامل . اصل مھم در دوران نامزدی، شناخت دو طرف از یکدیگر است

ھای  ای که جنبه آگاھی الزم از تمام اجزای شخصیت طرف مقابل است؛ به گونه

  . حتی طبقات اجتماعی دختر و پسر نزدیک به ھم باشدمختلف فرھنگی، اجتماعی و 

  

کنند، باید   را شروع می شوند و دوران نامزدی دختر و پسری که با ھم آشنا می

شان بر مبنای ھمین  شناخت از یکدیگر را مقدم بر ھر مساله دیگری بدانند و روابط

    .اصل شکل بگیرد

   

  شده باشد د کنترلیعنی روابط دختر و پسر در دوران نامزدی بای

درست است که دختر و پسری که جوان ھستند با وضعیت ھورمونی و ! البته

ای که دارند به سمت ھمدیگر تمایل زیادی دارند و بسیار سخت است که  ھیجانی

ای که در پیش خواھند  احساسات و غرایزشان را کنترل کنند اما آنھا باید به آینده

حتی اگر دوره . دی اصل موضوع، شناخت استدر دوران نامز. داشت، بیندیشند

نامزدی ثبت قانونی شده باشد و صیغه محرمیت جاری شده باشد، باز ھم دختر و 

ای داشته باشند؛ چراكه ممکن است که این   و سنجیده شده پسر باید روابط كنترل

نامزدی به ھم بخورد یا دختر باردار شود که در ھر دو صورت، مشکالت بسیاری برای 

تر  ساز تر و مشکل آید و البته این مسایل در فرھنگ ما بسیار پررنگ آنھا به وجود می

  .خواھد بود

  

  دانید؟ بھترین مدت برای دوران نامزدی را چقدر می

مدت باشد و نه آنقدر طوالنی باشد که مثل سریال  دوره نامزدی باید نه کوتاه

ترین زمان به  مناسب. باشدمشکالت و تبعات زیادی را به ھمراه داشته » جراحت«

و در این زمان دختر و پسر باید به صورت معقول و  ماه است 6 میرسد که نظر 

این کار بسیار سختی . معمول، با شرط شناخت از ھم، با یکدیگر رابطه داشته باشند

گرایی معتقد باشند، برای داشتن  است اما اگر دختر و پسر جوان به اصل واقعیت
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  . سعی خواھند كرد روابط خود را سنجیده و محدود کنندای بھتر  آینده

  

دیدیم این » جراحت«حاال اگر به ھر دلیلی، مثال شبیه به ھمین چیزی كه در 

  باید چه کار کرد؟ اتفاق بیفتد و دختر در دوران نامزدی باردار شود، 

ھا به  قطعا تحت چنین شرایطی باید خانواده را در جریان گذاشت اما برخی از خانواده

توانند چنین موضوعی را پذیرا باشند و سریع واکنش  دلیل تعصباتی که دارند، نمی

پزشک یا  بنابراین الزم است که دختر و پسر این موضوع را با یک روان. دھند نشان می

مشاور مطرح کنند و آن مشاور با شیوه مناسب خانواده را در جریان بگذارد و به آنھا 

  .دھدھای الزم را ب آموزش

  

  ھای موفقی ھستند؟ ھای فامیلی ازدواج به نظر شما ازدواج

به اعتقاد من اصل ازدواج باید بر مبنای شناخت طرفین از یکدیگر باشد و چنین 

ھا به  بسیاری از خانواده. تر ھستند ھای فامیلی موفق موضوعی صحت ندارد که ازدواج

ھاست ھمدیگر را  اند و سال صرف اینکه دختر و پسرشان با ھم بزرگ شده

شوند تازه  کنند و وقتی که آنھا وارد زندگی می شناسند با ازدواج آنھا موافقت می می

شوند و اینجا نقطه شروع اختالفات خانوادگی  نظراتشان می ھا و اختالف متوجه تفاوت

  .است

گوش بسته است و افراد فقط شناخت ظاھری از ھم  و ھا، چشم معموال این ازدواج

چنین . شناسند کنند ھمدیگر را می ا نکته مھم این است که آنھا تصور میدارند ام

کند و زمانی که وارد زندگی  تصورھای غلطی، جوانان را از مسیر شناخت دور می

  .شود ھایشان شروع می شوند و اختالف ھایشان می شوند، تازه متوجه تفاوت می

کالت  عدیده ای  برای  فرزندان  در  ضمن  اکثر  ازدواج ھای  فامیلی  باعث  یروز  مش

  .که  علم  وراثت  این  مساله  را  ثابت  کرده  است. می  شود

شود، این است که  ھای فامیلی زیاد دیده می ج مشکلی که در ازدوا

شود و مشکالت را  ھا کشیده می مشکالت زن و شوھر سریع به خانواده

  .کنند دوچندان می

ھای خانوادگی نیز در روابط زن و مرد تاثیرگذار است و  از سوی دیگر، بسیاری از اختالف

ھای  ھمچنین بسیاری از مسایلی که در ازدواج. ممکن است روابط آنھا را تیره کند
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آید به دلیل آنکه سبب برھم خوردن روابط فامیلی نشود، مسکوت  فامیلی به وجود می

ند و از آن رنج کن ماند و چه بسا افرادی سالیان سال با مشکلی زندگی می می

مساله دیگر در ازدواج فامیلی، . آورند برند اما از ترس فامیل آن را به زبان نمی می

المقدور باید ازدواج فامیلی صورت نگیرد مگر اینکه بر  ، حتی.  مشاوره ژنتیک است

مبنای شناخت صحیح باشد و بعد از آن حتما باید زوجین از خدمات مشاوره استفاده 

   . ھای ژنتیک نیز اھمیت دارد  بر آن مشاوره و آزمایشکنند و عالوه
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   و یکم بخش  بیست

  آرزو ھای  بر باد  رفته
   

گاھی اوقات ممکن است درگیر یک رابطه عاطفی باشید که مدت زیادی به طول        

 جدی صورت انجامیده است بدون آن که در آن حرفی از ازدواج به میان آید یا اقدامی

در این صورت شما مدام منتظرید تا ھمه چیز به خوبی پیش برود و ماجرا سمت . بگیرد

بنابراین به موقعیت ھای ازدواج دیگرتان فکر نمی کنید، . و سوی جدی تری بگیرد

  فرصت ھا را از دست می دھید و ھمچنان منتظر پیشنھاد ازدواج طرف مقابل تان 

  . می مانید

  .  رابطه ای ھستید، باید بگوییم بیشتر مراقب خودتان باشیداگر درگیر چنین

واقعیت این . ممکن است فرصت ھایی که از دست می دھید، تکرار نشدنی باشند

است که در رابطه دختر و پسر، اگر پسری بخواھد رابطه اش را به سمت ازدواج ببرد، 

  . معطل نمی کند و این کار را به تاخیر نمی اندازد

 بی تفاوت عمل می کنند تا دختر خسته شود و ،پسرھا در رابطهخیلی از 

  .خودش ماجرا را فیصله دھد

عده ای دیگر وانمود می کنند در عمل انجام شده قرار گرفته اند و خانواده شان آنھا را 

مجبور به ازدواج با دختر دیگری کرده است و در نھایت برخی ھم می گویند من لیاقت 

  . واستگاران بھتر از من داریتو را ندارم و تو خ

  

  چه طور چنین رابطه ای را تشخیص دھیم؟

ویژگی  سه پسری که قصد واقعی ازدواج دارد و نمی خواھد شما را معطل خود کند، 

  .پیش شرط را داراستسه  یا 

 اولین شرط برای این که یک پسر خواستگار واقعی شما باشد این :اولین شرط

 23 تا 20پسر . عی مناسب ازدواج را داشته باشداست که شرایط سنی و اجتما

البته  این  عدد  بنا  بر آمار  امروزی  گفته  ( .ساله عموما آمادگی ازدواج را ندارد

می  شود  ولی  در گذشته  چه  بسا  در  سنین  کمتر  از این  ھم  ازدواج  صورت  

  .)گرفته باشد

ای خود ندارد ھم پسری که شاغل نیست و ھیچ برنامه ریزی شغلی بر
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 بنابراین مھم ترین ویژگی کسی که به شما پیشنھاد ازدواج می دھد، .ھمین طور

داشتن شرایط خواستگاری است که اگر این طور نبود، باید روی صالحیت او و به جا 

  .بودن درخواستش شک کنید

  

بطه  وقتی با کسی وارد رابطه عاطفی می شوید، باید از ابتدا ھدف این را:شرط دوم

  .مشخص باشد

پسرانی که نیت ازدواج دارند، با پیشنھاد ازدواج جلو می آیند و از شما می خواھند که 

اما اگر رابطه با پیشنھاد . تا مدتی ھمدیگر را با یا بدون اطالع خانواده ھا بشناسید

ازدواج شروع نشد، شما باید تا حداکثر یک ماه بعد از شروع رابطه از او بپرسید که 

فکر می کند آینده رابطه شما به کجا می رسد و .  آینده اش چه برنامه ای داردبرای

اما ممکن است . اگر پاسخ چیزی جز ازدواج بود، بدانید که این رابطه نافرجام است

مثال . پھلو بدھد و تصمیم گیری را برای شما دشوار کند طرف مقابل شما، پاسخی دو

، باید بپرسید در این صورت. ما شرایطش را ندارمبگوید دوست دارم با تو ازدواج کنم ا

یا بگویید . چه شرایطی نیاز دارد و فکر می کند این شرایط فراھم شدنی است یا نه

برای محقق شدن این شرایط چه کارھایی کرده یا می کند؟ اگر برنامه روشنی 

ابسته قبل از آن که و. نداشت باز ھم باید بدانید که این رابطه سرانجامی ندارد

 به او بگویید که تا زمان فراھم شدن شرایط، بھتر است از ھمدیگر جدا .ھمدیگر شوید

در این صورت پسر، یا به فکر می افتد . شوید و در این گفته و تصمیم خود قاطع باشید

و اگر واقعا خواھان ازدواج با شما باشد، تالشش را برای حفظ شما و مھیا کردن 

  . سابقش را ادامه می دھد   رویه  این صورت، ھمچنانشرایط می کند و در غیر 

پس می بینید که صرفا مطرح کردن پیشنھاد ازدواج به معنی واقعی بودن 

  . قصد یک پسر در ازدواج با شما نیست

  

   او شما را به خانواده اش معرفی می کند، درباره شما به آنھا اطالع:شرط سوم

اگر دو سه ماه از . ما برای ازدواج استمی دھد و می گوید که در حال شناخت ش

رابطه تان گذشت اما او درباره شما به خانواده اش چیزی نگفت، بدانید که 

  . قصد ازدواج با شما را ندارد

وقتی شما درگیر یک رابطه عاطفی باشید، احساس تعھد می کنید و در نتیجه به 
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ترک عاشقانه با طرف چرا که مدام زندگی مش. خواستگاران خود جواب رد می دھید

  . مقابل را با زندگی معمولی با خواستگارتان مقایسه می کنید

واقعیت این است که این مقایسه غلط است چون مردی که به مرحله ازدواج رسیده و 

به خواستگاری شما آمده است، اعالم مسوولیت پذیری کرده و حداقل چیزی که 

ست که تصمیم جدی به ساختن یک زندگی بیشتر از فرد مورد عالقه شما دارد، این ا

  . جدید دارد

 مردی نیست که با "این را به یاد داشته باشید که مرد ایده آل یک زن لزوما

 وقت   درد   به. خورند خیلی ھا به درد ازدواج نمی! او بتوان خوشبخت شد

آنھا مسوولیت پذیری طوالنی . خورند گذرانی و خنده و ھیجانات زودگذر می

  .دارند و در زندگی بال دیگر شما نخواھند بودمدت ن

  

  حتما باید با عشق ازدواج کرد؟

ھایی دارد که باید دو طرف آنھا را داشته باشند تا مورد قبول ھمدیگر  ازدواج، حداقل

. واقع شوند و احساس کنند که می توانند طرف مقابل شان را دوست داشته باشند

 رفتاری می شود و تا تشابھات فرھنگی، این حداقل ھا شامل مطلوبیت ظاھری و

  .فکری و اقتصادی ادامه دارد

. آن چه مھم است، این که زن و مرد باید بتوانند با ھمدیگر کنار بیایند و خوش باشند

اما باید صمیمیت و راحتی، . شاید در طول یک ماه، دلخوری و تنش ھم داشته باشند

  .  شان حرف اول را بزندحرف ھم را فھمیدن و اعتماد به ھمدیگر میان

بنابراین می توانیم بگوییم که شاید برای شروع زندگی مشترک عشق رویایی ضروری 

ھمین قدر که با ھمسر آینده تان خوش باشید و در برخی روزھا معمولی . نباشد

  .کافیست

 به " بد نیست بدانید که بررسی ھا نشان می دھد عشق و ازدواج عاشقانه الزاما

چون اکثر زوج ھایی ھم که با عشق ھای رویایی زندگی  . شدن نیستمعنی جدا ن

 سال به سطوح معمولی ھیجان عشقی 3 ماه الی 9خود را آغاز می کنند در کمتر از 

شدن با ھیجان ھای    رو در رو  تنزل خواھند کرد و متاسفانه چون اکثرشان روش

اطفی و حتی طالق معمولی در ارتباط را نمی دانند، دچار استرس ھای شدید ع

  !شوند می
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  دومبخش  بیست و 
    

  مواظب باشید
  
   

دختران معموال تصور می کنند که برای یافتن ھمسر مناسب باید در یک رابطه        

اما واقعیت این است که در اکثر مواقع پسرانی . احساسی با پسران دخیل شوند

 دختران ھستند که شرایط طالب ارتباط دراز مدت، پنھانی، و احساسی و عاطفی با

ازدواج را ندارند و مایلند این خالء را با یک رابطه دوستانه با یک یا چند دختر پر کنند و 

  .برای این کار از دادن قول ازدواج ابایی ندارند

عده زیادی از دختران برای ھمرنگی با دوستان و فاصله گرفتن از سنت ھا، به 

دھند و امیدوارند که این دوستی به ازدواج درخواست ھای دوستی پاسخ مثبت می 

  .ختم شود

   

  مرد

یعنی دختر و پسر پیش از آنکه پای خانواده ھا . ازدواج ھای امروزی، فرد محور تر است

به میان بیاید، تصمیم به شناخت ھمدیگر می گیرند و وقتی مطمئن شدند این 

این . نی می کنندآشنایی عاقبت خوبی در پی خواھد داشت، ماجرا را رسمی و عل

آشنایی برای عده ای جدی است و برای عده ای بیشتر فرم دوستی ھای گذرا را دارد 

  !که شاید به ازدواج ختم شود و شاید ھم نه

تفاوتی که بیشتر در دختران و پسران در اوایل جوانی به چشم می خورد در مورد 

  .ھدف از رابطه دوستی با جنس مخالف است

ر می کنند که برای یافتن ھمسر مناسب باید در یک رابطه دختران معموال تصو

اما واقعیت این است که در اکثر مواقع پسرانی . احساسی با پسران دخیل شوند

طالب ارتباط دراز مدت، پنھانی، و احساسی و عاطفی با دختران ھستند که شرایط 

ک یا چند دختر پر کنند و ازدواج را ندارند و مایلند این خالء را با یک رابطه دوستانه با ی

  .برای این کار از دادن قول ازدواج ابایی ندارند

عده زیادی از دختران برای ھمرنگی با دوستان و فاصله گرفتن از سنت ھا، به 

درخواست ھای دوستی پاسخ مثبت می دھند و امیدوارند که این دوستی به ازدواج 

گرفتن آن و نزدیک شدن در این شرایط، طوالنی شدن دوستی، عمق . ختم شود
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مثال . بسیار زیاد دختر و پسر به ھم، برای دختران معنای قطعی شدن ازدواج را دارد

 سال با یک نفر دوست بوده، امکان ندارد شش دختر خانمی فکر می کند حاال که 

این . بتواند بدون او زندگی کند و بی شک طرف مقابل ھم او را برای ازدواج در نظر دارد

اگر نگوییم ھمه، باید بگوییم اکثریت قریب به اتفاق ( ی است که از نگاه پسرھا در حال

طوالنی شدن یک رابطه دوستی که خانواده ھا از آن اطالع ندارند، به معنی ) آنھا 

گذرا بودن آن رابطه است و به محض فراھم شدن شرایط ازدواجشان، یا به محض آنکه 

 رو به رو شوند، رابطه دوستی شان را خاتمه با فردی موجه تر و مناسب تر از شما

  .می دھند

  

  دوستی ھایی برای پر كردن اوقات فراغت

دوستی ھایی كه بنا به گفته دختران و پسران جوان بابت آشنایی بیشترشان با 

 صورت می گیرد و گاھی  جنس مخالف و پر كردن اوقات فراغت به نحوی شادمانه 

دوستی ھایی كه .  شناخت برای ازدواج می زنند  از دم برای توجیه عملكرد خود 

بخصوص برای دختران كه در . شروع آن ساده اما عواقب آن سخت جبران نا پذیر است 

این گونه دوستی ھا بیشترین ضرر را در قالب شكست عاطفی تا ھتك حرمت ھای 

  .اخالقی باید متحمل شوند 

ه نظر راه شادی است كه آن ھا دوستی ھای خیابانی، برای دختران نوجوان و جوان ب

اما در واقع بیراھی است كه ره به تركستان دارد و ! را به سرمنزل مقصود می رساند

این روش گذران اوقات فراغت . جز گرفتار شدن در فحشا چیز دیگری عاید آنھا نمی كند

  در واقع ویروسی خطرناك است كه به جان اندیشه ھا و اخالقیات دختران نوجوان 

 افتد و آن تفكر ساده خوش گذرانی در اوقات فراغت را تبدیل به عادتی بیمارگونه می

منجالب این گونه گرفتاری ھا و عادات غیر . در ارتباط گیری ھای نامعقول می كند 

اخالقی كه زاییده دوستی ھای خیابانی است می تواند انسان را تا مرحله بدنامی و 

  .فحشا فرو ببرد

:  یک بھانه برای علنی کردن رابطه دارد و امروز و فردا می کنداین پسرھا ھر روز

درسم تمام شود، سربازی بروم، کار پیدا کنم، پس انداز داشته باشم، موافقت 

  ...خانواده را جلب کنم و
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  راه چاره چیست؟

  . بدون پنھان کاری و وعده و وعید باید موضوع را با خانواده ھا در میان بگذارید)الف

 است علنی شدن رابطه در روزھای اول آشنایی باشد در غیر این صورت  بھتر)ب

حداقل یک ماه بعد از آشنایی و کسب شناخت مقدماتی از ھمدیگر موضوع را به 

خانواده ھا اطالع داده و بقیه شناخت تان را به دوران نامزدی رسمی یا غیر رسمی 

  .واگذار کنید

 یا رسمی شدن نامزدی آماده نیست، از  اگر شرایط یکی از طرفین برای ازدواج)ج

مثال دو ماه، سه ماه یا . ھمان ابتدا موعدی را برای علنی کردن رابطه مشخص کنید

متناسب با این موعدی که در نظر گرفته اید، شدت و عمق رابطه یا .  ماه بعدشش 

د و میزان دیدارھا و صحبت ھا را تنظیم کنید تا رابطه تان ھمیشه تحت کنترلتان باش

  . زیادی عمیق نشود

  

  به این مردان اعتماد نکنید

کسانی که از دوران آشنایی چنین رفتارھایی دارند، نه تنھا قابل اعتماد نیستند، بلکه 

  :شما را برای ازدواج ھم در نظر ندارند

  . به جای شناخت منطقی شما، سراغ جنبه ھای احساسی رابطه می رود)1

  .فره می روداز آشنایی با خانواده شما ط)2

عفت را زیر پا می گذارد، درخواست ھای نامشروع دارد یا درباره مسائل جنسی، ) 3

  .تحریک کننده و نا متعارف با شما صحبت می کند

  . مایل است آشنایی تان طوالنی شود و برای آن زمان مشخصی را اعالم نمی کند) 4

نواده اش دختر دیگری را  به شما می گوید که درگیر یک رابطه اجباری شده و خا) 5

  . برای او در نظر گرفته اند اما او مایل است از او فرار کند و شما را به ھمسری برگزیند

  

  دروغ گفتن

درسم تمام :  ھر روز یک بھانه برای علنی کردن رابطه دارد و امروز و فردا می کند

نواده را جلب شود، سربازی بروم، کار پیدا کنم، پس انداز داشته باشم، موافقت خا

  ...کنم و
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  نقش والدین در پیشگیری

آنھا باید در صورت روبرو شدن با . در این میان والدین نقش مھمی در پیشگیری دارند

چرا که آگاھی، آشنایی و داشتن علم . چنین مواردی با یک مشاور مجرب صحبت کنند

تأثیرگذار و پاسخگو بنابراین آنچه . نوین تربیتی برای ھدایت فرزندان امری ضروری است

  . است شیوه ھای صحیح برخورد است

مطمئن ھم باشیم خشونت و رفتار تند والدین نه تنھا مۆثر نیست بلکه فرزندان را از 

در کنار خانواده ھا، مدارس و صدا و سیما و رسانه ھا نیز باید با . خانواده جدا می کند

سران و دختران را در حد قانون ارائه برنامه ھای آموزشی صحیح و کارشناسی روابط پ

و شرع به فرزندان آموزش دھند و عواقب سوء روابط پنھانی و بدون آشنائی را از طریق 

      . بررسیھای علمی ھمواره به آنھا گوشزد کنند
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  ومسبخش  بیست و  
  

  دختران شاغل
  
   

شود از آنجا  ارد جامعه و محیط كاری میشناسان وقتی فردی و بنا به گفته روان      

كه توانایی شناخت زودھنگام افراد را ندارد و شناسایی آنھا بدون برقراری رابطه 

پذیر نیست، باید بسیار محتاطانه و سنجیده عمل كرده و قبل از ورود  اجتماعی امكان

نواده یا افراد ھا اطالعات الزم در برقراری یك ارتباط سالم را از طریق خا به این مكان

  .متعھد فراگرفته باشد

ورود زنان یا دختران به محیط كار مستلزم آن است كه قواعد خاص ھر محیط كاری را 

ای منطقی و سالم برقرار  بشناسند تا بتوانند با ھمكاران خود بویژه جنس مخالف رابطه

تمام . استیكی از نیازھای اساسی زندگی ھر فرد، تعامل و ارتباط با دیگران . كنند

افراد به دنبال یافتن كسانی ھستند كه در كنار آنھا احساس خوبی داشته و در 

  .كنارشان منفعت بیشتری كسب كنند

ھای مختلف  در جامعه امروزی ما زنان، مردان، دختران و پسران زیادی وارد حوزه

 این .گذرانند ھای كاری می شغلی شده و كنار یكدیگر ساعاتی را برای انجام فعالیت

  .اوقات، فرصت مناسبی برای سنجش افراد و ایجاد روابط سالم و صمیمانه با آنھاست

كه ورود زنان یا دختران به محیط كار مستلزم آن است كه قواعد  اما نكته قابل توجه آن

خاص ھر محیط كاری را بشناسند تا بتوانند با ھمكاران خود بویژه جنس مخالف 

  . ار كنندای منطقی و سالم برقر رابطه

  

  پیام رسانی با ارتباط غیركالمی 

    مخاطب   را به  خوب است بدانید در ھر ارتباطی ھر كلمه و حركتی پیام خاصی

انتخاب كلمات، شكل ابراز، سرعت گفتار، تكیه یا مكث روی كلمات، . می رساند

.. .ھای صوتی، كیفیت نگاه و ھای چھره، ژست و حركات بدن، بلندی صدا، وقفه حالت

تواند  كننده پیام است و می ھمگی از جمله ابزار ارتباط كالمی و غیركالمی با دریافت

  . حاالت احساسی و رفتاری افراد را منتقل كند

در ... در اغلب موارد ارتباط غیركالمی مانند نوع نگاه، حركات بدن، حالت چھره و

شود صراحت و  یان میمقایسه با ارتباط كالمی كه به وسیله زبان و به كمك كلمات ب
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قابلیت اعتماد بیشتری داشته و برخالف برخی ارتباطات كالمی، چندپھلو و غیرقابل 

  . فھم نیست

شود كه یكی ارتباط نامیده  در ھر حال، كالمی و غیركالمی بودن رفتار موجب نمی

ھر دو ارتباط ھستند و آنچه در ارتباطات نقش . شود و دیگری ارتباط محسوب نشود

   .  دارد كیفیت ارائه و دریافت محتوای پیام استاساسی

وقتی ھمكار ما یك متخصص و آگاه به دانش پزشكی نیست چه دلیلی دارد كه به او 

بگوییم در زندگی زناشویی فالن مشكل را داریم یا چه دلیلی دارد كه وارد زندگی 

 چه لزومی كه خصوصی ھمكارمان شویم و بخواھیم از كم و كیف آن آگاه شویم یا این

دارد ھر روز ھمكارمان را به مقصد برسانیم یا وقتی بیمار است برایش دلسوزی كنیم و 

استفاده ... تر از آش شویم یا از الفاظی غیرضروری ھمچون جانم، عزیزم و كاسه داغ

  .كنیم

آن است كه قواعد خاص ھر محیط كاری را ورود زنان یا دختران به محیط كار مستلزم 

ای منطقی و سالم برقرار  بتوانند با ھمكاران خود بویژه جنس مخالف رابطهبشناسند تا 

  . كنند

  

  از ارتباطات افراطی بپرھیزید 

تردید ارتباطات افراطی، محصول فعالیت و روابط اجتماعی خود فرد است كه باید به  بی

  . بخشی آن ھم رعایت حریم خصوصی یكدیگر است آن اعتدال بخشید و راه اعتدال

مرار ارتباط با ھمكار جنس مخالف موجب توسعه ارتباط شده و حتی گاھی ارتباط است

جالب است بدانید ارتباطات ھرگز در یك . كند بخش و خوشایند می را برای طرفین لذت

  . رود توان گفت این ارتباط تا چه سطحی پیش می شود و نمی نقطه متوقف نمی

ای پیش برود كه طرفین  اشناختهبینی نشده و حتی ن ممكن است تا مرزھای پیش

در ارتباطات فرھنگی، تجاری و آموزشی ھم . انتظار وقوع آن را نداشته باشند

  . طور است ھمین

بینی كنند كه در مشاركت و ارتباط اقتصادی  توانند پیش به طور مثال دو تاجر ھرگز نمی

 به پشیمانی غفلت از ھمین امر ھم بسیاری از افراد را. روند خود تا كجا پیش می

  .كشاند می

  

  شود  منظوری كه معنادار می رفتارھای بی
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مفھوم باشد از نظر  ھای كاری شاید انجام رفتار خاصی كه برای مردان بی  در محیط

مفھوم است برای مردان مفھومی  عكس، آنچه از نظر زنان بیالزنان معنادار باشد و ب

  . ست را فراھم كندخاص داشته باشد و زمینه بروز برخی افكار ناشای

ھا و  شود كه افراد ناخواسته وارد چالش ھمین ناآگاھی از برخی رفتارھا موجب می

  . ھای نامعیوبی شوند و به روابط خانوادگی و كاری خود آسیب بزنند سیكل

ھای شغلی   ھای زیادی در محیط كه مدت شناسان، اكثر مردان به دلیل آن به گفته روان

ای پی  ند با كسب آزمون و خطا به مفاھیم رفتاری گستردها مختلف فعالیت كرده

  . اند برده

دانند چگونه با ھمكاران خود  ھا شاغل بوده و می البته برخی زنان ھم ھستند كه سال

كاری ھم ھستند كه به  منظور برقرار كنند، اما در مقابل زنان تازه ارتباط سالم و بی

شوند كه زندگی  ی ناشیانه وارد روابطی میا دلیل ناآگاھی از این رفتارھا به گونه

منظور  تاثیر قرار داده وگاھی به علت ناتوانی در اثبات بی زناشویی و كاری شان را تحت

  . دھند گونه روابط، زندگی مشترك خود را از دست می بودن این

  

  خط قرمزھای خانوادگی را بشناسید 

ت را با وارد شدن به حریم متخصصان معتقدند، افراد در محیط كاری نباید صمیم

طرز ارائه ارتباطات كالمی و غیركالمی و شیوه رفتار . خصوصی یكدیگر اشتباه بگیرند

. ھای خانوادگی رعایت شود ای باشد كه حریم خصوصی حفظ و خط قرمز باید به گونه

ای  ھا عبور كرده و اینجا آغاز ورود به چرخه ھا به بھانه صمیمیت از این خط قرمز خیلی

  . معیوب است

، وقتی ھمكار ما یك متخصص و آگاه به " گفتیم  واقعا"   ھمانطوریکه  قبالبه طور مثال

دانش پزشكی نیست چه دلیلی دارد كه به او بگوییم در زندگی زناشویی فالن مشكل 

را داریم یا چه دلیلی دارد كه وارد زندگی خصوصی ھمكارمان شویم و بخواھیم از كم و 

كه چه لزومی دارد ھر روز ھمكارمان را به مقصد برسانیم یا  ویم یا اینكیف آن آگاه ش

تر از آش شویم یا از الفاظی  وقتی بیمار است برایش دلسوزی كنیم و كاسه داغ

  . استفاده كنیم... غیرضروری ھمچون جانم، عزیزم و

الف كه ھمكاران با جنس مخكنند  گونه توجھات را نثار یكدیگر نمی گاھی ھمسران این

دھیم كه به حریم  در واقع با این كارھا ما خودمان به ھمكارمان اجازه می. كنند ابراز می
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  .مان وارد شود و مرزھا را بشكند شخصی

  تان را دریابید  كار و زندگی

ھای طوالنی در یك محیط كاری باقی بمانید و كنار  در نتیجه، اگر قصد دارید سال

تان  اعات خوبی را بگذرانید و زندگی زناشوییس) ھمجنس و غیرھمجنس(ھمكارانتان 

را حفظ كنید، باید به ارتباطات كالمی و غیركالمی خود توجه كنید و اگر در رفتار 

ھمكارتان مواردی را دیدید كه خارج از محدوده و انتظارتان بود خیلی صریح و البته 

 شود و تان شایسته و منطقی به او بفھمانید كه حق ندارد وارد حریم خصوصی

  .مرزشكنی كند
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  مچھاربخش  بیست و 
  

  در یک  رابطه  ناسالم گیر افتاده ام
  

نامزدی ھا و آشنایی ھای بی سرانجام زیادی ھستند که باید -روابط زناشویی         

رابطه را در ھمان روزھای اولیه به پایان برسند اما دو طرف آنقدر بیرون آمدن از این 

  .سخت می بینند که آن را ادامه داده و به مرحله ازدواج می رسانند

در واقع گاھی بیرون آمدن از روابط عاطفی ناسالم به این سادگی نیست که ما متوجه 

نقاط ضعف شویم و خیلی منطقی با ھم خداحافظی کنیم و به دنبال قسمت خود 

  .برویم

انید رابطه را تمام کنید می تواند کمک بزرگی اما داشتن آگاھی از اینکه چرا نمی تو

  .برای برخورد منطقی تر با این قضیه باشد

   عذاب وجدان-1

عذاب وجدان و احساس گناه یکی از رایج ترین علت ھایی است که نمی گذارد افراد 

در این . ممکن است او ھمه امیدش را به ما بسته باشد. از رابطه ناسالم بیرون بیایند

  . کردن او و قطع امیدش برایمان کار بسیار دردناکی خواھد بودصورت ترک

این وضعیت معموال زمانی به بدترین حالت ممکن روی می دھد که شما گرفتار محبوب 

بھترین . به ھر حال در اینجا مجبوریم بین بد و بدتر انتخاب کنیم. وابسته شده باشید

مسلما .  او ظالمانه رفتار کنیدکاری که می توانید برای او بکنید این است که با

درصورتی که رابطه ناسالم ادامه پیدا کند ھم خود ما و ھم محبوبمان آسیب بیشتری 

  .می بینیم

 تعھد زودھنگام و بی جا دلیل چه کار کنیم تا در چنین تله ای گرفتار نشویم؟

فی به اگر زودتر از ھنگام و قبل از ایجاد شناخت کا. اصلی ایجاد چنین وضعیتی است

کسی تعھد بدھیم، زمانی که شناخت حاصل شد و فھمیدیم که برای ھم مناسب 

  .نیستیم جداشدن به معنی بی تعھدی و بی وفایی ما تلقی می شود

  

   ترس از تنھایی-2

اگر احساس کنیم که غیر از این ھیچ کس را نداریم و خودمان را بین این دو گزینه قرار 

 بمانم و تحمل کنم یا در تنھایی بمیرم، دیگر امکان خروج دھیم که یا باید در این رابطه
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  .از رابطه ناسالم و آسیب زا برایمان میسر نیست

اول اینکه بدانیم تنھایی غول نیست : برای خروج از چنین وضعیتی دو راھکار وجود دارد

ا افراد ما ھمواره این توانایی را داریم که تنھایی خودمان را با چیزھا ی. که از آن بترسیم

دیگر پر کنیم؛ افراد خانواده، دوستان، عالیق و سرگرمی ھا و شاید یک رابطه بھتر از 

افراد زیادی وجود دارند که می : این، دوم اینکه به اصل فراوانی، اعتقاد داشته باشیم

  .توانید با آنھا خوشبخت شوید

  

   احساسات-3

 ھیجانات شدید نمی گاھی آن قدر شیفته طرف مقابلمان ھستیم که احساسات و

حتی با اینکه می دانیم این رابطه درست . گذارد اصال فکر جداشدن از او را بکنیم

عالوه بر این، احساسات شدید یا . نیست و می تواند به ضرر ھر دوی ما تمام شود

در رابطه باعث می شود ما اصال نتوانیم نقاط ضعف رابطه را ببینیم » عشق کور«ھمان 

  . او جدا شویمکه بخواھیم از

اگر احساس می کنید در این تله گیر افتاده اید بھتر است مدتی از طرف مقابل فاصله 

ھمچنین . بگیرید تا این دوری کمی از طغیان احساسات بکاھد و چشمتان باز شود

  .می توان از اطرافیان کمک گرفت که داخل رابطه نیستند و چشمشان بازتر از ماست

  

  والدین رابطه ناسالم با -4

یکی از نظریات در حوزه عشق و رابطه عاطفی می گوید اگر فرد از کودکی با والد 

جنس مخالفش رابطه ای مشکل دار داشته باشد که حل نشده است، شریکی را 

برای رابطه عاطفی انتخاب می کند که او ھم مانند والدش ھمان مشکل را داشته 

طه بازسازی کرده و این بار تمام تالش خود باشد تا بتواند شرایط گذشته را در این راب

را برای جبران و اصالح آن انجام دھد و مشکل را برطرف کند، اتفاقی که ھرگز رخ نمی 

اما با تعمق و توجه . متاسفانه پی بردن به این حالت به این سادگی نیست. دھد

  .کافی می توان از بروز آن تا حد زیادی جلوگیری کرد

طوری است که ھمیشه دوست داریم به کسی کمک کنیم و شخصیت بعضی از ما 

این افراد معموال جذب کسانی می وشند . مثل رابین ھود نجات دھنده دیگران باشیم

که مشکالت زیادی دارند و محتاج کمک ھستند و از این طریق تبدیل به یک مددکار 
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اشد، بلکه اجتماعی می شوند که نه تنھا نمی تواند رابطه عاطفی درستی داشته ب

  در این میان خودش را ھم کم کم نابود می کند

  

   رابین ھودبازی-5

شخصیت بعضی از ما طوری است که ھمیشه دوست داریم به کسی کمک کنیم و 

این افراد معموال جذب کسانی می وشند . مثل رابین ھود نجات دھنده دیگران باشیم

 محتاج کمک ھستند و از این که در بدبختی به سر می برند، مشکالت زیادی دارند و

طریق تبدیل به یک مددکار اجتماعی می شوند که نه تنھا نمی تواند رابطه عاطفی 

  .درستی داشته باشد، بلکه در این میان خودش را ھم کم کم نابود می کند

باید دانست که ما یا شریک عاطفی کسی ھستیم یا مددکار او، بھتر است حد و مرز 

البته در ھر رابطه عاطفی، طرفین به . شد و باھم ادغام نشوداین دو نقش مشخص با

ھم کمک می کنند و باعث رشد و کمال ھم می شوند، اما در حالت رابین ھود بازی، 

اگر شما ھم، چنین . فقط یکی از طرفین آن ھم به طور افراطی نقش کمک کننده دارد

گری غیر از رابطه استعدادی دارید بھتر است حس کمک رسانی خود را در جای دی

  .عاطفی به کار بندید

  

   پر کردن خألھا-6

مسلما ما برای بیرون آمدن از رابطه ای که خألھای شخصیتی یا نواقص زندگی ما 

توسط آن برطرف می شود تالشی نمی کنیم، حتی اگر در این رابطه عیب ھایی ھم 

بطه ناسالم من با اگر را. فرض کنید من یک آدم خجالتی و بسیار کمرو ھستم. ببینیم

کسی باشد که بسیار اجتماعی و قدرتمند است و من بسیاری از نیازھا و امروز 

زندگی ام را از طریق او تامین می کنم، بیرون آمدن از این رابطه برایم سخت می شود 

  .چون در این صورت بازھم مجبور خواھم بود با این نقطه ضعف خودم رو به رو شوم

ر این است که یک بار برای ھمیشه با این نقص مواجه شوم، آن اما راه حل مناسب ت

را برطرف کنم و بعد به منظور ایجاد یک ارتباط خوب نه برای جبران کمبودھا وارد رابطه 

  .شوم

  

   ترس از خطرات احتمالی-7
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بعضی اوقات نه تنھا رابطه با فرد مقابل برای ما آسیب زاست، بلکه جداشدن از او ھم 

مثال جداشدن از یک فرد شکاک که ھمواره فکر می کند . رآفرین باشدمی تواند خط

دیگران به دنبال آسیب زدن یا خیانت به او ھستند در بعضی موارد می تواند خطرھایی 

  .را در پی داشته باشد، چون او ممکن است به فکر انتقام بیفتد

ن کند ھمچنین کسی که به قول خودش به شدت شیفته ماست ممکن است تھدیدما

بنابراین باید با . که اگر از او جدا شویم سر ما یا حتی سر خودش بالیی می آورد

با این حال این به آن معنا نیست که شما مجازید ھمچنان . احتیاط دست به عمل زد

  . به رابطه ناسالم با چنین فردی ادامه دھید

  

   احساس مسوولیت بی جا-8

ان را مسوول مشکالت طرف مقابل می گاھی پیش می آید که در یک رابطه خودت

مثال با خود می گویید اگر او عصبی است به خاطر بالیی است که من سرش . دانید

در این مورد توجه به این نکته ضروری است که شخصیت افراد یک شبه . آورده ام

شکل نمی گیرد، بلکه این تمام رویدادھا و تجربیات زندگی او از ھمان روز اول زندگی 

  . ھمین امروز است که شخصیت او را می سازدتا 

شاید شما درظھور مشکلی در فرد نقش اندکی داشته باشید، اما مطمئنا در ایجاد آن 

بنابراین به جای این که خودتان را به گناه دیگران بسوزانید . نقش خاصی نداشته اید

ا از آسیب ھای آن بھتر است بساطتان را جمع کنید و از روابط مشکل دار بیرون بیایید ت

  .در امان بمانید

در ھمه این موارد، ما به صورت ناخودآگاه سعی می کنیم خودمان را گول بزنیم و 

واقعیت را طور دیگری برای خودمان توجیه می کنیم، نقاط ضعف را نادیده می گیریم و 

 بنابراین کمک.  خوب جلوه دھیم– به خودمان و دیگران –اصرار داریم ھمه چیز را 

گرفتن از شخص سومی که خارج از رابطه قرار دارد و از قضاوت درستی برخوردار است 

  .می تواند کمک بزرگی برایمان باشد
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 بخش  بیست و پنجم 
   

  باالخره  چیکار کنم
   

احساس عذاب روحي که رابطه ھاي ناسالم به ھمراه دارد، تا مدت ھا فرد را از    

ور مي کند، ترس ، پنھان کاري، استرس، وابستگي زندگي عادي و پويا و سالم د

از جمله تبعات اين ... روحي عمیق، عذاب وجدان، افت تحصیلي و احساس گناه و

  .بنابراين ھنگام آغاز ھر رابطه الزم است بسیار دقت کنیم. مسئله است

کارشناسان عقیده دارند براي يک انتخاب آگاھانه بايد به شناخت کامل و کافي دست 

دا کرد و اولین گام دستیابي به اين شناخت، يک ارتباط دوسويه، سالم و مبتني بر پی

  .ھدايت خانواده ھاست

  

  مرز بین اين رابطه ھا کجاست؟

يک رابطه ناسالم چه آسیب ھايي به ھمراه دارد؟ راه اجتناب از اين آسیب ھا 

  چیست؟ 

  ن به شناخت کافي رسید؟ چه طور مي توان يک رابطه معقوالنه برقرار کرد و در سايه آ

، مشاور خانواده و " دکتر مرضیه بھرامي"، روان شناس و "رضا زيبايي"در ادامه مطلب 

  .ازدواج و استاد دانشگاه به اين پرسش ھا پاسخ مي دھند

  

  فرصت يا تھديد يک رابطه مبھم 

 رضا زيبايي که روان شناس و مشاور ازدواج است و تجربه ھاي زيادي در برخورد با

آنچه به تازگي باب شده اين است که جوانان ترجیح : چنین روابطي دارد، مي گويد

مي دھند قبل از ازدواج، خودشان با ھم آشنا شوند که اين موضوع ھم مي تواند يک 

  .تھديد باشد و ھم يک فرصت

دخترو پسر درگیر چنین روابطي معموًال نمي توانند تعريف درستي از : وي مي گويد

شان ارائه بدھند زيرا اين رابطه نه رابطه زن و شوھري است و نه يک رابطه رابطه خود

به دلیل تعريف ناپذيري و ابھامي که در اين رابطه وجود دارد، . دوستي معمولي

تعھدات و توقعات و رفتارھا دراين رابطه پیش بیني پذير نیست و به دنبال آن توقعات 

اين ھا نقش زن و شوھر .  پسر پیش مي آيدبي جا، محدود کردن ھا و دعوا بین دخترو
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را بازي مي کنند ولي در حقیقت زن و شوھر نیستند و تعھدي ھم نسبت به ھم 

  .ندارند لذا اين رابطه خیلي شکننده است و به ھر دو طرف آسیب شديدي مي رساند

  

  ...  و  دعوا  وصال، فراق،

ترلي ندارد ولي از لحاظ فرد روي طرف مقابل ھیچ کن: اين کارشناس ادامه مي دھد

ذھني مي خواھد او را کنترل کند و چون نمي تواند به خودش فشار مي آورد، عصبي 

    مي شود و قھر مي کند، اين افراد به تناوب چند ماه رابطه ندارند ودوباره آشتي 

چون رابطه در .به جاي اين که به ھم آرامش بدھند، مدام با ھم دعوا دارند. مي کنند

عريفي ندارد در حالي که در يک رابطه رسمي و تعريف شده، تعھدات و روابط اصل ت

  .شفاف است

 سالگي اين نوع آشنايي ھا بیشتر ھیجان ٢٠ و ١٨وي با بیان اين که در سنین قبل از 

ھرچند در اين سنین ھر : مدار است و آسیب ھاي زيادي به دنبال دارد، ادامه مي دھد

 ولي اين روابط بیشتر بر پايه صمیم به ازدواج مي گیرنددو طرف، به طور خیلي جدي ت

  .احساسات است نه منطق

اين نوع رابطه ھا، وابستگي پیش از موعد براي ھر : اين روان شناس ادامه مي دھد

دو طرف ايجاد مي کند و اين وابستگي تمام فرصت ھاي پیش رو را از بین مي برد و 

ابط خانوادگي و ازدواج با مشکالت جدي روبه باعث مي شود افراد در کار، تحصیل، رو

  .رو شوند

  

  خطر زندگي مشترک   ياد عشق اول، 

کسي که اين گونه عشق ھا را تجربه مي کند و بعد با يک فرد : زيبايي معتقد است 

ديگر ازدواج مي کند، در زندگي بارھا عشق اول خود را يادآوري و شروع به مقايسه 

باعث مي شود که يک رابطه مجدد را با او شروع کند که اين قیاس اشتباه . مي کند

اين نوع رابطه مشکالت جديدي براي خانواده ھا به دنبال دارد و متاسفانه برخي 

 دختران براي رسیدن به فرد مورد عالقه خود وارد ورطه اشتباه ھاي جبران ناپذيري 

  .مي شوند

  

  بدبیني نسبت به مردھا 
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استرس، اضطراب، افسردگي، وسواس و بدبیني : يداين مشاور خانواده مي افزا

نسبت به مردھا از جمله آسیب ھايي است که بعد از يک رابطه دوستي نامتعارف در 

اين فرد نگرش  حتي ممکن است که به دنبال بروز مشکالتي ،. دختر به وجود مي آيد

  .خیلي منفي نسبت به مسائل جنسي پیدا کند

  

  ي کشدرابطه ھايي که عزت نفس را م

اين کارشناس شک و بدبیني خانواده به فرد و اعمال محدوديت و سخت گیري ھاي 

شديد و به دنبال آن از دست دادن عزت نفس و استقالل فردي را از ديگر آسیب ھاي 

بسیاري از دختراني که تجربه شکست در : اين نوع روابط مي داند و اضافه مي کند

اين مشکل مي تواند به .  خانه فراري شده اندچنین روابطي را داشته اند، از محیط

  .فرار از خانه يا احساس انزوا و تنھايي بینجامد

  

  ... احساس گناھم را بگیر

: زيبايي درباره راه حل برخورد با مشکالت پس از يک رابطه منجربه شکست مي گويد

ر اين شرايط بايد با شیوه ھاي تغییر نگرش به زندگي، کم کردن بار گناه به افرادي که د

  .قرار گرفته اند کمک کنیم تا به زندگي دوباره بازگردند

وي با اشاره به نقش رسانه ھاي جمعي و سیستم آموزشي در پیش گیري از اين 

به آموزش ھا در زمینه روابط پیش از ازدواج چندان توجه نشده : مسائل مي گويد

  .است

  

  ارتباط زير چتر پدر و مادر 

در يک رابطه تحت نظر خانواده ھا براي ازدواج ، دختر و : د استاين روان شناس معتق

 پسر در کمال امنیت و آرامش با ھم ارتباط دارند، ھمديگر را مي شناسند، ارزيابي 

مي کنند و اگر تشخیص بدھند که مناسب ھم نیستند، از ھم جدا مي شوند و اين 

انواده ھا در اين زمینه بھترين راه حل است ولي الزم است ھم دختر و پسر و ھم خ

  .آموزش ببینند

در ارتباط مدرن، اولین گام، اطالع خانواده ھا از رابطه : اين کارشناس ادامه مي دھد

است، اما اگر خانواده ھا اين موضوع را قبول ندارند بايد خانواده را توجیه کرد و روند 
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اره افراد در سنین باال البته اين موضوع فقط درب. ارتباط درست را به آن ھا آموزش داد

که با ھدف ازدواج معقوالنه پا پیش مي گذارند، صدق مي کند و در مورد نوجوانان اين 

  .گونه ارتباطات اصًال و ابدًا توصیه نمي شود

  

   قطع رابطه يا خواستگاري يا

اين ارتباطات در نھايت بعد از يک يا دو ماه بايد رسمیت پیدا کند و به : وي مي افزايد

خواستگاري رسمي بینجامد و گرنه بايد قبل از ايجاد ھر نوع وابستگي کاذب بین يک 

  .طرفین قطع شود

وي با بیان اين که اولین اصل برقراري ارتباط چه در ازدواج مدرن و چه سنتي، شناخت 

در ازدواج سنتي بايد اين نکته را : مبتني بر اطالع خانواده ھاست، ادامه مي دھد

ه با يکي دو جلسه نمي توان به شناخت دست پیدا کرد و بررسي، مدنظر قرار داد ک

  .تحقیق و مشاوره امري ضروري است

  

  بايدھاي آشنايي دختر و پسر 

دکتر مرضیه بھرامي، مشاور خانواده و ازدواج و استاد دانشگاه عقايد خود را درباره اين 

در دوران قديم دختر : موضوع در میزگردي در خبرگزاري ايرنا اين گونه اعالم کرده است

و پسر يکديگر را نمي شناختند و تازه بعد از اين که خطبه عقد خوانده مي شد با 

ما اين ديدگاه افراطي را اصًال نمي پذيريم اما از سوي ديگر . يکديگر آشنا مي شدند

  .روابط بي قید و بند نیز درست نیست

ن شوند که فرزندان واقعًا خودشان اين مشاور با تأکید بر اين که خانواده ھا بايد مطمئ

اين آشنايي بايد شناختي به دست : ابزارھاي الزم را براي شناخت دارند، مي افزايد

 بلوغ جنسي و )1:بھرامي مي گويد.بدھد که طرفین بتوانند با تکیه بر آن تصمیم بگیرند

              اجتماعي،)6بینشي،)5رواني، )4 عاطفي، )3 عقلي و علمي،)2جسمي،

 مالي ھشت مرحله بلوغي است که جوانان بايد پیش از ازدواج به آن )8  اخالقي و)7

  .دست پیدا کنند

  

   سال بدھید١٨را به دختران زير » دوستت دارم«خبر 

بايد فضاي ارتباطي : وي درباره نقش خانواده ھا در مديريت اين روابط توضیح مي دھد
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الزم . راحتي مسائل را با ما در میان بگذارندرا در خانواده ايجاد کنیم که فرزندان به 

است پدرھا به دخترانشان بگويند که دوستشان دارند تا دختر به راحتي مجذوب 

   . محبت ديگران نشود
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  بخش بیست و ششم
  

  دیگه  بسه
   

وبی در كنار ھم نخواھید داشت و به او بگویید که فکر می کنید آینده مطل              

بگویید این تصمیم به نفع ھر . خوشبختی و آرامش را در آینده از ھم دریغ خواھید کرد

  .دو شماست و امیدوارید سرنوشت خوبی در انتظارش باشد

ترین قدم در قطع  اگر شما ھم جزو این دسته از افراد ھستید، باید بدانید که مھم

  . وع منطقی برخورد كنیدرابطه این است كه با موض

  در واقع بخش احساسی وجودتان را تا مدتی خاموش کنید

در بین ازدواج ھایی که به طور غیرسنتی انجام می شوند، تعداد زیادی دختر و پسر 

  .ھستند که به دلیل ناتوانی در قطع رابطه دوستی شان، آن را ادامه می دھند

ف آشنایی شان ازدواج بوده و با وجود تمام در واقع ازدواج می کنند، چون از ابتدا ھد

مشکالت و ناھماھنگی ھایی که در رابطه شان احساس می کنند، به خاطر عادت به 

برای آنھا جدا شدن از یکدیگر غیر . یکدیگر رابطه را تا مرحله ازدواج ادامه می دھند

  .ممکن است حتی اگر زندگی در کنار ھمدیگر ھم غیرممکن باشد

  

   کنیدمنطقی صحبت

در چنین شرایطی، واکنش احساسی حکم به ادامه دادن رابطه می کند و دختر و 

پسر مدام خود را قانع می کنند که شاید در آینده ھمه چیز تغییر کرد و این رابطه بھتر 

اما بخش منطقی ذھنشان به آنھا می گوید که این رابطه سرانجامی نخواھد . شد

  .داشت

ترین قدم در قطع  از افراد ھستید، باید بدانید که مھماگر شما ھم جزو این دسته 

در واقع بخش احساسی وجودتان . رابطه این است كه با موضوع منطقی برخورد كنید

و بعد با ) اگرچه بسیار دشوار است اما غیرممکن نیست ( را تا مدتی خاموش کنید 

  .بخش منطقی وجودتان به خود، طرف مقابل و رابطه تان نگاه کنید

مطمئن باشید یک رابطه طوالنی را که برای آن اھداف بلندمدتی تعریف کرده بودید، 

اگر بتوانید تكلیف تان را با خودتان روشن كنید و . نمی توانید با احساسات خاتمه دھید

به قول معروف با خودتان كنار بیایید خواه ناخواه طرف مقابل را ھم وادار می کنید که از 
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  . بگیرد و منطقی تر فکر کندفاز احساسی فاصله 

  

  آخرین دیدار را برنامه ریزی کنید

اما اگر . برای خاتمه دادن یک رابطه، موضوع را به صورت حضوری یا تلفنی مطرح کنید

می دانید تاب تحمل اصرارھای طرف مقابل برای حفظ رابطه را ندارید، قبل از حضور در 

ای احتمالی او را پیش بینی کرده و محل قرار، ھمه واکنش ھا و پاسخ ھا و اصرارھ

این طور ھم ذھن خودتان آماده تر است ھم راحت تر او را . برای آن جوابی آماده کنید

  .قانع می کنید که این رابطه سرانجامی نخواھد داشت

به او بگویید که فکر می کنید آینده مطلوبی در كنار ھم نخواھید داشت و خوشبختی و 

بگویید این تصمیم به نفع ھر دو شماست و .  ھم دریغ خواھید کردآرامش را در آینده از

  . امیدوارید سرنوشت خوبی در انتظارش باشد

  

  یک باره بُبرید

اگرچه نگه داشتن یادگاری ھا درخواستی . ھر ھدیه و یادگاری كه از او دارید برگردانید

ری ھای کوچک است که او از شما خواھد داشت اما به یاد داشته باشید ھمین یادگا

و به ظاھر کم اھمیت می توانند در دوران تنھایی و روزھایی که شما از بھم خوردن 

) و البته واکنش طبیعی ھر جدایی ھم غمگینی است ( رابطه تان غمگین ھستید 

بدل شده آنھا  و  اگر ایمیل و پیامكی رد . شما را وسوسه کند تا رابطه را از سر بگیرید

یک رابطه برای تمام . تلفنی را از طرف او یا واسطه ھایش نپذیریدرا پاك كنید و ھیچ 

قطع ذره به ذره رابطه ھر دو شما را زجر خواھد داد و . شدن به قطع ناگھانی نیاز دارد

  . احتمال برقراری مجدد رابطه را باال می برد

  

  بی خبر نروید

 3 یا 2ند كه بعد از بی ای ھم شكل گرفته باشد، می معموال حتی اگر وابستگی و عالقه

اگر رابطه تان رسمی شده و . له كنار می آییداماه کم کم به راحتی با مس

خواستگاری با حضور خانواده ھا انجام گرفته است ھم بھتر است به ھمین شكل به 

یک . ھرگز طرف مقابل را در بی خبری نگذارید. خانواده طرف مقابل اطالع داده شود

دالیلتان را بگویید و شجاعانه با ماجرا رو به .  و گور نکنیددفعه نروید و خود را گم
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  . رو شوید

  

  بعد از جدایی چه کنید؟

        بعد از جدایی تا مدتی غمگین ھستید، پشیمان می شوید، احساس تنھایی

می کنید، دوست دارید به خاطرات دو نفره تان مراجعه کنید و به تمام مکان ھایی که 

آھنگ ھای غمگین گوش دھید، رمان ھای عاشقانه بخوانید . بزنیدبا ھم رفته اید سر 

اما نباید اجازه دھید این رفتارھای طبیعی، . این ھا ھمه طبیعی است... و گریه کنید

خفه   رابطه ای که سرانجامی ندارد، باید در نطفه . شما را از ادامه زندگی باز دارند

بگذارید از او . و طرف مقابل می کنیداین بزرگترین لطفی است که شما به خود . شود

فقط خاطره ای باقی بماند، مثل دوستی که یک روز در قطار مالقات کرده اید و مسیر 

  .ھر دو شما بعد از چند ساعت از ھم جدا شده و به سمت مقصد متفاوتی رفته اید

  این  شجاعت  را  داشته  باشید  که  اگر  حتی  روز  عروسی تان  است  و ناگھان

متوجه  امری  شدید  که  به  ھم  نمی خورید  ھمان  لحظه  تمام  مشکالتش  را  به  

جان  بخرید   و اعالم  انصراف  کنید  زیرا  اکنون  قطع  شدن  بھتر  از  این  است  که  

بعد  از  مدتی  زجر  کشیدن  رابطه تان  به  طالق  بیا نجامد  یا  یک  عمر  با  سختی  

  .زندگی  کنید
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  بخش  بیست  و ھفتم

  یادگیری  از  خانواده
  
   

  ارتباط دختر و پسر و شرايط آن
انسان در . يكي از نیازھاي اساسي زندگي انسان، تعامل و ارتباط با ديگران است

طول رشد خود، پیوسته براي بقا و پیشرفت خويش، محتاج ارتباط با ديگران است كه 
تمام انسان ھا به دنبال يافتن . طه اي نزديك وجود داردبین اين امر با سالمت راب

كساني ھستند كه با آن ھا احساس خوش بختي كنند و از زندگي با آن ھا لذت ببرند 
در بین ارتباطات انساني، نیاز به ارتباط با . و در كنارشان منفعت بیشتري كسب كنند

ين زماني است كه جنس مخالف ھم در مقطعي از زندگي انسان مطرح مي شود و ا
پسر و دختر تصمیم مي گیرند تا ھمسر آينده را انتخاب كنند و در اين ارتباط مقطعي 

  . كه الزمه شناخت از ھمديگر است، اصولي مطرح ھستند
جويي دو جنس مخالف، دل دادگي ھاي پسرانه و  بايد توجه داشت كه نیروي پیوند

البته اين . قشر جوان وجود دارددلبري ھاي دخترانه و دل بستگي ھاي طرفین، در 
ارتباط ھا و عالقه ھا منشأ تشكیل خانواده و بقاي نسل و ادامه حیات مي گردند، 

  . ولي بايد در چارچوب اصولي اخالقي و شرعي باشند
گاھي اين عالقه ي دروني به جنس مخالف و نیاز به ارتباط با او، از چارچوب 

   و به سوي بي عّفتي و گناه كشیده ھنجارھاي اجتماعي و ديني خارج مي شود
  . مي شود كه اين امر بسیار ناشايست و غیراخالقي است

 ، سعي خواھد شد تا چارچوب ارتباط با جنس مخالف، كه گاھي براي بخش در اين 
انتخاب ھمسر الزم است، طبق معیارھاي اسالمي و اخالقي بیان گردد تا نوجوانان 

اما پیش از بیان اصول ارزشي و اخالقي ارتباط، الزم . عزيز از شرايط آن مّطلع گردند
است تعريف دوستي با جنس مخالف بیان گردد ـ تا خداي ناكرده ـ جوانان عزيز به اين 

  .  حرام گرفتار نشوند و   ارزشي عمل ضد
  

  » دوستي دختر و پسر«تعريف 
  

دوستي «ي را بر اساس قواعد كلي حاكم بر ارتباط میان فردي، نمي توان ھر ارتباط
ارتباطي كه : يعني» دوستي دختر و پسر«: نامید، بلكه مي توان گفت» دختر و پسر

بین دو جنس مخالف وجود دارد و در اين ارتباط، محبت، صمیمیت، عشق و عالقه ي 
قلبي ويژه وجود دارد و از اين رو، ارتباط دو كودك يا ارتباط تحصیلي يا ارتباط معلم با 

، كه براي اھداف خاصي است، نمي تواند از مقوله دوستي دختر و شاگرد و مانند آن
  .پسر باشد

  
  انگیزه ھاي برقراري ارتباط با جنس مخالف 

يكي از بھانه ھاي ارتباط بین پسران و دختران وعده ازدواج از ناحیه : وعده ازدواج. 1
در حقیقت، . پسر است و معموال با اين وعده ھا پسران با دختران ارتباط پیدا مي كنند

با يكديگر رفاقت كرده، سعي مي كنند نیازھاي » ازدواج«دختر و پسر با طرح مسئله 
عاطفي ھمديگر را برآورده كنند، اما حقیقت امر اين است كه اين وعده ھا در حّد خیال 

 چنین افرادي را در حّد الزم   زيرا خانواده; ي مي مانند و جامه عمل نمي پوشندقبا
از سوي پسر اگر ھم » ازدواج« براي ازدواج نمي يابند، طرح مسئله پخته و شايسته

صورت گیرد، با مخالفت خانواده اش روبه رو مي شود و حتي اگر پسر به خواستگاري 
بنابراين، وجود فكر ازدواج . دختر نیز برود، خانواده دختر چنین ازدواجي را نمي پسندند

ار دفاعي براي ايجاد رضايت خاطر و رھايي در بین دختران و پسران تنھا نوعي ساز و ك



 120

از اضطرابي است كه در نتیجه عمِل بر خالف قواعد و ھنجارھاي خانواده و جامعه 
  .صورت مي گیرد

اين . از انگیزه ھاي ديگر ارتباط دختر و پسر بھره بري جنسي است: انگیزه جنسي. 2
ھنگي در انحطاط شديدي پديده در میان اقشاري از جامعه كه از لحاظ رشد فكري و فر

اين افراد براي ارضاي غرايز جنسي خود، ھمه . به سر مي برند، بیشتر ديده مي شود
ارزش ھاي خانوادگي و فردي خود را قرباني مي كنند و دست به رفتاري مي زنند كه 

  .براي اغلب افراد جامعه، بسیار پست تلّقي مي شود
بطه ي جنسي بین دختر و پسر شوند چنانچه اين ارتباط ھاي ناپسند منجر به را

 دختر، كه قرباني اصلي اين رابطه است به "  پسر  و مخصوصامشكالت زيادي را براي
اشتغال ذھني درباره ي اين موضوع كه مبادا اين ارتباط براي او در آينده . دنبال مي آورد

ر رواني مشكل ساز باشد، تعادل رواني او را به نحو چشم گیري بر ھم مي زند و فشا
  .زيادي بر او تحمیل مي كند

چنین دختراني در ازدواج با مشكل روبه رو مي شوند و حاضر به ازدواج نیستند و 
زماني كه با فشار خانواده روبه رو مي شوند و تن به ازدواج مي دھند، ھمیشه نگران 

افشاي رابطه گذشته خود ھستند و از اينكه ھمسرشان از رابطه مخفي آن ھا در 
  .شته آگاه شود رنج مي برندگذ
يكي ديگر از انگیزه ھاي دوستي با جنس مخالف اين است كه : توّھم قدرت و جاذبه. 3

پسران داشتن دوست دختر را يك قدرت اجتماعي براي خود تصور مي كنند و دختران 
      نیز داشتن يك دوست پسر را يك جاذبه فردي و اجتماعي براي خود به حساب 

اما طول نمي كشد كه پي خواھند برد اين قدرت نمايي و جاذبه ارائه شده . مي آورند
به قیمت از دست دادن بسیاري از جاذبه ھا و قدرت ھاي اجتماعي و شخصیتي ديگر 
تمام شده، در نتیجه، دوستي ھا به پايان مي رسند و حسرت از دست دادن شرافت 

  .ر و پسر باقي مي گذاردو ارزشمندي خويش، دنیايي از تعارض را در درون دخت
  
     دختران و پسراني كه مورد بي محبتي در خانواده قرار : پناه جويي به يكديگر. 4

مي گیرند و از وضعیت رواني و اجتماعي خويش ناراضي ھستند و در اين زمینه، خود 
را سرگردان و آشفته مي يابند، از طريق برقراري روابط پنھان با جنس مخالف، درصدد 

 رضايت و يا به عبارت ديگر، به دنبال يافتن شرايطي ھستند كه براي آن ھا كسب
اطمینان خاطر و رضايتمندي بیشتري فراھم كند و پناه گاھي براي جبران كمبود محبت 

اما اطمینان خاطري كه دختران و پسران از طريق برقراري دوستي . خود فراھم سازند
زيرا اين روابط پنھاني و به دور ; مي شودبین خود جستجو مي كنند ھیچ گاه حاصل ن

به ھمین دلیل، دختر و پسر بايد وقت و توان زيادي . از چشم خانواده صورت مي گیرد
صرف كنند تا بتوانند زمینه اين رابطه را فراھم كنند و تحمل ترس و اضطراب مستمري 

د، رضايتمندي و كه دو طرف بايد تحّمل كنند تا اين روابط از چشم آشنايان پنھان بمان
  .آرامشي را كه به دنبال آن ھستند خنثي خواھد كرد

  
  آثار رابطه با جنس مخالف 

  
ارتباط با جنس مخالف، به خصوص اگر رابطه ای خارج از محدوده اخالق و دستورات 

  :دینی باشد، آثار و تبعات زیان باری به دنبال دارد
  :ب شھوت ھااز بین رفتن كرامت انسانی و غرق شدن در گردا. 1

اگر انسان به غریزه جنسی به عنوان یك ھدف و خارج از چھارچوب مقّررات اجتماعی، 
فرھنگی و اعتقادی بپردازد، ھر عاملی كه بھتر و بیشتر به شھوت ھا پاسخ دھد، 

جایز شمرده می شود و در این صورت، چشم چرانی، عالقه ی شھوانی به ھمجنس، 
 فیلم ھای مبتذل و آزادی ارتباط دختران و پسران با خودارضایی، اعتیاد به عكس ھا و

یكدیگر پسندیده می نماید، حتی اگر با ضابطه ھای عقلی و دینی در ستیز باشند و 
  .به نابودی شرافت انسانی و جامعه بشری بینجامند

با نگاھی به جوامع غربی پیامدھای منفی رابطه دختران و پسران را بر فرد و جامعه به 
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در این جوامع، ھدف انسان از زندگی و آینده روشن از میان . واھیم یافتخوبی درخ
رفته و افزایش روزافزون قتل و جنایت، اعتیاد، خودفروشی، آشفتگی روحی و روانی و 
دیگر آسیب ھای اخالقی و انسانی، ھمه ناشی از غلبه ی شھوات و بی بند و باری 

  .بر عقل و ایمان است
  
  : افزایش التھاب و اضطرابكاھش آرامش روانی و. 2

برخی صاحب نظران غربی آزادی ھای جنسی را عامل آرامش روحی و زدودن عقده 
ھای درونی می دانند، ولی پس از اجرای فراگیر این راھكار در غرب، شاھد افزایش 

 ناشی از ناكامی ھای روزافزون آمار بیماری ھای روانی، خودكشی و جنایت ھای
  . یمجنسی می باش

جنس    ن است كه گسترش محّرك ھای جنسی انسان را به رابطه گسترده با روش
. مخالف می كشاند و ھرگونه شكست در این راه، به آسیب بزرگ تری خواھد انجامید

این نوع رابطه ھیجان ھا و التھاب ھای جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای 
 اع نشدنی درجنسی را به صورت آتشی شعله ور، عطشی روحی و خواست اشب

در نتیجه، با توجه به اینكه روح بشر فوق العاده تحریك پذیر است، اشتباه . می آورد
ھیچ نوجوان . است كه گمان كنیم تحریك پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است

پسری از تصاحب دختران و ھیچ دختری از متوجه كردن پسران و در نھایت، ھیچ دلی 
اضای نامحدود، خواه و ناخواه، انجام ناشدنی است و تق. از ھوس، سیر نمی شود

ھمیشه ھمراه نوعی احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوھاست و به نوبه خود، 
البته ھمه این ھا در صورتی . منجر به اختالالت روحی و بیماری ھای روانی می گردد

  . است كه تقوا و ترس از خدا وجود نداشته باشد
  
  : خواھی و اثرگذاری آن بر انتخاب فرد در ازدواجپیدایش تنّوع . 3

نوجوانان و جوانانی كه پیش از ازدواج، با جنس مخالف خود، رابطه برقرار می كنند، 
حتی پس از . ھنگام ازدواج و انتخاب ھمسر، به ھمه با دید شك و تردید می نگرند

ر می دھد و چه بسا به شان را آزا ازدواج نیز روحیه ی ھوسبازانه و تنّوع طلبانه، روان
  .سوی منجالب فساد كشیده شوند و راه بی بندباری را در پیش گیرند

  
  :آلوده شدن به معصیت. 4

از ارتباط جنسی با دیگران و نگاه ھای )علیھم السالم(قرآن كریم و روایات معصومان
شھوت آمیز برحذر داشته و وعده خسران و عذاب به مرتكبان چنین اعمالی داده 

   .است
 به صراحت دستور داده است كه زن و مرد نامحرم به یكدیگر در یکی از  آیات  قرآن 

به راستی، اگر به این آیه مباركه عمل شود و دختر و . نگاه شھوت آلود نداشته باشند
پسر نامحرم از ابتدا به یكدیگر توجه ننمایند و به ھم نگاه ھوس آلود نكنند، آیا دوستی 

  نی به وجود می آیند؟ھا و عشق ھای خیابا

  31  و 30  آیات  سوره  مبارکه  نور: قرآن كریم می فرماید

ُقل لِّْلُمْؤِمِنیَن َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِھْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُھْم َذِلَك َأْزَكى َلُھْم ِإنَّ اللََّه 
  ﴾30َخِبیٌر ِبَما َيْصَنُعوَن ﴿

پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان  به مردان با ايمان بگو ديده فرو نھند و 
  .كنند آگاه است تر است زيرا خدا به آنچه مى پاكیزه

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِھنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُھنَّ َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُھنَّ ِإلَّا 
ِبِھنَّ َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُھنَّ ِإلَّا ِلُبُعوَلِتِھنَّ َما َظَھَر ِمْنَھا َوْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِھنَّ َعَلى ُجُیو
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َأْو آَباِئِھنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِھنَّ َأْو َأْبَناِئِھنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِھنَّ َأْو ِإْخَواِنِھنَّ َأْو َبِني 
َكْت َأْيَماُنُھنَّ َأِو التَّاِبِعیَن َغْیِر ِإْخَواِنِھنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِھنَّ َأْو ِنَساِئِھنَّ َأْو َما َمَل

ُأْوِلي اْلِإْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَھُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء َوَلا 
 َأيَُّھا َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِھنَّ ِلُیْعَلَم َما ُيْخِفیَن ِمن ِزيَنِتِھنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِمیًعا

 ﴾ 31اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴿

فرو بندند و ] از ھر نامحرمى[و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را 
پاكدامنى ورزند و زيورھاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن 

 اندازند و زيورھايشان] فرو[پیداست و بايد روسرى خود را بر سینه خويش 
را جز براى شوھرانشان يا پدرانشان يا پدران شوھرانشان يا پسرانشان يا 

پسران شوھرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران 
از [خود يا كنیزانشان يا خدمتكاران مرد كه ] ھمكیش[خواھرانشان يا زنان 

ند آشكار ا نیازند يا كودكانى كه بر عورتھاى زنان وقوف حاصل نكرده بى] زن
نكوبند تا آنچه از زينتشان ] اى به زمین به گونه[نكنند و پاھاى خود را 

به درگاه خدا ] از مرد و زن[دارند معلوم گردد اى مؤمنان ھمگى  نھفته مى
  .توبه كنید امید كه رستگار شويد

  شرایط ارتباط با جنس مخالف 
ممنوع و حرام است بر اساس بینش دینی و اسالمی ھرگونه دوستی با جنس مخالف 

و عذاب اخروی در پی دارد، اما ارتباط عادی برای مصالح ویژه از قبیل مباحثات علمی، 
داد و ستد، رفت وآمدھای خانوادگی، استاد و شاگردی و مانند آن، كه الزمه زندگی 

اجتماعی ھستند و منافع مادی و معنوی بر آن ھا مرتب ھستند، اشكال ندارد، ولی این 
  : ھم شرایط و قوانینی دارند كه به بعضی از آن ھا اشاره می شودارتباطات

  :رعایت حیای فردی و عّفت جمعی. 1
ارتباط با جنس مخالف، كه در شرایط خاصی اتفاق می افتد، نه تنھا مجّوز پرده دری و از 

بین بردن عفت نیست، بلكه از ابتدا برای حفظ حریم عفت و حیا تأسیس شده و به 
یعنی فلسفه ی وجودی این ارتباط، حفظ ; مھم اجتماعی وضع شده استخاطر مصالح 

از این رو، . عّفت عمومی و تحكیم حیای فردی و كسب كماالت از طریق مقابل است
حتی برای زن و شوھر ھم، كه از ارتباط . ممكن نیست فلسفه وجودی آن را زیر پا نھاد

ر دوستانه وجود ندارد و ھمه باید دوستی بی حد و مرز برخوردارند، این آزادی در رفتا
به  )   ع(داستان  حضرت  موسی . حیای عمومی و حریم اخالقی جامعه را حفظ كنند 

  یادتان  ھست؟
علیه (خداوند متعال در سوره مباركه قصص، در داستان ارتباط دختران حضرت شعیب

وقتی : یدبه این شرط تصریح دارد و می فرما) علیه السالم(با حضرت موسی) السالم
علیه (در آب دادِن به گوسفندان، به دختران شعیب) علیه السالم(حضرت موسی

) علیه السالم(كمك نمود، آنان نزد پدر رفتند و از جوانمردی حضرت موسی) السالم
تصمیم گرفت از حضرت )علیه السالم(تعریف و تمجید كردند و حضرت شعیب

لیل، دختران خود را به دنبال او به ھمین د. سپاس گزاری كند)علیه السالم(موسی
فرستاد و دختران در اوج حیا و عّفت حركت كردند تا به كنار جاده رسیده و در آنجا منتظر 

متوجه حضور آنان شود و حضرت موسی ھم ) علیه السالم(ماندند تا حضرت موسی
سی دختران از او تقاضا كردند تا پیش پدرشان بیاید و حضرت مو. متوجه آمدن آنان شد

به )علیه السالم(ھم قبول كرد، وقتی خواستند به طرف منزل بروند، حضرت موسی
خاطر حفظ حریم حیا و عّفت، دوشادوش دختران حركت نكرد، بلكه جلوتر از دختران راه 
 .(می رفت و دختران شعیب به دنبال او با انداختن سنگ ریزه، مسیر را نشان می دادند

، ص 16ر المیزان، قم، انتشارات اسالمی، ج سید محّمدحسین طباطبائی، تفسی
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بنابراین، ارتباط با جنس مخالف باید با حفظ حریم فردی، رعایت حیا و عّفت اجتماعی 

باشد و اگر برخاسته از تمایالت جنسی و شھوانی باشد، ممنوع است و گناه بزرگی در 
  .پی دارد

  
  :رعایت دستورات دینی در ارتباطات. 2

ر مراحل خواستگاری می تواند در قالب دستورات شرع با فرد موردنظر خود خواستگار د
ارتباط داشته باشد، اما حتمًا باید با رعایت دستورات دینی انجام گیرد تا ـ خدای ناكرده ـ 

زیرا اگر مراعات ; باید ارتباط آنان در فضایی جوانمردانه انجام شود. به گناه منجر نشود
در ارتباط وجود نداشته باشد، آرام آرام این ارتباط به طرف مسائل دینی و اعتقادی 

ناھنجاری اخالقی كشیده شده، رابطه ناسالم می گردد و در این صورت، به ضرر ھر دو 
  . تمام می شود 

  
  :ھدفدار بودن. 3

بسیاری از ارتباطات دختران و پسران نوجوان ھدف جّدی و ارزشمند نداشته، صرفًا لذت 
ی باشد كه این لذت جویی ھا اگر در چارچوب دستورات دینی ـ جویی لحظه ای م

از این رو، این ارتباطات، . یعنی، پس از جاری شدن عقد ازدواج ـ نباشند، جایز نیستند
كه صرفًا جنبه تفریحی دارند و منفعتی مشروع از آن ھا به ھیچ كدام از دختر و پسر 

ز ھدر رفتن سن نوجوانی و سنین از این رو، برای جلوگیری ا. نمی رسد مذموم است
نشاط و بالندگی الزم است تا در ارتباطات اھدافی دنبال شود و از این فرصت برای بھره 

  . برداری علمی، اخالقی، آموزشی و ھنری استفاده گردد
نتیجه اینكه در دستورات دینی و تربیتی اسالم، توجه ویژه ای به دوستی و ارتباط شده 

ی انتخاب دوست بیان شده، ھمه در جھت تربیت و تكامل انسان ھا و معیارھایی كه برا
علمی و معنوی در آن ھا مورد توجه بوده و سعی شده است ترّقی و بالندگی اخالقی، 

باشد و حتی در ارتباط با جنس مخالف ھم دستورات و رھنمودھایی ارائه شده كه با 
یم شده است كه انسان كمال طلبی انسان ھا سازگاری دارد و خط مشی طوری ترس

ھا را از انحراف و كج اندیشی بازداشته، به خالق یكتا نزدیك سازد و سعادت دنیوی و 
  . اخروی آنان را در پی داشته باشد

علل و عوامل گوناگونی در بروز رفتارھای نادرست در روابط دختران و پسران نقش دارند 
  :زیر تقسیم کردطور کلی این عوامل را به سه دسته  توان به که می

   نوجوان و افکار غیرواقعی او-1
  ھای برخورد آنان با نوجوان  خانواده و شیوه-2
  ھای برخورد جامعه با نوجوان  شیوه-3
  
  
  نوجوان و افکار او  -1

ھای نادرست خویش  ای کسب و شناخت انسان در زندگی خویش پیوسته تجربیات تازه
دھد که  از آن، به انسان این امکان را میسالی و پس  سنین میان. کند را تصحیح می

شناسد،  داند و می   واقعیات ذھنی خویش واقف شود و بپذیرد که آنچه را او می  به
به این لحاظ است که انسان در میانسالی، اساسا با احتیاط . تمامی واقعیت نیست

  .کند گوید و با احتیاط عمل می سخن می
نوجوان به دلیل غلبه .  از این مسئله ھستیمدر سنین نوجوانی ما شاھد شکل دیگری

تواند به آسانی در خصوص وجود یا فقدان  بر ذھنش، نمی» خودمحوری شناختی«
به سخنی .  بودن اندیشه خود، فکر کند  شاخه ھای دیگری از واقعیت و با احتمال خطا

 در نظر تواند از ذھن خویش خارج شود و ذھن دیگران را نیز دیگر نوجوان به آسانی نمی
کند و باور  به ھمین لحاظ است که در مورد اندیشه و باور خود مطلق عمل می. بگیرد

شود که کمتر به  ھمین مسئله باعث می. پندارد طور مطلق، درست می خود را تقریبا به
 به  .عواقب عمل خویش و وقایعی که ممکن است در آینده، به وقوع بپیوندند، بیندیشد
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ھای نوجوان  لحاظ تربیتی مراقبت بیشتری نسبت به افکار و اندیشهھمین دلیل باید به 
  . اعمال کرد

.  بین آنان است یکی از منابع بسیار مھم در تغذیه فکری نوجوانان، وجود افکار رایج
ھا و مسائل پیش پا  افکاری که معموال در گفتگوھای خصوصی و گاه به صورت حرف

این افکار معموال به . شود جوان رد و بدل میافتاده، ولی در عین حال قطعی، بین نو
این . است» نامرئی«به این لحاظ برای آنان . رسد اطالع مربیان، پدران و مادران نمی

شود و  ھای نامرئی است که به شکل غیررسمی بین نوجوانان رد و بدل می افکار درس
 به صورت راھنمای صل آنھا رااآموزند و ماح از طریق گفت و شنودھای مکرر، آنھا را می

  .دھند عمل، مورد استفاده قرار می
اندرکاران تعلیم و تربیت باید به اھمیت محتوای دروس نامریی و نیز نحوه  دست 
ھا و دروس رسمی  گیری و انتقال آنھا در بین نوجوانان و میزان تضاد آنھا با آموزش شکل

ای به نوجوانان منتقل  مدرسهباید پیوسته بدانند دروس نامرئی در . و مرئی واقف باشند
  . یعنی مدرسه ھم نامرئی است. شود که دیوار و کالس بخصوصی ندارد می

  .تر مطلب ما را یاری کند ھایی در این زمینه، بتواند در انتقال دقیق شاید ارائه مثال
فالنی «: گوید نوجوان ممکن است در جمع دوستانش بشنود که کسی میدختری  

ھا به  این جمله» کنه از یه پسر یه نامه قبول کنه ، جرئت نمیعرضه است خیلی بی
گونه استداللی به  شود و بدون ھیچ سادگی و به آسانی بین نوجوانان رد و بدل می

که مالک با عرضه بودن و یا مالک باال پریدن این است که . شود دیگران منتقل می
  . دوست پسر و یا دوست دختر داشته باشی

چه بسا عناصری مثبت و سازنده نیز در .  محتوایی منفی ندارد" ضرورتا»دروس نامرئی«
ھایی در زمینه با غیرت بودن،  انتقال ارزش. مدرسه نامرئی به نوجوانان منتقل شود

ھای دیگر در البالی دروس نامرئی منتقل  خوش خلق بودن شجاع بودن و بسیاری ارزش
ورھا و عقایدی وجود دارد که در مدرسه در مورد روابط دختران و پسران نیز با.شود می

و با تاسف باید بگوییم که . سازد شود و چارچوب عمل نوجوانان را می نامرئی منتقل می
ای که در قبال آن دارند، از طریق  اکثر باورھای نوجوانان در مورد جنس مخالف و وظیفه

  . شود مدرسه نامرئی به آنان منتقل می
مدرسه نامریی بسیار است، لکن بھتر است در اینجا تنھا  مسائل و مطالب مربوط به  

. به برخی از مواد آن، که مربوط به روابط نامطلوب دختران و پسران است، اشاره کنیم
داشتن احساس مسئولیت برای پیدا «یکی از دروس نامرئی در میان برخی از نوجوانان 
برای پیدا کردن دوست از نوجوانان . »کردن دوست دختر و یا پسر، برای یکدیگر است

ھمان گونه که برخی از . کنند جنس مخالف برای دوستانشان، احساس مسئولیت می
اند،  بزرگساالن نیز برای یافتن ھمسر برای دختران و پسرانی که به سن ازدواج رسیده

مشابه .کنند احساس مسئولیت کرده و اقدام به معرفی افرادی برای صحبت کردن می
 به  اصطالح  این  افراد  را  .شود  میان برخی از نوجوانان نیز دیده میھمین رفتار در

  .می نامند)   (match makerجفت  جور کن  یا  
یکی دیگر از عوامل مخفی در میان نوجوانان که تآثیر بسزایی در ایجاد روابط نامطلوب 

وقتی . امیمبن» ھمدردی با عاشق«توانیم آن را  ای است که می بین آنان دارد، پدیده
کند که من کسی را دوست دارم، گویی  نوجوان در بین دوستان نزدیک خود اظھار می

 گاه براساس  دوستان نزدیک نوجوان. انگیزد نوعی ھم حسی و ھمدردی از آنان برمی
تسھیالتی برای برقراری ارتابط . کنند ھمین ھم حسی و ھمدردی است که سعی می

  . بین آن دو فراھم کنند
دھد که گاه به لحاظ اجتماعی و  ن چرخه، آنان را به طرف بروز رفتارھایی سوق میدر ای

مندی نوجوان به فردی خاص  در چنین وضعیتی باید بگوییم عالقه. پسند است اخالقی نا
 به رفتارھایی   دست  او شود  می باعث  اصل   در کند، آنچه کامال جنبه فرعی پیدا می

به عبارت . قات بزند، تعامل متقابل او با دوستانش استنگاری و یا مال ھمچون، نامه
 از جنس مخالف  دقیقتر در چنین مواردی این احساس فردی نوجوان نسبت به فردی

کشاند، بلکه این تعامل متقابل دوستان  نگاری و یا مالقات می نیست، که او را به نامه
  .کند اوست که وی را مستعد انجام چنین کارھایی می
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خانواده .  استخانوادهن عامل در رفتار درست یا نادرست در برخورد دو جنس، مھمتری
پدر و مادر از بدو تولد فرزندشان باید در اندیشه . نقش تعیین کننده در این زمینه دارد

باید در این فکر باشند که نوزاد امروزشان، بسرعت . دھی رفتار اجتماعی او باشند شکل
کودک و نوجوان و جوان و سرانجام بزرگسال، وارد اجتماع رشد خواھد کرد و به عنوان 

باید از ھمان ابتدا در اندیشه فردای او باشیم و او را برای زمان خود آماده . خواھد شد
شود و خود  مسامحه در این زمینه و تکرار این باور که کودک خود بزرگ می. کنیم

ی خانواده و جامعه ایجاد بسیاری از مسائل زندگی را خواھد آموخت، مشکالتی برا
  .پذیر نیست خواھد کرد که جبران آنھا به سادگی امکان

باید در نظر داشته باشیم  می» اجتماعی تربیت«یکی از مھمترین موادی که در زمینه 
باید او را برای این . شدن با جنس مخالف است   رودرو  آماده ساختن فرزندمان برای

ای تربیت  توانیم فرزندانمان را به گونه نه می. ده کنیمرودرویی و برخورد اجتماعی، آما
کنیم که از ھر فردی از جنس مخالف بگریزد و خود را در تاریکترین نقطه خانه مخفی کند 

توانیم آنرا به حال خود رھا کرده و منتظر پیشامد روزگار بنشینیم، بلکه  و نه اینکه می
ر و تصور روشنی از نحوه برخورد با جنس ھای اولیه زندگی فرزندمان تصوی باید از سال

  .مخالف را برایشان ترسیم کنیم
  

  :تربیت رفتار اجتماعی فرزندانمان، مستلزم حداقل دو عامل مھم است 
   شناخت صحیح و درست از الگوی مناسب رفتار اجتماعی، )اول

  .ارائه صحیح این الگو به فرزند )دوم 
  

که ناشی از خانواده است، مورد بحث قرار در اینجا برخی از این مشکالت را     
  : دھیم می

  برداشت نادرست از شرع و محدود ساختن مطلق نوجوان در برخورد با جنس مخالف
. شرع مقدس اسالم در رعایت رفتار و پوشش فرد مسلمان حدودی را تعیین کرده است

ز نبودن مرد و پوشیده بودن بدن زن و مجاز بودن برای عدم پوشش کفین و وجه و نیز مجا
 به نظر ریبه دیدن  (»ریبه«ای که احتمال  زن در سخن گفتن با یکدیگر به گونه

یا گناه در آن وجود داشته باشد، به عنوان   )؛ به چشم بد در محارم کسان نگریستن 
از این . اید رعایت شود، برای مسلمانان شناخته شده استب حداقل حدودی که می

باید یکدیگر را ببینند و  توان استنباط کرد که زن و مرد، دختر و پسر نمی محدودیت نمی
به عبارت . توان حکم کرد که حرف زدن آنان با یکدیگر به طور مطلق حرام است نیز نمی

ھمان حد آن را رعایت کنیم و از دیگر در صورتی که ما شرع مقدس را بشناسیم و در 
  .ایم افراط در آن خودداری ورزیم، عملی معقول و به لحاظ تربیتی صحیح، انجام داده

   

باید به عنصر  گذشته از مطلب فوق که ھمان شناخت صحیح احکام الھی است، می

 بسیار مھم دیگری نیز در این زمینه بپردازیم و آن نقش ما در تربیت دینی فرزندانمان

اند که دختر و پسر مانند آتش و پنبه ھستند، اگر در کنار ھم قرار  از قدیم گفته. است

المثل در طول سالیان دراز الگویی برای  این ضرب. بگیرند آتش پنه را خواھد سوخت

ھا دختر  با ھمین دید است که خانواده. عمل تربیتی در خصوص دختر و پسر بوده است

رغم اینکه به  المثل علی این ضرب. دارند  داشته و می و پسر را از ھم جدا نگه می

عنوان یک الگوی عمل تربیتی به کار گرفته شده است، ولی باید توجه داشت که از 

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87
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  .کند لحاظ تربیت صحیح انسانی و اسالمی، دیدگاه درستی را مطرح نمی

 و یا ء مانند آتش باید بدانیم که اگر سطح ارزشی نوجوان و جوان را تا حد یک شی

تصمیم جلوه دھیم که توان  اراده و بی پنبه، پایین بیاوریم و آن دو را آنچنان بی

خویشتنداری و تقوا از آنان سلب شده باشد، بدون شک به جریان تربیتی آنان آسیب 

  . ایم جدی وارد کرده

ان ای بار بیایند که حتی اگر در شرایطی کامال دور از چشم افراد، امک آنان باید به گونه

. برای آنان نیز فراھم باشد، به لحاظ تقوایی، خود را نگه بدارند و دست از پا خطا نکنند

باید دائم مورد مراقبت   که می چنین فردی به لحاظ تربیتی فردی است مطلوب، نه آن

 بالفاصله بلغزد و از حدود ارزشی پا را   بیابد،فرصتی  پیش قرار گیرد و ھر لحظه که 

ای تربیت کرد که اگر به درون دریای گناه و لغزش   نوجوان را باید به گونه. فراتر بگذارد

پذیر  فرو رود، چون مرغابی، آب بر اندامش ننشیند و خشک بیرون بیاید؛ این امکان

  . نیست، مگر به وسیله ارزش دادن به نوجوان

  :مثنوی  معنوی  موالنا

  رد و زنشك م آتش و پنبھ است بى  گفت بابا چون كنم پرھیز من
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  بخش بیست و ھشتم

  روانکاوی رابطه ھا
  

 داریم که به زبان ساده توضیح آن بدین "زایگارنیک"در روانشناسی پدیده ای بنام      

 که برایش  روشن  نسیت  آنقدر  ذھن ما عادت دارد كه ھر مسئله ای: صورت است

یكه به یك مسئله مبھم یا  لذا ھنگامشود  برایش روشن جستجو  و فضولی  کند تا

حل نشده برخورد كند تا زمانیكه به پاسخ قانع كننده ای نرسد مرتب به دنبال پاسخ 

  . می گردد و روی این مسئله تمام انرژی خود را می گذارد

سرگرم   شما  تصور كنید دنبال كار مھمی ھستید ،مثال مراسم ازدواج شما ھست و

  می میان میھمانان ، فردی. یی از میھمانان ھستیدسامان دادن به برنامه ھا و پذیرا

 او را كجا    و نمی دانید نمی آوریدش به یاد  ولی    بسیار برایتان آشناستبینید که

 رھا می كنید و به دنبال پذیرائی و ھیجانھای مخصوص مراسم خودتان  ابتدا .دیده اید

      آن میھمان به كارمی روید ،ولی این ذھن شما انرژی شما را در جھت شناختن

نشسته اید و غرق در خیاالت ) یا داماد (می گیرد ھنگامی ھم كه كنار عروس 

    فرحبخش خودتان ھستید ناگھان مثل اینكه گنجی یافته اید برقی در چشمانتان 

او ھمان قصاب . می درخشد كه نشان می دھد كه فرد مذكور را به خاطر آورده اید

  . نیز ھست)یا داماد ( ت كه از قضاء یكی از اقوام عروس محل قبلی شما بوده اس

او ھنگام كشف . ھنگام یافتن جرم حجمی ھست" ارشمیدس "مثال دیگر ھمان اقدام

این مسئله در حمام بود ولی به مجرد اینكه جواب را یافت از شوق یافتن جواب ، 

ر حمام ھم ،ذھن یعنی حتی د.(برھنه از حمام بیرون دوید و فریاد زد یافتم یافتم 

این مسئله در )ارشمیدس در حال خرج انرژی جھت حل مسئله جرم حجمی بود 

  . معروف استفسلفه آھابه ) یكی از مكاتب روانسناسی  ("گشتالت"مكتب 

می خواھیم بگوئیم ما نباید برای ذھن از . له روشن شد ا باال مسحاال كه با مثالھای

چون ما به ذھن و . ھن انرژی ما را خرج آنھا كندعمد و مرتبا ابھام آفرینی كنیم تا ذ

ھنگامیكه با دیگران . انرژی آن نیازھای ضروری بیشتری داریم و باید صرفه جویی كنیم

تا افراد مجبور به اشغال . برخورد می كنیم نباید از جمالت دو پھلو و گنگ استفاده كنیم

، از این برخوردھا و صحبت فرھنگ ما به خاطر مالحظاتی. كردن ذھنشان با آنھا شوند

در اینجا چند نمونه از سخان مبھم و رازآلود را بیان می كنم ،خودتان . ھا زیاد دارد
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  : ھزاران نمونه را خواھید یافت 

  : تعارفات_1

وقتی كه تعارفات زیاد می شود ذھن در پی جواب اینست كه فالنی واقعا تعارف ( 

  )تعارف اومد و نیامد دارد . = ا زده استكرده است یا فقط به خاطر احترام حرفی ر

  : جمالت ناكامل مثل _2

  .... می خواستم یه چیزی بھت بگم ولی پیشمان شدم 

  .....حاال بگذریم یا جمله معروف حاال .....آدم مثل تو ندیدم یه جوری ھستی 

  )از گفتن دلیل خودداری كردن ( صالح نیست شما اینجا باشی 

  :  دلیل مثل  امر و نھی ھای بدون_3

 بیشتر انرژی صرف ذھن كه موجب می شود ... (سانسورھا در مكتوبات ،گفتار ھا و 

  )دو قسمت ھا حذف شده را بازسازی كنكرده 

   ارتباط دختر و پسر_4

شاید بتوان بحث روابط دختر و پسر ، یا گفتگو در مورد جنس مخالف را نیز به این 

ز مسائلی كه بیشترین انرژی ذھن جوانان ما را به این معنا كه یكی ا. مسئله ربط داد

می باشد كه ... به خود اختصاص می دھد بحث در مورد جنس مخالف ،عشق و 

  .نمونه ھای آن را به وفور می توان دید

        .بوده و مورد سانسور رسمی رسانه ھاست" تابو "از آنجا كه در جامعه ما این مسائل

 و پسر از یكسو و باز نبودن راه ازدواج از سوی دیگر ھمچنین آزاد نبودن روابط دختر

موجب شده است پسران و دختران نسبت به ھم ابھام و رازآلود بودن بیشتری را 

كار ،ھنر ، زندگی و حتی حس كنند لذا ذھنشان به یكدیگر مشغول است و این روی 

 مجنونی كه در  عشق ھای لیلی وتحصیلشان اثر كرده و انرژی آنھا را به تاراج می برد

لذا ھر شیوه سالم و صحیحی كه ابھام . فرھنگ ما زبانزد است شاھد این مدعاست 

نسبت به جنس مخالف را از بین ببرد،كمك می كند كه انرژی ھای روانی و ذھنی 

جوانان ما در جھت ھای سازنده ، بیشتر به جریان بیفتد و آنھا را بسوی شخصیت 

  . سالم و متعادل سوق دھد

اینجا مراد ما ، چگونگی ارتباط دختر و پسر و مسائل شرعی آن نیست ،ھمچنین در (

در جھت تائید یا رد ارتباط آنھا نیستیم ،بلكه یكی از مسائل روانشناختی را توضیح 

دادیم تا ترتیبی اتخاذ شود که به وسیله آن ،راه صحیح شناختن برای طرفین نسبت 
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  .)ش به ھدر رود به ھم فراھم گردد بدون آنكه انرژیھای

سعی كنیم بصورت شفاف با یكدیگر و بدون رودربایستی صحبت كنیم تا طبق پدیده 

تعارفات را حذف كنیم و . ، انرژی ھای ما خرج ابھام زدائی ھا نشود "زایگارنیك"

. سئواالت دیگران را به وضوح جواب دھیم . رفتارمان را پیچیده و گنگ نشان ندھیم 

بین دختران و پسران جھت ازدواج فراھم گردد تا ضمن باال رفتن كانال سالم شناسایی 

شناختھایشان نسبت به ھم، از به ھدر رفتن انرژی ھایشان به صورت افراطی در این 

  . زمینه جلوگیری گردد 
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  بخش  بیست ونھم

  

  برای ازدواج قدم  برداشتم
   

ی شود، قطعًا دوستی پایدار و بلند مدتی دوستی ھایی که قبل از ازدواج دنبال م   

نخواھد بود اما وابستگی عاطفی ای که بعد از مدتی بین دو طرف شکل می گیرد، 

  .جدایی را سخت می کند

معموال افرادی که اقدام به برقراری چنین رابطه ھایی می کنند، با این استدالل که 

 را که باید از خود نشان دھند، انتخاب ھا و رفتارھایی» ما نمی خواھیم ازدواج کنیم«

بروز نمی دھند و بدون آشنایی کافی و درنظر نگرفتن معیارھای درست، اقدام به 

  . برقراری این رابطه می کنند و حاضر به پذیرش مسئولیت ھای یک رابطه نیستند

چنین دوستی ھایی به دلیل ضربه ھایی که طرفین رابطه متحمل می 

  . شوند، توصیه نمی شود

  

به عبارت بھتر، . خشی از این ضربه ھا مربوط به وابستگی ھای عاطفی می شودب

شما تصور کنید دختر و پسری تصمیم می گیرند که رابطه ای با ھم برقرار کنند، منتھا 

چون قصد ازدواج ندارند، مالک ھایی را که برای ازدواج در ذھن خود ساخته اند نادیده 

بنابراین با .  نیست این رابطه به ازدواج منجر شودمی گیرند، با این توجیه که قرار

  . کیفیت اخالقی و رفتاری پایین تری دارندکسانی دوست می شوند که 

از طرفی این رابطه آغاز می شود و بعد از مدتی این دوستی دو حالت پیدا می کند؛ 

فین یا رابطه به خاطر مشکالتی که به وجود می آید قطع می شود و در این میان، طر

        عاطفی زیادی خواھند خورد و یا این رابطه مدتی ادامه پیدا-ضربه ھای روحی

می کند تا وابستگی عاطفی شدیدی به وجود می آید و تصمیم می گیرند ازدواج 

کنند؛ غافل از اینکه این آدم مناسب ازدواج نیست و معیارھای یک ازدواج موفق در این 

  .رابطه وجود ندارد

این است که وقتی این گونه روابط براساس حداقل شناخت آغاز می شود، نکته دیگر 

برای . طرفین به مسائلی مانند معیارھای اخالقی مورد پذیرش شان توجه نمی کنند

مثال، دختر یک حدی از رابطه را می پسندد ولی پسر خواسته ھای بیشتری دارد و 

رس از دست دادن دوستی و یا در این موارد مشاھده می شود طرفین از ت. یا بالعکس
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  . به خاطر تھدیدھایی که صورت می گیرد، تسلیم خواسته ھای طرف مقابل می شوند

  

  دوستی برای شناخت جنس مخالف

بعضی ھا می گویند من دختر و یا پسری را برای دوستی می خواھم تا بتوانم دخترھا 

  و یا پسرھا را بشناسم؛ 

 این جدایی باید به یکباره و برای ھمیشه صورت اگر تصمیم به قطع رابطه گرفته شد،

  .گیرد و نه به صورت تدریجی یا با کم کردن رابطه

برای شناختن روحیات دخترھا و یا پسرھا الزم . در صورتی که این کامال غلط است

  .نیست افراد چنین روابطی را تجربه کنند

دوست «یا »  دختردوست«جنس متفاوت چیز پیچیده ای نیست که الزم باشد یک نفر 

روابط معمولی که درون برخی . داشته باشد تا جنس متفاوت را بشناسد» پسر

چھارچوب ھای اخالقی و عرفی شکل می گیرد مثل روابط معمول دو ھمکالسی یا دو 

ھمکار، برای شناختن جنس متفاوت کفایت می کند و الزم نیست برای شناخت پیدا 

  . را می زند   آخر  و   اول  گی ھای عاطفی حرفکردن وارد روابطی بشوند که وابست

  

در کشورھای غربی که حتی از لحاظ فرھنگی تفاوت ھای زیادی با جامعه ما دارند و 

ارزش ھای متفاوتی برای آنھا تعریف شده است، تحقیقات نشان مي دھد که افرادی 

تر و یا که دوستی با آدم ھای بیشتری را تجربه کردند و به قول معروف دوست دخ

دوست پسرھای بیشتری داشته اند و قبل از ازدواج روابط متعددی با جنس مخالف 

بعد ازدواج رضایت کمتری از زندگی شان دارند و مشکالت بیشتری را داشته اند، 

   .تجربه خواھند کرد

 در حال حاضر، دخترھا و پسرھا  .ماست  جوانان   قالب تصور خالف   بر تجربه این 

د ھرچه روابط بیشتری را تجربه کنند، در انتخاب ھمسر موفق تر خواھند فکر می کنن

  . نادرست است"   کامالبود اما این یک ذھنیت

  

  قطع رابطه

افراد باید بدانند که ھرچه از عمر رابطه .  است  روابط  گونه  این ، قطع  آخر مرحله

ه با رنج فراوان می گذرد، وابستگی بیشتری به وجود خواھد آمد و قطع رابطه ھمرا

 از نظر روانشناسی، از دست دادن یک رابطه که در آن عاطفه و احساس  خواھد بود
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از "  سوگوار رابطه   "وجود دارد ھمچون مرگ یکی از نزدیکان، دردناک است و فرد 

گریه ھا، خواھش و التماس ھا، قول و قرارھا و امثالھم در . دست رفته اش خواھد بود

 مورد اعتنا قرار بگیرند؛ چراکه فرد برای فرار از غم از دست دادن رابطه این دوران نباید

  . دست به ھر کاری می زند تا شاید بتواند طرف مقابل را از جدایی منصرف کند

طرفین رابطه اگر بتوانند با واقعیت رو به رو شوند و چند ماه ناراحتی شان را کنترل 

شدن مدتی متوجه فواید ی ی بعد از سپر کنند، به زندگی عادی برخواھند گشت و حت

قطع رابطه گذشته شان خواھند شد، اما اگر مدام امیدوارانه به فکر از سرگیری رابطه 

  .باشند، نخواھند توانست به زندگی عادی و معمولشان بازگردند

  

  یک نکته مھم

 اگر تصمیم به قطع رابطه گرفته شد، این جدایی باید :نکته دیگر این است که

 یکباره و برای ھمیشه صورت گیرد و نه به صورت تدریجی یا با کم کردن به

 تجربه نشان می دھد کم کردن تدریجی رابطه مؤثر نیست و ھمه چیز باید یک .رابطه

تنزل رابطه به یک دوستی معمولی ھم به ھیچ عنوان مؤثر نخواھد . دفعه تمام شود

ی را با ھم دارند که ممکن است بود؛ چرا که این ھا سابقه ای از یک رابطه عاطف

  .طرفین را دچار مشکالت روحی کند
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  بخش سی ام 
  

  ما  فقط  دوستیم
  

ھای بیگانه  به دلیل اینکه الگوھای فرھنگی سنتی، پویایی الزم را ندارند، تاثیر رسانه
  .شود در ایجاد چنین سبک زندگی بیشتر می

شوند رو  ھایی که به ازدواج ختم نمی ، این روزھا دوستی " برنا"  خبر گزاری به گزارش
ھا  ھای مختلف به این نوع از دوستی به افزایش است و دختران و پسران جوان به بھانه

  .آورند روی می
  

دکتر علی انتظاری،مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی رواج 
داند و در   عوامل مختلفی می وط بهشوند را مرب ھایی که به ازدواج ختم نمی دوستی

یکی از مھمترین عوامل این مساله این است که : گوید این باره به خبرنگار برنا می
ھای بیگانه و سبک زندگی که در کشورھای دیگر   از طریق رسانه بسیاری از مردم

گیرند که مناسب کشور و  ای قرار می رایج است، تحت تاثیر الگوھای فرھنگ بیگانه
 فرھنگ پذیری متفاوت و متمایزی  ھا امعه و فرھنگ ما نیست؛ از طریق این رسانهج

 تفاق  باعث می شود گرایش برای دوستی ھای بین دو جنس ا صورت می گیرد که
بیافتد و این عاملی است که تاثیر گذار بوده و به نظر من عامل مھمی است و به 

 الگوی کارا و موثری نداریم تا  ماکند که  اصطالح مواقعی بیشتر کارایی پیدا می
  .جایگزین این الگو قرار بدھیم

توانند خود را با  به دلیل اینکه الگوھای فرھنگی سنتی، پویایی الزم را ندارند و نمی
ھای بیگانه در ایجاد چنین  شرایط روز و نیازھای جامعه ھماھنگ کنند، تاثیر رسانه

 مھم و تاثیر گذاری است که قاعدتا باید این عامل بسیار. شود سبک زندگی بیشتر می
برای راه حل آن مطالعه و کار شده و الگوھای کار آمدی که بتوانند نیازھای جامعه 

  .امروزی را مورد توجه قرار بدھند،جایگزین شوند
  

تاخیر در سن ازدواج :می افزاید مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی 
به خاطر مشکالت . شود ھا می باعث این نوع دوستی  کهعامل دیگر و مشکلی است

اقتصادی و اشتغال، درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازھای روزمره زندگی وجود ندارد 
شود جوانان به خصوص پسرھا ترجیح بدھند ازدواج را به تاخیر  و این مساله باعث می

ھای  شان را از طریق دوستیانداخته و ازدواج نکنند و نیازھای عاطفی و سایر نیازھای
در این حالت، نیازھایشان برطرف شده و مشکالت اقتصادی ھم . زودگذر برآورده کنند

  .کنند پیدا نمی
  

زمانی در این وضعیت، مشکالت حاد می شوند که دخترھا ھم به دلیل اینکه فرصت 
ین طریق بینند و ناامید ھستند؛به خاطر اینکه ممکن است از ا ازدواجی برای خود نمی

ھا  فرصتی پیدا کرده و به ازدواج برسند، خود را به راحتی در اختیار این نوع دوستی
که ممکن است این دوستی به زودی به -دھند و این طمع و توقع در دخترھا  قرار می

، باعث می شود تا نخواھند رابطه موقتی داشته باشند چرا که این   ازدواج منجر شود
  .دانند ود پرھزینه مینوع رابطه را برای خ
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   بخش  سی و یکم
  

  فقط  وقت  تلف  کردن بود
   

برای اینکه ناخواسته در رابطه ھای مختلف کاری، دوستانه و عاطفی دچار مشکالت    

  .نابخشودنی و غیرقابل جبران نشوید، اختالل ھای رفتاری را بدانید و جدی بگیریدشان

  

ی ھرکدام را در خودتان جست و جو و حل و فصل برای شروع ھم بھتر است نشانه ھا

  ! بعد به دیگران برسید. کنید

 اما کافی است کمی بیشتر به آدم ھای "آوای دھل"اولش ھمه چیز خوب است، مثل 

اطراف نزدیک شوی تا کم و کسری ھای آنھا و البته خودت را در برقراری یک ارتباط 

ثل قدیمی می افتد که اینجا ھم کاربرد این وقت ھاست که آدم یاد آن م. ساده ببینی

  . دارد

  . )نھفته باشد) و البته خودش( تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و ھنرش (:اینکه

  شکاک ھا؛ مچ گیرند

 طرف مقابلش پیدا کند و او را آن چنان   روی زیادی  حساسیت   آدم  می شود باعث

 آدم ھای شکاک معموال بسیار .کنترل کند تا به اصطالح خودش در نھایت مچ گیری کند

که برای آنھا بیشتر از اینکه فایده داشته با شد، تیزبین ھستند و ھوش باالیی دارند 

آنھا تمایل به این دارند که دیگران را سرزنش کنند، چون آدم ھای حسود . مخرب است

 در اجتماع اشخاص موفقی به حساب "اکثرا.  می آیند  حساب  به  بینی و خودبزرگ

 شدید عاطفی و ترس از دست دادن ھستند که به    ناامنی ی آیند، دارای احساسم

قابلی تا یاحتمال زیاد به دوران کودکی شان برمی گردد، با ھمسرشان رفتاری مالکانه 

 و  بوی  عشق  نمی دھد"   و این  برخالف  باور  بسیاری  اصال.دلسوزانه دارند

ی  نباشید  و به  طرف  مقابلتان  ھم  جلب  دلسوزپس  دنبال  . بیماری  است

  .دلسوزی  نکنید

  

برای درمان این آدم ھا این نکته را یادتان باشد که شکاک ھا جز خودشان درمانگری 

مثل این که چنین آدمی انرژی اش .  آفت ھایی دارد   شکاک  زندگی با آدم . ندارند

جالب اینکه .  داردشیاحساس گناه، اضطراب و بی ارزبیھوده صرف می شود و دائم 

؛ یعنی وقتی نامزد یک خود کم بین، در کنار یک شکاک احساس موردعالقه بودن دارد



 135

شکاکش دائم به بھانه ھای مختلف به او زنگ می زند، او در این تله می افتد که این 

و اگر غیر از این باشد، به معنای این است که طرف دوستش     دوست داشتن   یعنی

اگر او از این رابطه ناسالم بیرون بیاید، در ارتباط بعدی اش با اینجاست که ندارد؛ خطر 

در . یک آدم عادی و نرمال، احساس می کند که این آدم به حد کافی به او عالقه ندارد

م ھ است و ممکن است بقیه رامسریکنار ھمه این موارد، شکاکیت در اکثر موارد 

  .درگیر کند

  

  توجه طلب ھا؛ بی وفایند

اکثر آدم ھا از توجه بقیه نسبت به خودشان لذت می برند اما کسانیکه دارای اختالل 

آنھا به شدت .  ھستند، بدون توجه بقیه نمی توانند زندگی کنند" توجه طلبی"رفتاری

 تمجید بقیه محتاجند و ھر ابزاری داشته باشند، با آن ابزار خودشان را در   تایید و  به 

ھند؛ این ابزار ممکن است قیافه آنھا یا ادا و اصول، یا لحن صدا معرض توجه قرار می د

نکته دیگری که درمورد آنھا باید دانست، این است که توجه طلب ھا با آدم ھای . باشد

 ارتباط برقرار می کنند، به دلیل اینکه اگر یکی را از دست دادند شخص دیگری    زیادی

  . نیستنداداریدر مجموع آدم ھای وفوجود داشته باشد و 

  

  ؛ ھمیشه خوب نیستند  ھمیشه خوب ھا

 ھم می گویند، از این جھت که ھمیشه خوب و مثبت "سیندرال"به این گروه از آدم ھا 

این آدم ھا . آنھا احساس می کنند ھیچ وقت نباید چیزی غیر از این باشند. ھستند

ن دیگران قدر خنده آنھا را ، بنابرایخم کردن بلد نیستنداانگار اصال طوری رفتار می کنند 

زباله دان درد و بدبختی و گرفتاری آنھا   و   ھمیشه خوب ھا، مشاور ھمه. نمی دانند

. گفتن، دیگران از آنھا سوءاستفاده می کنند» نه«  ھستند و به دلیل ناتوانی شان در 

ده آنھا به شدت از انگ بی معرفت می ترسند و البته از جامعه پاداش می گیرند، فای

  . پنھانی که مانع از این می شود متوجه مشکلشان شوند یا این رفتار را کنار بگذارند

  

  نجات دھنده ھا؛ باید نجاتشان داد

نجات دھنده ھا احساس می کنند باید . مشھورند» رابین ھود«این دسته از آدم ھا به 

بدبخت را از   آدم ھای   به ھمه کمک کنند فکر می کنند برای این آفریده شده اند که
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 را در گرفتاری "سھم خود آدم ھا" متاسفانه رابین ھودھا . گرفتاری شان نجات بدھند

 زجرکشیده ھایی ھستند که کسی نبوده آنھا را نجات "ھایشان نمی بینند و معموال

 اینکه خیلی ھا ھستند که _دو نکته درمورد این آدم ھا وجود دارد؛ نکته اول. بدھد

 از   رھایی  برای   حاضر نیست"شاید خود شخص گرفتار اصالکمک نمی خواھند و 

 رابین ھود ھم به   اشخاص  تالش ھای   بنابراین . دھد  انجام  کاری  گرفتاری اش

  .سرانجامی نخواھد رسید

ناجی، نقش ناجی / قربانی / ھم اینجاست که رابین ھودھا در مثلث ظالم _نکته دوم 

ه، یک قانون در این مثلث وجود دارد که می گویند ناجی نکته ھم اینک. را برعھده دارند

 شاید بدون "  نجات دھنده ھا"این مثلث، جای دیگری نقش ظالم را برعھده دارد، پس 

  .اینکه خودشان بداند در حق شخص دیگری ظلم می کنند

  

  خودشیفته ھا؛ تله خود کم بین ھا

شه خود را مستحق دریافت  دارند، ھمی" خودشیفتگی"آدم ھایی که اختالل رفتاری 

معموال ھم پس از دریافت این امکانات به دیگران اینطور . امکانات از دیگران می دانند

صدای خودشیفته ھا آن قدر . می فھمانند که کارشان را به درستی انجام نداده اند

خودشیفته ھا فکر می کنند سلیقه آنھا از . بلند است که صدای دیگران را نمی شنوند

؛ ...قه دیگران بھتر است، سالمتی شان مھم تر است، وقتشان باارزش تر است وسلی

آنھا ھمیشه برای زندگی شان برنامه ریزی دارند و انتظار دارند ھمه با آنھا ھماھنگ 

البته آنھا ویژگی ھای قابل . خودشیفته ھا معموال اشتباھات خود را نمی بینند. شوند

ت که خودشان را آن قدر بزرگ می بینند که بقیه تحسینی ھم دارند اما مھم این اس

 گرفتار   " خودکم بین "  آدم ھای   ھم  معمول  طور به . اصال به چشمشان نمی آیند

 را جبران   خودشیفتگی و اما این سوال که چطور می شود . خودشیفته ھا می شوند

 آنھا ھم   سلیقه است،  شنیدنی  ھم دیگران در درجه اول پذیرفتن اینکه صدای . کرد

بعدی    درجه  در. خوب است، سالمتی شان مھم است و وقت آنھا ھم باارزش است

  .ھم باید تمرین کرد که دالیل ھرچند معقولمان را گاھی نگوییم

  

  با یک خودشیفته چطور باید برخورد کنیم؟

 کنید و گاھی با دیگران مقایسه شان. بدون توجه به نظر آنھا کار خودتان را انجام دھید
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   . اشتباھاتشان را ھم در برخی اوقات به آنھا یادآوری کنید

  

  کمال گراھا؛ ھمیشه خسته اند

. کمال گراھا تنھا به انجام کارھایی تن می دھند که مطمئند در آن برنده خواھند شد

 قله   فتح  سراغ معموال وقتی قله ای را فتح می کنند، ھنوز لذت فتح آن را نبرده، به

کمال گراھا باید بدانند ھمیشه . به ھمین دلیل ھمیشه خسته اند.  روندبعدی می

آدم .  ھم لذت ببرند18 گرفت، باید بتوانند از نمره 20     نمی توان در ھمه زندگی نمره

  . ھای کمال گرا با کنارگذاشتن این ویژگی به خودشان آسودگی را ھدیه می دھند

د  کنم  که  متاسفانه  به  دلیل  پرورش  غلط  نکته ای  که  اینجا  الزم  می دانم  قی

نمی توانند  "  پدر  و مادر  بین  فرزندان  شیوع  پیدا  کرده  و آن  این  است  که  اصال

افراد جامعه ما  شکست  را  تحمل  کنند  و  حتی  در  بعضی  مواقع  با  صدمه  زدن  

یک  فرد  .  پدیده  شکست  خود  را  بپو شانندبه  خود  یا  دیگران  می خواھند   

سالم  باید  یاد  بگیرد  که  ھمانطور یکه  پیروزی  در مراحلی از زندگی  وجود  دارد  

شکست  نیز جزو  الینفک  طبیعت  زندگی سالم  است  و باید  ھر  فرد  سالمی  بار 

که  از  پیامبران       مایادمان  باشد . ھا     مزه  شکست   را  در زندگی  خود  بچشد

بزرگتر    نیستیم    و   با    مراجعه    به   زندگی  آنھا  تجربه  شکست  را  نیز  بارھا        

  .می بینیم

  معتادان ھیجانی؛ دنبال تجربه جدیدند

. اعتیاد ھیجانی معموال کسانی را گرفتار خودش می کند که ھمیشه پرانرژی ھستند

سر کار است، عصر مشغول یک ورزش پرتحرک است اما آخر به طور مثال شخص صبح 

اعتیاد ھیجانی نمودھای مختلفی دارد، اعتیاد به کار، . شب ھنوز کلی انرژی دارد

در آدم ھای اطرافش به معتادان ھیجانی ... اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به موادمخدر و

اگر طرف مقابل . ند ھستخصوص نامزد یا ھمسرش دائم به دنبال تجربه موارد جدید

، ممکن است به سراغ رابطه تامین نکندنیاز او به تجربه چیزھای جدید و ھیجان را 

در  این  بین  باید  افرا  بیش  فعال   یا  ھایپر اکتیو  را  نیز  فراموش    . موازی برود

  .نکرد
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  بخش  سی و دوم
   

  من که  دنبال  ازدواج نیستم
   

از دوستی خیابانی ھدفی جز    پسران و مردان    اکثریت اینکه به   با توجه متاسفانه

مسایل جنسی ندارند، باز تعدادی از دختران فریب زبان چرب و نرم و دروغ ھای آنھا را 

  کنند خورند و به دام اینگونه افراد سقوط می می

  ھا  زنان و دختران قربانی ھوس بازی

دن فیلم و یا به گوش رسیدن خبری از ، شاید دیبسیاری  از خبر گزاری ھابه گزارش 

     موضوع  ،   و غیره    ھای ماجرا سوءاستفاده فردی از دوستی خیابانی و قربانی

.  ایجاد کند    گیری آنھا را در ذھن ھر فردی دوستی ھای بی سرانجام و دلیل شکل

 ھای روحی و فریب احساسی احساسات فروخته خورده و گاھی له شده افراد و ضربه

 یک دوستی و   و ابتدایی  اولیه  ضربات  دارد؛ از  وجود بی سرانجام روابط  این  که در 

  . مشکالت بعدی آن است

ای دیگر عوامل بیرونی و  برخی از کارشناسان عوامل اقتصادی،برخی خانواده و عده 

  .دانند ھای ماھواره ای را در این زمینه مقصر می جامعه و تاثیرات رسانه

 انتظاری، مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی از مھمترین دکتر علی

ھای بیگانه  شوند تاثیرپذیری از رسانه ھایی که به ازدواج ختم نمی دالیل رواج دوستی

ھای بیگانه و سبک   از طریق رسانه بسیاری از مردم: گوید داند و در این باره می می

ای قرار  ، تحت تاثیر الگوھای فرھنگ بیگانهزندگی که در کشورھای دیگر رایج است

  ھا گیرند که مناسب کشور و جامعه و فرھنگ ما نیست؛ از طریق این رسانه می

 باعث می شود گرایش برای   فرھنگ پذیری متفاوت و متمایزی صورت می گیرد که

الگوھای فرھنگی سنتی، پویایی الزم را . دوستی ھای بین دو جنس افتاق بیافتد

 جامعه ھماھنگ کنند و تاثیر  نیازھای و   روز  با شرایط را   خود  توانند  نمی د وندارن

  .شود ھای بیگانه در ایجاد چنین سبک زندگی بیشتر می رسانه

   سال5  ھایی  و زندگی روابط جنسی مسایل 

تر  زمینه پررنگ  این    را در   روابط جنسی  مسایل ی ھستند که کارشناسان دیگر 

دکتر مجید ابھری، متخصص علوم رفتاری، آسیب شناس اجتماعی، استاد . دانند می

ھای خیابانی، ھوس آلود و بی   درصد دوستی90:دھد دانشگاه و پژوھشگر توضیح می



 139

متاسفانه با توجه به اینکه اکثریت پسران و مردان از دوستی خیابانی . ھدف است

فریب زبان چرب و نرم و دروغ ھدفی جز مسایل جنسی ندارند، باز تعدادی از دختران 

ھای خیابانی  دوستی.کنند خورند و به دام اینگونه افراد سقوط می ھای آنھا را می

ھیچ کدام از این پسرھا . افزایش پیدا کرده است% 25نسبت به دھه قبل حدود 

و اگر برفرض موقع ازدواج حاضر نیستند با دوستان خیابانی خود ازدواج کنند 

  . سال نخواھد رسید5ام دھند، طول زمان زندگی شان به چنین اقدامی انج

ھر  فرد  سالم  یک  سری  به  دادگاه ھای  طالق  بزند  و  ببیند  که  این  " باید  حتما

چه  دوستی  ھای  قشنگی  را  ھمراه  داشته  "  ھمه  طالق  برای  چیست  و اکثرا

  فرزند    طالق  بگیریم  یا  اکنون  است  آیا  ما  ھم  می خواھیم  در  آینده  با  داشتن

  .باید  به  فکر  چاره  بود

  به رسوم پایبند نیستیم

دکتر غالمرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده مقید نبودن به رسومات 

فرد به این نتیجه : داند ھا می  نوع رابطه  این  افراد در احساسات  تمام   باختن را دلیل

  . آورد دامه این رابطه، خوشبختی و سعادت به ارمغان نمیرسد که ا می

طرف . دنکن  تمام میبدون  سرانجام خوش "   اکثرا را  رابطه ھای  خیابانی بنابراین آن

 در او  ازدواج  عاطقی  حس دیگر رابطه خود را به آسانی در دسترس قرار داده است،

ھایش را از  نی فرد ھمه استفادهیع.کند ھمه چیز را باخته است ایجاد شده و فکر می

ھا را رعایت کنیم دچار این  اگر رسم و رسوم.کند    رھا   او را  او کرده و بعد قصد دارد 

  . شویم مشکالت نمی

   روانپزشکی گروه  مدیر  ، "فربد فدایی "مساله اقتصادی در میان نیست دکتر

 روانپزشکان  انجمن  مدیره  ھیات  عضو و  دانشگاه علوم بھزیستی و توانبخشی 

این :کند کند و تصریح می ھا رد می ایران مساله اقتصادی را در رواج این نوع دوستی

 نه "با توجه به آنکه عموما         . شود کامی منتھی می روابط ھمیشه به تلخ

توانند به دوستی که از طریق کوچه و خیابان پیدا کردند،  پسر و نه دختر نمی

ھا به  شند و واقعیت آن است که اگر ھم این قبیل دوستیاعتماد داشته با

؛ زیرا طرف مقابل ھمیشه در دل  استازدواج کوتاه مدتازدواج منتھی شود آن 

او ممکن بود با ھر فرد دیگری که در سر راھش قرار بگیرد، رابطه دوستی «  گوید می

  » .برقرار کند



 140

 جوانان عنوان  برای  ازدواج،  بودن   سخت  از قبیل ھایی بھانه که  بینیم   می گاھی

شود؛اما حقیقت آن  ھای به سبک غربی توجیه می شود و به این بھانه دوستی می

است که در ھیچ دوره تاریخی ایران، سطح رفاه مردم به اندازه امروز نبوده است،ضمن 

در نتیجه واقعا توجیھی . ھا ھمیشه مشتاق به کمک به جوانان ھستند آنکه خانواده

سخنان  باال  فقط  (.ماند رای روابط خارج از چارچوب زناشویی در جامعه باقی نمیب

   )نقل  قول  است  و   نویسنده   وارد  آن  نمی شود

  

  ھای نافرجام دخترھا و زنان قربانی دوستی

ای  متاسقانه به علت عدم وجود زمینه. ، جامعه شناس " امان اهللا قرائی مقدم"دکتر

دھند و با افراد زیادی ارتباط پیدا  ران به این ارتباطات نامشروع تن میبرای ازدواج، دخت

در این مساله ضعف ارتباطات معنوی، دینی، مذھبی و اعتقادی وجود دارد و . کنند می

  .ھا ضعف کنترل و اقتدار دارند معیارھای دینی و سنتی لحاظ نشده و از طرفی خانواده

توجه    خود   دوستان  و  اطرافیان با  در روابط  مسامحه کار   و   کم توجه  والدین 

ھا و ویدیو  ھای خارجی و سی دی ھا و شبکه عوامل بیرونی نظیر ماھواره. کنند نمی

ھای غیر اخالقی ھم در این زمینه تاثیر زیادی دارند و نیاز است دست اندرکاران  کلیپ

     . در زمینه تمھیدات الزم را بیاندیشند
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 بخش  سی و سوم
   

  پنبه و آتش
   

در مورد ارتباط میان دختر و پسر ضرب المثلی وجود دارد که دختر را به پنبه و پسر را به 
آتش مانند می کند که بدون شک در صورت نزدیک شدن آن دو به یکدیگر، پنبه شعله 

تماعی در این ضرب المثل به عنوان یک گزاره ی رفتاری و یک الگوی اج. ور می شود
خط دھی    خانواده ھا با این گزاره رفتاری به تربیت و . میان افراد جامعه وجود دارد

فرزندان اھتمام می ورزند، در حالی که این سخن به معنای نادیده گرفتن اراده و اختیار 
انسان و پایین آوردن شخصیت واالی انسانی افراد در حد جمادات است که امری غیر 

  .ر از دلیل می باشدصحیح و به دو
آنچه مھم می نماید این است که باید رفتار ھا و ارتباطات دارای مرز و ھمراه با رعایت  

در تربیت فرزند . اصول برخاسته از شرع باشد که در این فرض، ارتباط ھیچ منعی ندارد
والدین باید    بخشی مناسب و به جا انجام پذیرد، یعنی معرفتمھم این است که 

کنند نوجوان و جوان خود را در خود نگھداری، بصیرت الزم ببخشند، یعنی الزم تالش 
است والدین علت نھی و یا امر خود را در مورد رفتار ھای مختلف بیان کنند تا فرزند در 

یک سردرگمی تربیتی قرار نگیرد، امری که در موارد مختلف مورد اھتمام قرآن کریم 
قرآن در ھر زمینه ای . د اشاره قرار گرفته استبوده و به عنوان اصلی متقن مور

  .نخست معرفت بخشی می کند و در مرحله ی بعد حکم خاص آن را بیان می نماید
  

در نتیجه الزم است برای ساختن جامعه ای سالم و متعادل در وھله ی اول به افراد 
  . نباشدشناخت و بینش رفتاری صحیح داده شود تا رفتار ھا کورکورانه و آسیب پذیر

  
  دختر و پسر ھر یك در مقابل جنس مخالف باید چه رفتاری داشته باشند؟

  :سعی كنیم واقعیت جنس مخالف را بشناسیم 
آل و تخّیلی از جنس مخالف در ذھن خود  دختران تصوراتی بسیار ایدهبسیاری از 

لخصوص ھا، با شناسی این یكی از اشتباھات رایج بین انسان  از نظر روان.پرورانند می
بنابراین در مورد جنس . نوجوانان و جوانان است كه باید از چنین تفكری اجتناب كنند

  .مخالف نباید دچار تفكر افراطی شد
   

   :ھیجانات خود را در برخورد با جنس مخالف كنترل كنیم
ما باید سعی كنیم به طور كلی بر ھیجانات خود در زندگی غلبه كنیم و رفتارھایمان را 

یكی از ھیجاناتی كه در این مورد باید رعایت شود .  ارادی و با دلیل انجام دھیمعاقالنه
 در برابر آنان خودداری كنیم و با جایگزین ساختن حیا، به زدگی خجالتاین است كه از 

جنس    با    توان رابطه صحیحی جای خجالت و رعایت حدود شرعی و اجتماعی می
جاناتی كه در برخور دبا جنس مخالف باید كنترل یكی دیگر از ھی. مخالف ایجاد نمود

بینند  برخی از دختران از پسرانی كه در راه مدرسه و یا محل می. است» ترس«شود 
  .شود ھا می ترسند و ھمین ترس موجب برخی از لغزش می

ھای رشد اجتماعی ھر فرد شناخت حدود رفتار خود با افراد  ترین نشانه یكی از مھم
توان نزدیك شد و راجع به  د دانست كه با ھر فردی تا چه حدی میبای. مختلف است

  .وگو پرداخت مسائل مختلف به گفت
ھا آسیبی برساند   خانواده آن   یا   و   كه پسری به او برخی دیگر از دختران از این

. ھای پسر پاسخ گویند ترسند و ممكن است به ھمین دلیل به برخی از خواست می
اّوًال باید بدانیم جنس مخالف ترسی ندارد و . آفرین است شكلترس در ھر صورت م

  .توان با شجاعت تمام در مقابل آن ایستاد بخصوص اگر با تھدید روبرو شدیم می
   

   :حدود رفتار اجتماعی با جنس مخالف را بشناسیم
ھای رشد اجتماعی ھر فرد شناخت حدود رفتار خود با افراد  ترین نشانه یكی از مھم
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توان نزدیك شد و راجع به  باید دانست كه با ھر فردی تا چه حدی می.  استمختلف
  .وگو پرداخت مسائل مختلف به گفت

ای داده  دختر خانمی كه در یكی از شھرھای كوچك به یكی از پسرھای محله نامه
شود آن پسر، نامه را در پانصد نسخه  بود، در پی یك اختالف خانوادگی متوجه می

تواند  این دختر خانم امروز حتی از خانه نمی. ح شھر پخش كرده استتكثیر و در سط
این مورد و مواردی از این قبیل نشانگر آن . خارج شود زیرا ھمه به او بدبین ھستند

  . تواند زیانبار باشد است كه عدم رعایت حدود رفتاری با جنس مخالف تا چه حد می
ین حكیمانه الھی بھترین عامل حفظ بنابراین، ملتزم شدن زنان به دستورات و قوان

باشد كه در زیر به اختصار بررسی  شخصیت و مصونیت آنان از سقوط و انحراف می
  .كنیم می

   
  :گری پرھیز از تحریك و جلوه

ھنگام راه رفتن پاھای خود را به زمین نزنند ) زنان(«: فرماید خداوند در قرآن كریم می 
سوره  .(» خلخال كه برپا دارند به گوش رسدتا زینت پنھانشان معلوم شود و صدای

 به  ر آنان نظ  جلب   و  زنان را از حساس نمودن مردان  مباركه، این آیه .)31نور، آیه 
  .ی آنھا نشود كند تا سبب تحریك غریزه ھای پنھان نھی می زینت
ران ای ھمس«: فرماید چنین در خطابی به زنان پیامبر ـ صّلی اهللا علیه و آله ـ می ھم

ای   پیشه كنید، پس به گونه اگر تقوا  نیستید  معمولی  زنان  چون  ھم  شما پیامبر،
 شایسته   و سخن  كنند،  طمع  در شما  كه بیماردالن نگویید  سخن  انگیز ھوس
  )32سوره احزاب، آیه  (».بگویید

 دارد و البالغه بیان شیوا و جامعی در این زمینه حضرت علی ـ علیه الّسالم ـ در نھج
زنان و دختران : فرماید كند و می روش برخورد اجتماعی دختران و زنان را روشن می

   بخل  ، ، ترس تكبر: مؤمن باید سه صفت را كه برای مردان بد است داشته باشند
  

یعنی در مقابل نامحرم با قاطعیت و وقار صحبت كنند و از حرف زدن باعشوه و : تكبر
  كند، بپرھیزد؛  میتبسم كه دیگران را تحریك

  .بترسد از تنھا بودن و تنھا ماندن با شخص نامحرم: ترس به این معنی كه
یعنی در حفاظت مال خود و شوھر، كمال دقت و وسواس را بخرج دھند و امانت : بخل

البالغه، فیض  نھج .(جویی باشند آور قناعت و صرفه دار اموال ھمسر و خانه و پیام
ھای اجتماعی كه متوجه زنان  ررسی موارد متعددی از آسیببا ب)226االسالم، حكمت 

ھا  گری زنان موجب پیدایش آن آسیب یابیم كه تحریك و جلوه شود درمی و دختران می
  .شده است

  حفظ عفت و حیا  
ترین مانع برای فریب و  آید و بزرگ ای به شمار می عفت و حیا برای زن سرمایه ارزنده

 و حیا از خصوصیات روحی زن و سرمایه سالمتی عفت. لغزش و انحراف زن است
از این روی، . اخالقی و روانی او و حتی موجب سالمت جامعه و پاكدامنی مردان است

حیا ده سھم است كه نه سھم در زنان و یك «: فرمایند امام صادق ـ علیه الّسالم ـ می
  )244، ص 103مجلسی، بحاالرانوار، ج  (».سھم در مردان است

 الحیاء َلُه؛ كسی كه حیا ندارد ایمان   ال ایماَن لمن: "فرماید ایت دیگری میو در رو
  )111، ص 78مجلسی، بحاالرانوار، ج  ."(ندارد

الحیاُء ثمره الِعّفه؛ حیا «: خوانیم ای از امیر مؤمنان ـ علیه الّسالم ـ نیز می در فرموده
  )4612آمدی، غررالحكم، حدیث (».میوه پاكدامنی است

. شود  كه به ھر عّلت پاكدامنی فرد كم شود شرم و حیای او نیز كاسته میھنگامی
بنابراین زنان و دختران باید در جامعه و بیرون منزل، باوقار و عفاف و متنانت ظاھر شوند 

ھای آلوده  ای رفتار نمایند كه از نگاه و در عین رسیدگی به كار و تحصیل خود، به گونه
  .ب توّجه شھوانی دیگران نشونددور بوده، سبب تحریك و جل

   :لوحانه باوری ساده پرھیز از خوش 
زن دارای حسن نیت و خوشبینی است و این خود حكایت از فطرت پاك و خداآشنایی 
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ای به  شود كه اگر از سوی غریبه بینی و زودباوری زن گاه سبب می این خوش. او دارد
  . كننده، آن را باور كندوی اظھار عالقه شود بدون تردید در صداقت اظھار 

شود جنبه  ھایی كه از طرف افراد بیگانه به زن می در حالی كه اكثر عالقه و محبت
ھا نیز حاكی از  گزارش. فریب و سودجویی دارد و باصداقت و خیرخواھی ھمراه نیست

آن است كه لغزش و انحراف اغلب دختران و زنان به عّلت كمبود محبت و فریفته شدن 
  . ھای دروغین بوده است به محبت

بنابراین وظیفه زن است كه وجود ظریف و حساس خویش را از این سبب دور بدارد و 
ھای افراد بیگانه خوشبین نباشد و میان آنان و خویش، حریم  ھا و وعده به اظھار عالقه

  .ھای پرفریب بوالھوسان مصون بماند پاكی را حفظ كند تا از زیان
  :با فرد نامحرمامتناع از خلوت كردن  
دختر و زن جوان باید حریم محرم و نامحرم را حفظ كند و از توقف در محل خلوت با فرد  

از این روی، در دیدگاه اسالمی قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یك . نامحرم پرھیز نماید
 چند آنان  است ھر  حرام  بر آن نیست  و مروری  ر  عبو و اتاق كه در آن بسته بوده 

داند كه   چرا كه خالق و آفریننده بشر می.باشند.... مشغول خواندن نماز، دعا، قرآن و
ای رخ دھد و از  كه معجزه  مگر آن.در چنین حالتی افتادن به دام گناه قطعی است

چنین   ھم)مانند  داستان  حضرت  یوسف(.چندھزار نفر یك نفر پاك از این مھلكه بدر آید
  :ھا حفظ كنند الزم است  بتوانند خویش را از انحرافكه دختران جوان برای آن

ھای تنگ و چسبیده حتی در مقابل برادر و خویشان محرم نیز  از پوشیدن لباس
  .خودداری كنند

با دوستان مؤمن و خوب رفت و آمد و مجالست كنند و از ھمنشینی با دوستان 
از شوخی و . اب نماینداجتن) ھر چند از نزدیكان و خویشاوندان(بندوبار و منحرف  بی

خنده با نامحرمان خودداری كنند و ھنگام سخن گفتن با آنان جدی و باوقار سخن 
  .بگویند
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  بخش  سی و چھارم
  

   
  اشتباه می کنی  به  ازدواج  ختم  نمی شود

  
ی  ھا باعث این نوع دوستی تاخیر در سن ازدواج عامل دیگر و مشکلی است که        

به خاطر مشکالت اقتصادی و اشتغال، درآمد کافی . شود  میابانی  غیر سالم خی

شود  برای پاسخگویی به نیازھای روزمره زندگی وجود ندارد و این مساله باعث می

جوانان به خصوص پسرھا ترجیح بدھند ازدواج را به تاخیر انداخته و ازدواج نکنند و 

در . ھای زودگذر برآورده کنند  طریق دوستینیازھای عاطفی و سایر نیازھایشان را از

زمانی در . کنند این حالت، نیازھایشان برطرف شده و مشکالت اقتصادی ھم پیدا نمی

این وضعیت، مشکالت حاد می شوند که دخترھا ھم به دلیل اینکه فرصت ازدواجی 

صتی بینند و ناامید ھستند؛به خاطر اینکه ممکن است از این طریق فر برای خود نمی

ھا قرار  پیدا کرده و به ازدواج برسند، خود را به راحتی در اختیار این نوع دوستی

که ممکن است این دوستی به زودی به ازدواج -دھند و این طمع و توقع در دخترھا  می

منجر شود، باعث می شود تا نخواھند رابطه موقتی داشته باشند چرا که این نوع 

   . دانند یرابطه را برای خود پرھزینه م

  

  شکست را تجربه کنید

  !دھند برخی با مرگ موش، جواب عشق ناکام را می

 21 با پسری قبل  ساله که از مدتی 26 دختری چندی پیش برنا،روزنامه به گزارش 

ساله ارتباط برقرار کرده بود و قرار بود با یکدیگر ازدواج کنند، در غذای پسر مورد 

ماجرا از . گ موش ریخته و او را مسموم کرده استاش که سعید نام داشت، مر عالقه

 راھنمایی اطرافیان خود به این نتیجه   این قرار بوده که پسر مورد نظر بعد از تشویق و

 آلی برای ازدواج نیست و بنابراین  دختر مورد نظرش، مورد ایده دوست رسد که می

بندد  ش خود را به کار میدختر تمام تال».خواھد دیگر او را نمی«:گوید  به او میسعید 

خواھد  شود و بنابراین با وانمود کردن اینکه می نا نظر پسر را تغییر بدھد اما موفق نمی

دختر . خواھد تا سعید را در مکانی مالقات کند وسایل پسر را به او تحویل دھد از او می

سر سم ای از پیش تعیین شده، در غذای پ کند و با نقشه از این فرصت استفاده می



 145

قرار گرفت  و عوارض  ھای پزشکی   سعید در بیمارستان تحت مراقبتمدتھا ریزد و  می

  .آن  شاید  تا  آخر  عمرش  باقی  بماند

  

گو با برنا درباره  و دکتر غالمرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده در گفت

" نه" به محض شنیدن بعضی از افراد: میزان تحمل نه شنیدن در افراد مختلف گفت

کنند و تحمل شنیدن این کلمه را از کسی ندارند و گاھی  احساس یاس و ناامیدی می

کنند  زنند احساس می خواھند و به او رو می آید وقتی از کسی چیزی می پیش می

.  دھد و باید این کار را انجام دھددرخواست و کار او را انجام دارد  طرف مقابل وظیفه

  .  افراد بستگی داردشیوه تربیتھایی به   رفتارچنین تفکر و

در . خواھند به راحتی به دست بیاورند اند ھر چیزی می چنین افرادی از کودکی آموخته

 شنیدن و نه تا در آینده تحمل حالی که افراد باید از کودکی شکست را تجربه کنند

  . شکست را داشته باشند

کنند درھای دنیا رو به آنھا بسته  ساس میشنوند اح چنین افرادی وقتی جواب نه می

  . بینند شده است و ھیچ راه نجاتی برای آنھا وجود ندارد،بنابراین در نھایت آسیب می

از آنجایی که متاسفانه روی این افراد در خانواده سرمایه گذاری نشده است باید 

از شکست افراد باید .شکست را تجربه کنند و تصور نکنند ھمه چیز تمام شده است

  . به عنوان یک عبرت استفاده کنند

اگر برای مثال در گذشته برای خوستگاری و ازدواج رسم و رسومی وجود : وی افزود

وقتی خودمان را محروم از چیزی . داشت به دلیل جلوگیری از چنین پیشامدھایی بود

   تحملکنیم ھمه درھا به رویمان بسته شده است و یا باید بینیم احساس می می

در حالی که اگر بر اساس آگاھی و شناخت . بکشیم یا بمیریمکنیم و به اصطالح 

چرا گاھی یکی از طرفین از ادامه رابطه خودداری . شود  اینطور نمی-ارتباط برقرار کنیم

  .کند کند و بخش احساسی ماجرا را فراموش می چون عاقالنه فکر میکند؟  می

  

رسد که ادامه این رابطه   این نتیجه میفرد به: این مدرس دانشگاه بیان کرد

طرف دیگر رابطه . کند بنابراین آن را تمام می. آورد خوشبختی و سعادت به ارمغان نمی

خود را به آسانی در دسترس قرار داده است،حس عاطقی ازدواج در او ایجاد شده 

  .کند ھمه چیز را باخته است است و فکر می
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اگر .ز او کرده است و بعد قصد دارد او را رھا کندھایش را ا یعنی فرد ھمه استفاده

   . شویم ھا را رعایت کنیم دچار این مشکالت نمی رسم و رسوم
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  بخش  سی و پنجم

  

   من میخوامش  اون چطور
   

تواند آن را پنھان كرد  ھایی دارد كه نمی روانشناسان معتقدند دوست داشتن نشانه   

  .توان آن را نادیده گرفت وست نداشتن عالئمی دارد كه نمیچنان كه د

ھای  گل. دخترك روی نیمكت سنگی پارك نشسته و یك گل داوودی دستش گرفته

ھایشان زیاد است و ھر بار مكرر و  داوودی بھترین گزینه برای این كار ھستند؛ برگ

آنقدر خرده كنند و آخرش  مكرر شما را به عشق احتمالی طرف مقابل امیدوار می

او ھم . ماند كه خودتان را توجیه كنید نظر طرف مثبت بوده است گلبرگ تھش می

دوستم داره؟ و یادش : پرسد كند و با كندن ھر گلبرگ از خود می ھمین كار را می

زدند و او كفش پاشنه بلند پوشیده  آید كه وقتی مسافت طوالنی را با ھم قدم می می

  .یت او نكرده بود و تاكسی نگرفته بودتوجھی به سختی وضع بود ھیچ

  دوستم نداره؟: پرسد كند و می و باز یك گلبرگ دیگر می

آورد و در آن  آورد كه اگر دوستش نداشت روز تولدش را به یاد نمی و باز به خاطر می

  .خرید روز برایش ھدیه نمی

د كه اند، اما نسرین ھنوز ھم شك دار نسرین و مرتضی مدتی است كه نامزد كرده

  .مرتضی او را دوست دارد یا نه

تر و  ھای قبل تشخیص احساسات و عواطف سخت باید قبول كنیم نسبت به دھه

ھا و عملكرد كسی را به  توان رفتار، خواسته تر شده است و براحتی نمی پیچیده

  .دوست داشتن یا نداشتن او تعبیر كرد

  

افتاد تا نشانی  ه میسالیان پیش اگر پسری دختری را دوست داشت دنبالش را

ھماھنگی برای خواستگاری پاشنه در بابای  منزلش را پیداكند، بعد با ھماھنگی یا بی

چرخد و كلی ھم خرج  اما امروز آقا چند سال دور و برطرف می.كند دختر را از جا می

كند، اما ھنوز نه خودش نه طرف مقابلش تكلیفشان روشن نیست كه ھمدیگر را  می

  .ند و ممكن است ھرگز كار به ازدواج و حتی خواستگاری نكشدخواھ چقدر می

تر از سابق باشند تا تشخیص دھند كسی كه  ھا این روزھا باید زرنگ به ھر حال دختر

  .گذارد واقعا خواستگار است یا قصد دیگری دارد حتی به عنوان خواستگار پا پیش می
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ھا كه دچار  رخی خانمتر شود پای صحبت ب كه موضوع كمی روشن حاال برای این

  :نشینیم اند می سوءتفاھم در مورد دوست داشتن یا نداشتن شده

  به خاطر یك مشت ریال

او شغل خوبی دارد و یك دختر زبر و زرنگ به حساب .  ساله و مجرد است32ن ـ الف 

او . خواھد ازدواج كند و در زندگی ھیچ چیز دیگری كم ندارد آید كه فقط دلش می می

یكی دو .چندی پیش یكی از آشنایان فردی را به عنوان خواستگار معرفی كرد: گوید می

جلسه با ھم صحبت كردیم و او به اتفاق مادرش به خواستگاری آمد، اما ھمین كه 

  . كردنپول قرضموضوع كمی رسمیت گرفت شروع كرد به 

 دارد كم دیدم ھا بود، اما كم اوایل به بھانه جا گذاشتن كارت اعتباری و این حرف

به ھمین دلیل من یك بار از او درخواست قرض كردم و او به صراحت . شود عادتش می

كرد  ای را برآورده كند در حالی كه او خودش ادعا می تواند چنین خواسته گفت نمی

  .درآمدش بد نیست

به نظر من این آدم به ھوای پول آمده بود و اثری از دوست داشتن غیر از كالم در او 

  .شد و من او را رد كردم یدیده نم

گوید قبل از  او می.  ساله است كه در آستانه ازدواج قرار دارد26نادره ـ س نیز دختری 

كرد خیلی مرا دوست دارد،  كه نامزد كنم با شخصی آشنا شده بودم كه ادعا می این

ن به نظر م. اما محال بود برای من خرج كند، مرا مھمان كند یا برای من آژانس بگیرد

  .گذرد مردی كه از پولش گذشت از جانش ھم می

  

  از ماست كه بر ماست

  چگونه؟ . كنند ھا را سخت می ای دیگر از خانم ھا ازدواج خود و عده ای از خانم عده

   :مالحظه بفرماییدبطور مثال 

نسرین صفایی، مشاور خانواده معتقد است گرچه ما باالرفتن سن ازدواج را بیشتر 

دانیم، اما واقعیت این است كه مردان نیز برای  ھای دختران می رشمتوجه تغییر نگ

تر وارد تعھد ازدواج  پذیرفتن تعھد ازدواج آمادگی كمتری نسبت به سابق دارند و سخت

تواند آنان را به  شود می اما نیاز به آرامش و كمال كه در خانواده محقق می. شوند می

  . دھد   سوق  این سو 

داند و معتقد است  رج از چارچوب خانواده را نیز در این بین موثر میوی رواج روابط خا
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مقید نبودن برخی دختران و صبور نبودنشان تا زمان ازدواج ھم برای ایشان و ھم برای 

ای پایدار و مطمئن ھستند  دختران دیگری كه در انتظار ازدواج برای برقراری رابطه

  .كند مشكالت زیادی فراھم می

داند  ن آمار طالق و موضوع به اجرا گذاشتن مھریه را نیز عامل دیگری میوی باال رفت

آمیزشدن  كه مردان تن به ازدواج ندھند زیرا آنان از پیامدھای احتمالی عدم موفقیت

رابطه وحشت دارند و از سوی دیگر مردان تمایلی به خروج از منطقه آسایش و فراغ 

   از مسوولیت، سازش و از خودگذشتگیخاطر خویش و گام نھادن به یك زندگی مملو

  .ندارند

  

  آیا او شما را دوست دارد؟

  

تواند آن را پنھان كرد  ھایی دارد كه نمی روانشناسان معتقدند دوست داشتن نشانه

  :توان آن را نادیده گرفت چنان كه دوست نداشتن عالئمی دارد كه نمی

  .تا به دستتان بیاورندزنند  گذارند و به ھر دری می شما را در تعلیق نمی_1

  .گذارند تان احترام می كنند و به شما و خانواده مالحظه شما را می_2

رفتارش با شما خاص .زند كند و عشق در آن موج می نگاھشان شما را دنبال می_3

  .كند ھای شما را با اشتیاق دنبال می مندی است و عالقه

و از این موضوع طفره كند  از آینده و جدی شدن روابط با شما صحبت می_4

اش معرفی كند و تغییرات  كند كه شما را به دوستان یا خانواده افتخار می.رود نمی

  .شود می دھید متوجه كوچكی كه در ظاھرتان می

توانید مطمئن باشید  كنند، می ھایش به شما كمی حسادت می اگر برخی فامیل_5

  .كند تر از دیگران نگاه می كه او به شما متفاوت

اش تغییر كند، بدانید كه جایگاه خاصی  اگر آمدن شما باعث شده كه برنامه زندگی_6

رود و  یك مرد عاشق حساب زمان از دستش می. را برایتان در نظر گرفته است

  .رود قرارھایش از زمان مقرر فراتر می

  .دھد آماده ازدواج است كند و نشان می اش را با شما تنظیم می ھای آینده برنامه_7

  

  دوست داشتنی باشید
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برای این . كه بخواھید دوست داشته شوید باید دوست داشتنی باشید یش از اینپ

تان را كنار بگذارید و  جویی و وسواس در مورد رفتار و گفتار شخص مورد عالقه كار بھانه

  .رفتاری آرام داشته باشید

یی در بیایید دنبال ازدواج كه از تنھا ھای خود را بشناسید و فقط به خاطر این آل ایده_الف

  .نباشید

كند ارتباط را قطع كنید و منتظر تغییر رفتار  اگر مردی در شأن شما با شما رفتار نمی_ب

  .و تبدیل او به یك خواستگار درست و حسابی نباشید

اگر چیزی امروز وجود ندارد فردا بدتر ھم . تغییر در رابطه را به دست زمان نسپارید_ج

  .شود می

  .توانید كنترلش كنید، خودتان ھستید ھا كسی كه در رابطه میتن_ د

آنان . از مردانی كه پیش از ازدواج تقاضای نامشروع دارند دوری گزینید_ه 

برای رفتاری كه . كنند دھند ازدواج می اغلب با كسانی كه به درخواستشان پاسخ نمی

كند، حتما با او  راحتتان میخواستگارتان با شما دارد، حد و مرز بگذارید و اگر چیزی نا

  .درمیان بگذارید

  .او را برای ازدواج ھول نكنید و پیشنھاددھنده خواستگاری شما نباشید_ و

لزومی ندارد طرفتان ھمه چیزتان را بداند خصوصا تا وقتی قرار نیست با او ازدواج _ ز 

گام  ازدواج  تمام  ولی  یادتان  باشد  جوری  در  زندگی  رفتار  کنید  که  در  ھن(.كنید

اتفاقات  خوش  و ناخوش  زندگی  خود  را  بتوانید  به  طرف  مقابلتان  بگویید  اگر  

بدانید  زندگی  که  با  دروغ  و یا  پنھان  کاری  شروع  _  چیزی  را  پنھان  می کنید

قوانین  حاکم  بر  طبیعت  یک  روز  به  سراغش  خواھند  آمد  و "  شود  حتما

یی  ایجاد  خواھند  کرد  پس  ھمه  چیز را  بگویید  و  اگر  اشتباه  بزرگی  رسوا

مرتکب  شده اید  باید  طرفتان  بداند  و شما  را  ببخشد  و ھمینطور  که  ھستید  

مطمئن  باشید  زندگی  صادقانه  بسیار قشنگ تر  پیش  خواھد  .شما  را  بپذیرد

مقابلشان  ھیچ  گاه  مسائل  گذشته شما  کسانی  که  فکر  می کنند  طرف  .رفت

را نخواھد  فھمید  به  مرور  تجربه  خواھند  کرد  که  طبیعت  انتقام  طرف  مقابلشان  

  . )را  خواھد  گرفت

  .آنقدر مجذوب او نشوید كه خود را دست كم بگیرید_ ح 
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 ھم زده ای را با دیگری به خاطر شما به اگر رابطه. یك خائن ھمیشه خائن است _ ط

  .است شما ھم منتظر این اتفاق در مورد خودتان باشید

  .دھید رفتار كنند كنند كه خودتان اجازه می مردھا طوری با شما رفتار می _ ی 

ھر مراسم . در نرمش نشان دادن، ھر دو طرف باید یكسان عمل كنند_ ک 

بررسی شخصیت خواستگار را خوب . ی قرار نیست به ازدواج ختم شود  خواستگار

 مشاوره  با  - تست  روانشناسی  . و بیخودی دل نبندید و موضوع را جدی نگیریدكنید

  .روانشناس ازدواج  و  تحقیق  از  خانواده  طرف  مقابل   را  بسیار  جدی  بگیرید

دھد، متعھد  ھای بحق شما انعطاف نشان نمی نسبت به كسی كه برای خواسته

  .نشوید

  ....دیگر  و  و ھزاران  تو در  توی  
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 بخش  سی و ششم
   

  من دیگر بچه  نیستم
   

تمايل به ارتباط با جنس مخالف يك نیاز طبیعي است؛ بايد نیاز به اين گونه ارتباطات "   

تمايل به ايجاد روابط دوستي يك نوع ھنجار "  .ھا در میان گذاشته شود با خانواده

  . حیح، مي تواند به صورت يك نوع ناھنجاري بروز كنداست اما بدون مديريت ص

شود اما بايد نوجوانان و  نیاز به جنس مخالف در بیشتر افراد يك پديده ذاتي تلقي مي

  .جوانان در ايجاد اين ارتباطات دقت کافي داشته باشند

ھا بسیار مھم است و در صورتي كه اعضاي خانواده با  وجود صمیمیت در بین خانواده

شود و مشكالت  ديگر صمیمي باشند روابط دوستي اعضا، كنترل و مديريت مييك

گونه روابط به حداقل خود مي رسد در حالي كه بسیاري از جوانان ارتباطات  بعدي اين

ھاي خانواده يا  تواند به واکنش اين امر مي. كنند دوستي خود را از خانواده پنھان مي

  .شدھاي خود اين جوانان مربوط با ويژگي

در حال حاضر دختران و پسران نوجوان به دلیل آماده نبودن بستر خانواده، ھنگام 

و در زمان برخورد با دوستي با جنس مخالف وقايع را از خانواده خود پنھان مي كنند 

مشکالت پیش آمده از دوستان ھم سن خود به عنوان مشاور استفاده مي كنند كه 

 شود چرا كه دوستان ھم سن و سال نوجوان، اين امر مي تواند موجب بروز مشکل

  .توانند مشاور خوبي باشند معموال نمي

ھاي  شناخت افراد از يكديگر در زندگي مشترك يكي از امور مھمي است كه در زندگي

سنتي ھیچ گونه جايگاھي ندارد چرا كه دوران نامزدي كه دوران شناخت طرف مقابل 

 آداب و  ھاي  پیچیدگي  قد نیز به دلیل مراسم واست بسیار كوتاه مدت بوده و دوران ع

كند در حالي كه بسیاري از زن و  رسومش فرايند شناخت افراد از يكديگر را مختل مي

شوھرھا در زندگي مشترك به دلیل عدم شناخت از اخالق و رفتار يكديگر دچار مشكل 

  .شوند بزرگي مي

 25ن نوجواني تا بھترين دوران شناخت جنس مخالف از يكديگر بین سنی

  .سالگي است

در جامعه ما پسران در ارتباطات دوستي بیشتر به دنبال رفع نیازھاي جنسي بوده در 

حالي كه دختران به دنبال ارضاي احساسات و عواطف خود ھستند كه اين تفاوت 

گاھي طرفین را وادار به بروز رفتارھايي مي کند که ھیچ تمايل دروني به آن ندارند و 
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  . یجه قادر نخواھند بود با تبعاتش مواجه شونددر نت

  

ھايي از قبیل از  نیاز عاطفي به پسران ممكن است تن به درخواست دختران به دلیل 

دست دادن بکارت خود از سوي پسران بدھند كه پس از گذشت زمان، زندگي آنھا را 

  . بسیار تحت تاثیر قرار دھد

ردن رابطه، دختران به شدت دچار عوارض در بسیاري از اين موارد پس از به ھم خو

رواني افسردگي، کاھش عزت نفس، بي اعتمادي به روابط و افت تحصیلي مي شوند 

برخي با تن . كنند و گاھي اقدام به کارھايي بسیار جبران ناپذير مانند خودکشي مي

ي ھاي اجباري حاصل اين روابط، يک عمر را در ترديد و بي میلي سپر دادن به ازدواج

  .خواھند كرد

ھاي دروني خود را در بستر خانواده  والدين بايد میزان توانايي ابراز احساسات و انديشه

ھاي ھرچه بیشتر اعضاء فراھم کنند و  بسنجند، ھمچنین اين بستر را براي برون ريزي

ھاي احساسي يا سنتي يا اقتدارگرايانه باال ببرند و به  توانايي خود را فارغ از نگاه

  .شان را بدھند دانشان اجازه بیان نیازھاي طبیعيفرزن

توانند يك روز مشخص را به عنوان روز درد و دل براي ابراز احساسات،  ھا مي خانواده    

ھاي  ھا و عواطف يكديگر تعیین کنند و در اين روز تمام اعضاي خانواده ناگفته خواسته

  . يک ھفته خود را نزد يکديگر اعتراف کنند

ھا مطرح كنند بسیاري از  ر صورتي كه نوجوانان و جوانان، نیاز خود را به خانوادهد        

كه خانواده آمادگي و بلوغ فکري الزم را  مشكالت، بھتر مديريت خواھد شد به شرط اين

شود نوجوانان و  براي شنیدن رازھاي نوجوانش داشته باشد؛ اين مھم موجب مي

  .شكالت ھوشمندانه عمل كنندجوانان در صورت مواجه شدن با اين م

براي اصالح اين امور نیاز به يك فرھنگ سازي است؛ اين نوع فرھنگ سازي زمان بر    

  .ھا قدم بردارند بوده و بايد تمامي افراد در راستاي تغییر نگرش

نیاز به خوردن و خوابیدن يك نیاز طبیعي است و بیان اين گونه نیازھا در جامعه ما       

مشكلي ندارد اما بايد از خود بپرسیم چرا نیاز طبیعي جنسي به شکل يک ھیچ گونه 

تابو درآمده است و گفتگوي شفاف در اين زمینه تقبیح شده است در حالي كه اين 

شود که اثرات منفي و مخرب  ھا موجب ايجاد مشكالتي در جامعه مي مطرح نكردن

  .تري را به ھمراه خواھد داشت
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تواند در جامعه، افرادي با روحیه پنھان و  ساسي و جنسي ميناديده گرفتن امیال اح

فريب كار به بار آورد؛ برخي افراد به جاي مواجھه با واقعیات زندگي بشري در پي 

بايد . پردازند پوشاندن آن ھستند و به جاي حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله مي

ھا نسبت به گذشته متفاوت تمامي افراد جامعه آگاه باشند چرا كه راه حل رفع نیاز

شده است و نگاه به بشر به عنوان موجودي داراي کرامت مشي ما را در تمامي 

جھان دستخوش تغییر قرار داده است و برخي از پاسخ ھاي قديمي و متعصبانه ديگر 

  . جوابگوي نیاز امروزي نیستند

ه کنند و فضايي ھاي صحیح و به جا آماد تمامي افراد جامعه بايد خود را براي نگرش

  .مشارکتي و صمیمانه را براي يکديگر فراھم كنند

یک مطلب  که  جالب  است  در  اینجا  به  آن  اشاره  شود  این  است  که  دیده  

..   که  خود  را  روشنفکر  می دانند  و دم  از  آگاھی  و دمی  شود  بسیار ی  از  افرا

بدتر  از  دیگران  از  خود  واکنش  نشان  میزنند  در  ھنگام  بروز  مشکلی  عملی  

  بیشتر  به  دنبال  یاد  _می دھند  پس  به  سخن  نیست  و ھر  که  آگاه تر  باشد

  .گرفتن  خواھد  بود
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  بخش  سی و  ھفت

  

  بعد  از  ازدواج  ھمه  چیز  به  فراموشی
   

توانند، رابطه قبلی  اند، اما نمی دهبرخی از افراد با اینکه زندگی مشترکی را آغاز کر   

  .خود را فراموش کنند

دکترای روانشناسی و عضو ھیات علمی پژوھشکده علوم شناختی »مھدی دوایی« 

یکی از دالیلی که با ارتباط داشتن با : گوید  برنا می  خبر نگار  روزنامه باره به در این

ھایی به وجود   آسیبشود این است که بعد از ازدواج جنس مخالف، مخالفت می

سازد که جابجایی  انی یک لنگرگاھی می آید که قابل جبران نیست، زیرا از لحاظ رو می

رابطه خاص مھم این است که این افراد نگذارنند، . بر است این لنگرگاه یک مقدار زمان

  .عاطفی برقرار شود

د که آن فردی شو شود که باعث می ھای روانی ایجاد می ھا گاھی آسیب در این رابطه

کند، ذھنش ھنوز درگیر رابطه قبلی خود  که رابطه قبلی داشته، زمانیکه ازدواج می

دچار پرخاشگری، احساس افسردگی، خوشحال بودن در این مواقع فرد . باشد

 کند و یا حتی نسبت به رابطه قبلی خود احساس گناه مصنوعی و ناامیدی می

  .کند می

  

  ھای بدون سرانجام  دوستیکردن  توصیه برای فراموشھفت 

  :بگویید» نه مقدس«ھا   به تمام این وابستگی-1

نه «زمانیکه فردی ذھنش درگیر رابطه قبلی خود است، برای ھمیشه به این رابطه 

بگوید؛ یعنی تمام ذھن خود را که برای رابطه قبلی خود اشغال کرده است، » مقدس

ما «  گویند برخی از افراد می. کندتخلیه کرده و خود را پایبند زندگی مشترک خود 

خواھیم با فردی که قبال رابطه داشتیم، دوباره رابطه برقرار کنیم که فقط از  می

، و اگر از او باخبر باشیم، حتما با ھمسرمان زندگی مشترک »احوالش باخبر باشیم

مان ھم مشکل به  خوبی داریم و اگر خبری از او نداشته باشیم، در زندگی مشترک

سازی برای ارتباط  که این رفتار کامال اشتباه است و امکان ھرگونه زمینه. ود آیدوج

  .مجدد را باید از بین برد
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  : تجربیات جدید ایجاد کنید-2

 براساس تجربیاتی که در زندگی مشترک باال -تمام وابستگی ھا در رابطه قبلی 

تجربیات گذشته را از بین  برای اینکه بتوانند - یک زندگی معمولی ھمچنین گیرد و  می

این افراد بایستی کاری کنند که تعامالت باالیی با ھمسر خود . دھد ببرد، کفاف نمی

ای یک بار با آن فردی که رابطه داشتند، به سینما  مثال اگر ھفته. داشته باشند

  .دفعه با ھمسر خود به سینما بروندسه  ای  رفتند، ھفته می

  

  : بیاوریدھای جدید بوجود  لنگرگاه-3

یعنی زن و شوھر در زندگی مشترک خود، باید به دنبال یک لنگرگاه جدیدی بگردند که  

زن . با ھم آن را دوست دارند و به آن چیزی که عالقه دارند، به بازی گرفته و عمل کنند

ای با فردی داشتند را فراموش کرده و باید به آن  و شوھری که قبال ھر گونه رابطه

. ریزی کنند ه مشترک دارند، بپردازند و برای به دست آوردن آن برنامهچیزی که عالق

بچه دار شدن . توان به آن پرداخت یک معقوله جدی است که می» دار شدن بچه«

شود زن یا مرد بیشتر وابسته زندگی خود شده و تمایل و جذب آنھا نسبت  باعث می

دار  مواقع اختالف، بچهدر البته روانشناسان . به خانواده و ھمسر بیشتر شود

  .اما این مورد متفاوت است. کنند شدن را ھیچگاه توصیه نمی

  

  :کاره نگذارند  رابطه قبلی خود را نیمه-4

زوجین که ھرگونه رابطه قبلی و پنھانی را قطع کنند و این رابطه آنھا نباید نیمه کاره  

د و زندگی آنھا بعد از شو زیرا باعث بالتکلیفی افراد در زندگی مشترک خود می. باشد

ازدواج دچار لغزش شده و دیگر مستحکم و استوار نخواھد بود؛ در نتیجه ھرگونه 

  . شود، از بین برده و خداحافظی کامل کنند عواملی که باعث تحریک این رابطه می

  

  : عوامل جدایی را در ذھن خود یادآوری کنند -5

نس مخالف خود را به یاد آورند، در افراد باید علل شکست و قطع رابطه خود را با ج

. کردند اند وگرنه با ھم ازدواج می نتیجه عواملی وجود داشته که آنھا از ھم جدا شده

این عوامل اگر در ذھن فرد تداعی شود، خود به خود رابطه و یا فکر کردن به آن رابطه 

  .را در ذھن فرد از بین می برد



 157

  

  : جدایی بدون ابراز احساسات-6

ردی با خشونت تمام رابطه خود را به پایان برساند، دیگر ھیچ دلیل توجیه وقتی ف

حتی ھر . ای وجود ندارد که این رابطه را ادامه دھد و یا اصال به آن فکر کند کننده

ای که از طرف فرد مقابل دریافت کرده است را به او برگرداند و ھیچ بعد عاطفی  ھدیه

ھای عاشقانه برای خداحافظی استفاده   از جملهنباید بین آنھا وجود داشته باشد و

سرنوشت روزگار، ما را «نکند، مثال موقع قطع رابطه و خداحافظی گفتن این جمله که 

  .کامال اشتباه است» از ھم جدا کرد

  

  : ھرگونه محرک تداعی خاطرات را از بین ببرند-7

یا ھر شی دیگری را از فردی قبل از ازدواج اگر با کسی رابطه داشته و ھدیه، کتاب و  

طرف مقابل گرفته است، از بین ببرد، تا خاطرات آن شخص برای او تداعی نشود و یا 

گذاشته، با ھمسر خود روز دوشنبه قرار نگذارند،  اگر دوشنبه ھا با او قرار مالقات می

تا آن روز برای آنھا تداعی نشود و یا ھمان کادویی که برای او گرفته بود را برای 

   . ر خود نگیردھمس
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  بخش سی و  ھشتم
  

  دختر  مجرد  اشتباه می کند
   

چندی پیش، فیلمی تماشا کردم که در آن، خانمی مسئول کارھای حقوقی یک      

ھای شرکت را بازبینی  این خانم، در آستانه چھل سالگی، وقتی پرونده. شرکت بود

شخصی خودش افتاد و با این تصور که ھیچ مرد کرد، به فکر بازبینی زندگی  می

 واده مناسبی برای او وجود ندارد به این نتیجه رسید که ھیچ راھی برای تشکیل خان

كرد، تا اینكه یک   او این موضوع را بارھا و بارھا برای خودش تکرار  .برایش وجود ندارد

  .روز مرد مناسب خود را مالقات کرد

آمد،  کاری از دست من برای این خانم بر نمی. ش بینی کنیدحاال خودتان نتیجه را پی

  .  کرده است-شوند اما متوجه شدم اشتباھی را که دختران مجرد زیادی مرتکب می

شود یک خانم مجرد ھمیشه  در واقع، او چھار اشتباه اساسی کرده بود که باعث می

  . تنھا بماند

  

  :ن کنددھند که کار حسابی مشغولشا  آنھا اجازه می-1 

اش استعفا داد تا کسب و کاری  خانمی كه وضعیتش در باال اشاره شد از کار قبلی

با وجود . برای خودش راه بیندازد و ھمین باعث شد که به شدت در كارش غرق شود

ھای فراوان، ھمه درھا برای برقراری ارتباط با او بسته بود،  زیبایی، جذابیت و موفقیت

حتی زمانی که یک مرد مناسب و .  کار خالصه شده بوداش در چرا که تمام زندگی

کرد، مشکلی که  دید، نھایت تالش خود را برای فراری دادن او می پوش را می  خوش

كنند اگر مردی به آنھا  بعضی دختران فکر می. خیلی از دختران مجرد دچارش ھستند

شود که  عث میاین افكار با.  است، حتما مشکلی در او وجود دارد مند شده عالقه

بار به آنھا فرصت داده  مردھای مناسب زیادی را از دست بدھند، قبل از اینکه حتی یک

  .شوند شدت سخت و خشک می کنند و به بعد، دوباره خود را در کار غرق می. باشند

  

  :اند که زمان مناسب برای آنھا تمام شده آنھا باور کرده-2

دار شدن از او  که زمان عاشق شدن، ازدواج و بچهدر فیلم، خانم موردنظر باور کرده بود 

کند و البته، ھمان جایی که  این دقیقا ھمان جایی است که اشتباه می. گذشته است
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دار   بچه   و درست است که زمان ازدواج. شوند دختران مجرد زیادی دچار اشتباه می

بینی  بل پیشبینی شده است، اما در قرن بیست و یکم زندگی ما کمتر قا شدن، پیش

 پنجاه سالگی ازدواج -دختران زیادی تا چھل. است، كه البته این نکته مثبتی است

وقت اسیر اعداد و ارقام  اندازند، اما واقعیت این است که ما ھیچ خود را به تاخیر می

یادتان  باشد  نباید  اعداد  ما  را بسازند  بلکه  ما  باید  اعداد  را  بسازیم  و . نیستیم

. ترین زمان زندگی خود ھستیم ما ھر لحظه در مناسب.  زندگی  بھره  کافی  ببریماز

کند، اما اگر شما واقعًا  بله، درست است که بیولوژی بدن ھمیشه ما را ھمراھی نمی

دھد که  خواھید صاحب خانواده شوید و بدن شما دیگر این اجازه را به شما نمی می

ه این معنا نیست که این خواسته شما ھای خودتان را داشته باشید، ب بچه

  توانید با پذیرفتن سرپرستی یک کودک، تشکیل خانواده می. شدنی نیست برآورده

  .دھید

  

  :گیرند  آنھا مردان مناسب را نادیده می-3

کند که ھیچ مرد   ام كه وقتی یک دختر مجرد باور می این موضوع را بارھا و بارھا دیده   

به . گذارد ندارد، ھمه چیز پیرامونش روی این موضوع صحه میمناسبی برای او وجود 

كنم كه  اند پیشنھاد می ھمه مردان خوب ازدواج کرده  _ كنند  ھمه کسانی که فكر می

این احساس را که دوست دارند تصدیق شوند کنار بگذارند و به جای آن ، به شادی، 

دان خوب و مناسب ھمه واقعیت این است که مر. خوشبختی و تمایلشان توجه کنند

جا ھستند، ولی ھمه آنھا مجرد نیستند، ھمه آنھا به شما عالقه ندارند و شما ھم به 

تواند یک  اما به ھر حال، آشنایی با یک مرد خوب می. مند نیستید ھمه آنھا عالقه

آمد داشتید و این ایده  و وقتی با یک مرد مناسب آشنا شدید، با او رفت. فرصت باشد

مجرد مناسبی باقی نمانده در ذھنتان از بین رفت، متوجه خواھید شد که که مرد 

در حقیقت، آن ھنگام است كه شما متوجه . اید توجه چه کسی را به خود جلب کرده

    . خواھید شد افراد مناسب زیادی وجود دارند كه به آشنایی با شما عالقه دارند

  

  :گذارند آنھا پا به فرار می-4 

اما . ام که دختران جوان منتظرند مرد مناسب پا پیش بگذارد  مشاھده کردهبارھا و بارھا

این کامًال . شوند گذارند و از او دور می افتد، آنھا پا به فرار می زمانی که این اتفاق می
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ھایی که داشته شکست خورده  زمانی که دختر مجردی در تمام رابطه. طبیعی است

العملی  توجھی عاطفی شده باشد، این عکس یباشد و دچار ناامیدی، افسردگی و ب

ای از روابط خود بگیرد،  اما به ھرحال، اگر او بخواھد نتیجه. است که نشان خواھد داد

شوید،  ھنگامی که شما با مردی مناسب آشنا می. باید این رفتار خود را کنار بگذارد

ا که قبل از این ممکن است ابتدا اظھار عالقه و توجه او برای شما دشوار باشد، چر

  .اما حاال زمان آن رسیده است که این دشواری را تحمل کنید. اید اش را نداشته تجربه

  

این ھمان چیزی است که برای . به خودتان اجازه بدھید رابطه جدیدی تجربه کنید

سعی كنید از این حس زیبا، یعنی . رھایی از تنھایی و ناراحتی به دنبال آن بودید

مند است و دوست دارد شما را  ناسب که واقعًا به شما عالقهشناختن شخصی م

به اینکه  روزی  مادر  خوبی  خواھید  شد  .گونه که ھستید بشناسد، لذت ببرید آن

  .ایمان  داشته  باشید
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  بخش  سی  و نھم

  

  حساسیت  مردم و جامعه
   

گردد و به آرامش روحی و ھر عاملی که موجب تحریک انگیزه ھای شھوانی در جامعه 

  ...روانی و عفت عمومی، صدمه وارد کند، موردتأیید اسالم نیست 

ھای مختلف رو به رو است و  ھا و خطرات و ناھنجاری ھایی با آسیب چنین دوستی

غالبًا با ادامه یافتن این نوع . ھایی قابل پیش بینی نیست آینده چنین دوستی

  . آورد  برای دختران فراھم میھا، مشکالت بسیاری به خصوص دوستی

واقعیت آن است که غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان است که 

بسیاری از رفتارھای انسانی را شکل می دھد و به گونه ھای مختلف ظھور و بروز 

اسالم که یک مکتب جامع است و می خواھد مردان و زنان مسلمان ،از یک . دارد

 اعصابی سالم و چشم و گوشی پاک داشته باشند تا بتوانند قله طرف روحی آرام و

ھای رفیع انسانی و رستگاری را فتح نمایند و از طرف دیگر به نیازھای غریزی و فطری 

خود نیز دست یابند، بنابراین با حساسیت ویژه، اما واقع بینانه و لحاظ کردن طبیعت و 

انین و احکامی را جھت حفظ و نگه امیال درونی و خواسته ھای نفسانی انسان، قو

از جمله آن احکام، . داری فرد و جامعه در خط اعتدال و میانه روی وضع کرده است

اینھا ھمه به سبب این است که اسالم از . چگونگی ارتباط با جنس مخالف است

جانب کسی برای ھدایت انسان ھا فرستاده شده است که خالق فطرت وغریزه با 

  . ای بھینه و ذخیره شده در انسان استتمامی استعدادھ

بنابراین ھر عاملی که موجب تحریک انگیزه ھای شھوانی در جامعه گردد و به آرامش 

  اسالم . روحی و روانی و عفت عمومی، صدمه وارد کند، موردتأیید اسالم نیست 

ق  در محیط و درون خانواده شکل گیرد واز این طری جنسی می خواھد انواع لذت ھای 

آرامش روحی و روانی و پیوند ھای عاطفی نیز برقرار بماند و با طرح آن در محیط 

  . جامعه به پیوند خانواده و اجتماع نیز آسیب وارد نشود 

به خصوص (به جھت ھمان میل شدید جنسی گاھی اوقات بی آنکه دختر و پسر

 دست  از را  د  خو ارادة  حتی    شرایطی قرار می گیرند که بخواھند، در) دختران 

خود داری کنند و ناخود آگاه و بی    نامشروع  می دھند و دیگر نمی توانند از ارتباط

آنکه که بخواھند، کم کم در آن شرایط بدون بازگشت قرار می گیرند و زمانی متوجه 



 162

می شوند که کار از کار گذشته است، یعنی با فراھم شدن شرایط دیگر، ارادة 

به خصوص آنکه پسران فریب کار و متاسفانه .  دشوار استجلوگیری بسیار سخت و

حرفه ای درفریب دختران جوان در این موارد، شیاد و تردست ھستند ، پس چرا نباید 

این جریان را از سرچشمه بست؟ به ھمین خاطر در اسالم حتی خلوت کردن زن و 

در آخر . ناه استنامحرم در مکانی که رفت و آمد نباشد، حرام و گ) دختر و پسر(مرد 

 بین دختران و پسران از ھمین    جنسی     این که مگر غیر از این است که تمام روابط

  ارتباط ھای به ظاھر ساده و دوستانه آغاز شده است ؟ و متأسفانه به ھمین ارتباط

ختم نشده ، بلکه عاملی برای پدید آمدن بسیاری از ناھنجاری ھای    جنسی 

تا  بتوانند  برای  یکدیگر  ...  مانند  اعتیاد  و دزدی  و  .یز می شوداجتماعی و روانی ن

  .خود  را  بیشتر  ثابت  کنند

  

بھترین شاھد بر ادعای فوق مراجعه به واقعیات موجود در اجتماع است، شما در باره 

ھا مقداری تحقیق کنید، ببینید  ھا ، فسادھای جنسی ، اعتیاد و افسردگی طالق

ھا از کجا بوده ؟ بسیاری از آنھا با یک نگاه ساده یا یک  ن نابسامانینقطه شروع ای

ارتباط کالمی کوچک با نامحرم شروع شده و به تدریج به ایجاد محبت و عشق و 

له این است که چون ا اما مس... مشغول شدن فکر انجامیده و در انتھا به قرار و مدار و

اند که عاقبت برخی  وز به سنی نرسیدهجوانان و نوجوانان مخصوصا دختران جوان، ھن

بینند  از کارھا برایشان تجربه شده باشد، فقط ھمان ابتدای کار را که شیرین است می

دھند و به این ترتیب وارد دامی  و خدای ناکرده به دوستی با پسران نامحرم تن می

لیت چرا که اولین مشکل آنھا، مشغو. شوند که خالصی از آن بسیار دشوار است می

  .فکرشان است و عقب افتادن تدریجی از درس

  

.  مشکل بعدی ازدواج است ،)اگر دارای خانواده مذھبی باشند(مشکل بعدی خانواده 

اند ازدواج  آنھا اگر بخواھند با ھمان پسری که از طریق کوچه و خیابان با او آشنا شده

ر آستین نداشته کنند ھیچ ضمانتی وجود ندارد که آن پسر چند دوست دختر دیگر د

باشد و سر بزنگاه از این دختر جدا و به آنھا نپیوندد و به این ترتیب دختران زیادی را 

ھا یا   و نابسامانی خانوادگی نکند، حتی در دانشگاه افسردگی  و   فراق داغ دچار 

ھای کاری نیز ارتباط نامناسب با نامحرم، غالبا باعث گرفتاری است ، زیرا چه   محیط
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گردد که به دالئل   جوان می  و پسران  دختران  در دل ھایی  عشق  ایجاد  باعث بسا

 داغ آن برای ھمیشه به دل طرفین   و  شد  نخواھد  منجر "وصل " گوناگون، ھرگز به

  . خواھد ماند و فکرشان را آزرده خواھد ساخت

ر جامعه ھایی است که به وفور د  نیست، بلکه واقعیت م قصه  ھیچکدا فوق مسائل 

بسیاری از گرفتاران این . جاری است و ما تنھا با گوشه ھایی از آنھا آشنا می شویم

اگر این کار . کنند مسائل به دلیل حیا و شرم، مشکالت خود را برای دیگران بازگو نمی

  .شد کردند درس عبرت خوبی برای دیگران مخصوصا جوانان و نوجوانان می را می

  

شوند، غالب آنھا از ھمان  یابی می قتی این مشکالت ریشهنکته مھم این است که و

گر  شوند که به نظر پرسش ھایی آغاز می ھای کوتاه و عشوه ھای کوچک و سخن نگاه

توان کرد که ھمین   اما چه می دل پاک ما، نبایست روی آنھا حساسیت نشان داد،

مشکالتی بسیاری موارد کوچک اگر مورد بی توجھی واقع شوند و ادامه یابند سر از 

  . آورند در می

ھاست و خداوند  بنابراین احکام دین مقدس اسالم، بر اساس مصلحت زندگی انسان

شناسد، از روی محبت و به خاطر  که بھتر از ھر کس ساختمان فطری انسان را می

  . خود ما این احکام را وضع نموده و گرنه او نه بخیل است و نه نیازمند به این احکام

ز در نگاه خود به زندگی بایستی عاقبت کارھا را بنگریم و از زندگی دیگران عبرت ما نی

ھای طوالنی به ارمغان  ھای کوتاه که رنج بگیریم و به این نکته برسیم که؛ چه بسا لذت

  . آورد می

آنجا که . له روابط آزاد در کشور ھای غربی بپردازیماحال به گوشه ای از پیامدھای مس

، این مشکالت برای آنھا حل شده یا حساسیت نسبت به این موضوع فکر می کنیم 

اگر چه در آنجا این مشکالت به جھت روابط آزاد بیش از حد ، بسیار است، اما . ندارند

  . متأسفانه جامعه ما نیزکم و بیش با بسیاری از این مشکالت روبرو است

  

          :حقیقت تأکید می کندبر این    " ھورنای "   نظریات روانکاوی از جمله نظریة

 شکل  آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی،   جنسی  در اجتماعاتی که روابط"

  ". در می آید  پیدا می کند و به صورت عطش جنسیجنسی تمایالت 
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دربارة روابط پیش از ازدواج دختران و پسران می "  دایجستریدر "نشریه آمریکایی 

 سال ـ دورة ١٩ تا ١۵ر دختر نوجوان امریکایی در سنین  ھزا٣۵٠ھرساله : "نویسد

دبیرستان ـ به سبب ارتباط ھای نامشروع، آبستن شده و فرزندان غیر قانونی خود را 

این دختران با رؤیاھایی چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام ... به دنیا می آورند

 به این ارتباط   مناسب،تحصیالت، شروع یک زندگی ایده آل و دست یابی به یک شغل

اما بسیار زود پرده ھای سراب گونه این اوھام به کنار رفته . غیر قانونی روی می آورند

و واقعیت زندگی روی خود را نشان می دھد و متأسفانه، این بیداری درست در زمانی 

به دست می آید که این دختران نوجوان دیگر شانسی برای برخورداری از یک زندگی 

  ". و ایده آل ندارندسالم

  

ھای جنسی را روابط آزاد دختر و پسر در  این روزنامه در ادامه علت بروز این نابھنجاری

مدارس دانسته، طی گفتگویی با تعدادی از این دختران، به نقل از یکی از آنان 

  :نویسد می

  ! ای کاش زمان به عقب بر می گشت"

  .والدینم جای داشتمای کاش به عنوان عضوی از خانواده در میان 

ای کاش ھنگامی که زمینه ھای ایجاد یک ارتباط نامشروع برایم فراھم شده بود، 

  ". کمی ھم به زندگی آینده ام می اندیشیدم و این گونه به پایان خط نمی رسیدم

  

  

در ذیل به برخی از آن آثار که در نتیجه روابط آزاد دختر و پسر در جوامع غربی پیدا شده 

  : ی کنیماشاره م

  :افزایش روابط جنسی نامشروع) ١

 که ناشی از روابط آزاد دختر و  جنسی تحقیق نشان می دھد که آمار روابط نامشروع 

 در امریکا و در تمامی جامعة اروپا رو به افزایش است، به گونه ای که در  پسر است،

  . شده استتبدیل     جنسی   روابط دختر و پسر به روابط٪۵٠ در امریکا ١٩٩٣سال 

  

  :آبستنی ھای ناخواسته) ٢

نامشروع و افزایش آبستنی ھای غیر رسمی و زود ھنگام یکی   جنسی  آمیزش     
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:  در این باره می نویسد"آندره میشل". دیگر از آثار شوم روابط آزاد دختر و پسر است

به . بیش از چھل درصد زنان امریکایی که پیش از بیست سالگی ازدواج می کنند"

 دخترانی که در ٪٩٠در نروژ .  قبل از ازدواج حامله ھستند علت روابط آزاد پسر و دختر،

سن کمتر از ھجده سال ازدواج می کنند، آبستن ھستند و در سوئد و آلمان نیز ھمین 

  ". مطلب صادق است

  

  :ازدیاد غیر قابل کنترل آمار سقط جنین) ٣

آمار سقط جنین در کشور ھای غربی متناسب با افزایش نرخ آبستنی ھای ناخواسته، 

از یک میلیون زن و . که دختر و پسر پیش از ازدواج روابط آزاد دارند رو به تزاید است

 فرزندان ٪۵٣مریکا به طور ناخواسته باردار می شوند، آدختر نوجوانی که ھر ساله در 

ی این درحالی است که به علت برخی محدودیت ھا که بعض. خود را سقط می کنند

به .  اکثر سقط ھای جنین گزارش نمی شود ایاالت در مورد سقط جنین وضع کرده اند،

مریکایی که در یکی از زایشگاه ھای این کشور مشغول بوده و در آادعای یک پزشک 

 از زایمان ھای تحت ٪۴٧ در حدود  مورد مشکالت محل کار خود مقاله ای نوشته است،

 مربوط به زنان  به ادعای وی اکثر موالید،. بوده استنظر وی مربوط به موالید نامشروع 

  . پایین تر از بیست سال مربوط به روابط آزاد دختر و پسر بوده است

  

  : افزایش خانواده ھای تک والدینی)۴

ازدواج را ترسیم   میزان   در  کاھش  باعث  رسمی،  غیر   وصلت ھای  شمار افزایش

زایش تعداد خانواده ھای تک والدینی است؛ یعنی می کند که یکی از پیامد ھای آن اف

. خانواده ھایی که فرزندان در آن ھا محکومند تنھا با یکی از والدین خود زندگی کنند

 موارد با مادران ٪٩٠زندگی فرزندان نامشروع در بیش از : "آندره میشل می گوید

و آشنایان خود طرد این گونه مادران که تقریبًا از سوی جامعه به ویژه والدین . است

.  برای گذراندن زندگی با مشکالت شدید اقتصادی و فقر و فالکت مواجھند می شوند،

ضمن ارائة گزارشی از وضع فالکت بار معیشتی این گونه " دایجستریدر "روزنامة 

  :خانواده ھا، گزارش زیر را نوشته است

نیازھای مادی خود و  برای تأمین -  که مادام بھانة پدر می کند - مادر این بچه "

فرزندانش ناچار است که در دو شیفت کامل کار کند که در نتیجه، فرزند وی در 
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این فرزند غیرقانونی در .  زمان کمتری را با او سپری می کند مقایسه با مادران دیگر،

  .حقیقت ھم از نعمت پدر و ھم از نعمت مادر محروم است

من با این حاملگی نامشروع برای تمام عمر : یداین مادر نوجوان با تأسف و تأثر می گو

  . دخترم را از نعمت پدر محروم کردم و باید تسلی بخش اندوه فراوان این طفل باشم

  

  : روسپی گری)۵

 به ویژه در بین دختران جوانی که به طور ناخواسته صاحب  پدیده شوم روسپی گری

را فرزندان ناخواسته، فرصت فرزند نامشروع شده اند، در جوامع غربی شایع است، زی

ھای اشتغال و تحصیل را از مادران گرفته، آنان ناچارند برای تأمین ھزینه ھای زندگی و 

  . رھایی از فقر، به ھر کاری رو آورند

  

  :گسترش بیماری ھای مقاربتی) ۶

روابط آزاد دختر و پسر، در نتیجه روابط آزاد جنسی ، سکوی پرش روسپی گری و 

در ھر : در این باره کافی است بدانید که. ی ھای عفونی و مقاربتی استافزایش بیمار

قربانیان این .  می شود ثانیه یک نفر در آمریکا به ویروس مھلک بیماری ایدز مبتال١٣

 مبتال می شوند، از این بیماری    جنسی  باری  و  ویروس که عمدتًا از طریق بی بند

  . عفونی ھالک می گردند

.  اشاره به برخی پیامدھای روابط آزاد دختر و پسر پیش از ازدواج استآنچه ذکر شد،

 عقده ھای روانی، تزاید جنایت و آدم کشی از دیگر نتایج آن  عوارض دیگری چون جنون،

به این ترتیب روشن شد که چرا اسالم روابط آزاد دختر و پسر و نگاه و . روابط است

 روابط بعدی می شود ، حرام و ممنوع صحبت ھای التذاذی آنان را که منشأ برای

   . ساخته است
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  بخش چھلم 
  

  برایم  تعریف کن" اصال
  
  
  تعریف رابطه دختر و پسر 
مراد از روابط دختر و پسر، رابطه ای است که خود رابطه، ھدف است و مقدمه چیز . 1

ت دختر و رابطه ای که خود رابطه ھدف نیست، ھمانند رابطه و معاشر. دیگری نیست
پسری که نسبت خویشاوندی دارند و یا رابطه علمی، شغلی و اقتصادی بین دختر و 

  .پسر، اشکالی ندارد
در این رابطه، جنسیت طرفین، موضوعیت دارد؛ یعنی نگاه آن دو به ھم، جنسیتی . 2

  .است
  .زند دراین رابطه، احساسات و عواطف طرفین، حرف اصلی را می. 3
ک در ھم تنیدگی بین غریزه جنسی و قوای عاطفی طرفین وجود در این رابطه، ی. 4

  . پذیر نیست دارد و تفکیک آن دو در بسیاری از مواقع، امکان
  

رابطه ای است صمیمانه و گرم و «پس منظور ما از رابطه و دوستی دختر و پسر، 
 اغلب پنھانی که احساسات و عواطف طرفین در این ارتباط، دخالت جدی دارد و نگاه
آن دو به ھم، نگاه جنسیتی باشد؛ نه نگاه پاک انسانی و اغلب از طریق دیدارھای 

  .»ایجاد می گردد... مخفیانه، رد و بدل کردن نامه، تلفن و 
  

  :سه دیدگاه در باره رابطه دختر و پسر وجود دارد
دیدگاه افراطی؛ در این نگرش، ھر گونه ارتباطی با جنس مخالف، آزاد و بدون مانع . 1

فروید و پیروان وی مدعی ھستند که اخالق جنسی کھن، ). رویکرد لیبرالیستی(است
بر اساس محدودیت و ممنوعیت است و تمام مشکالت بشر به دلیل ممنوعیت ھا، 
محرومیت ھا، ترس ھا و وحشت ھای ناشی از این ممنوعیت ھاست که در ضمیر 

 قرار     اساس  را  مطلب  ھمین  نیز" برتراند راسل".باطن بشر جایگزین شده است
اگر از انجام عملی «: ، می گوید»جھانی که من می شناسم«می دھد و در کتاب 

زیانی متوجه دیگران نشود، دلیلی نداریم که ارتکاب آن را محکوم ] رفتار جنسی[
  ).68برتراند راسل، جھانی که من می شناسم، ص . (.»کنیم

  
، ھر گونه ارتباط و پیوند با جنس مخالف، مردود و دیدگاه تفریطی؛ بر پایه این رویکرد. 2

راسل در جای . این دیدگاه، نقطه مقابل دیدگاه افراطی است. مورد نکوھش می باشد
ھدف ریاضت .  ترین صورت یاد کرده اند پدران کلیسا از ازدواج به زشت«: دیگر می گوید

اج که عمل پستی شمرده ازدو: گفتند بنابراین، می. این بوده که مردان را متقی سازد
  )30، ص راسلکتاب زناشویی و اخالق،  (.»می شد، بایستی منعدم شود

  
دیدگاه اعتدالی؛ بر اساس این دیدگاه، نه آزادی مطلق و رھا پذیرفته شده است و . 3

نه محدودیت و منع ھر گونه رابطه؛ بلکه ارتباط بین دو جنس مخالف، در یک چھارچوب  
ارتباط مجاز، ارتباطی است حداقلی و به دور از ھر گونه . مشخص، تعریف شده است

انگیزه شھوی و عاطفی و رابطه ای است که در آن، نفس رابطه مقصود نباشد و نگاه 
دیدگاه اسالم، ناظر به نگرش . دو جنس به ھم، نگاه انسانی باشد و نه جنسیتی

  . سوم، یعنی دیدگاه اعتدالی است
  
  

   قرآن کریمروابط دختر و پسر از نگاه
، اشاره ای گذرا به دیدگاه قرآن کریم »آسیب شناسی روابط دختر و پسر«قبل از بحث 



 168

  . در مورد این بحث خواھیم داشت
   را  به  یاد  می داستان موسی علیه السالم و دختران حضرت شعیب علیه السالم

  .آورید
حترام به شخصیت آنان و پدران و مادران، باید بر رفتار فرزندان خودشان با مھربانی و ا

به دور از ھر گونه توھین، نظارت کنند و در مقابل، نوجوانان و جوانان ھم باید برای 
وقتی که بر . کسب آگاھی بیشتر و استفاده از تجربه پدر و مادر، با آنان مشورت کنند

چه : خالف عادت ھر روزه، آن دو دختر، زودتر به خانه برگشتند، پدر با تعجب پرسید
مرد صالحی بر سر چاه بود که با مشاھده : د که امروز زود بازگشتید؟ دختران گفتندش

  . داد و ما زودتر به خانه آمدیموضع ما، بر ما ترحم کرد و گوسفندان ما را آب
نور،  (»غض بصر«، خودداری ورزید که از آن به »چشم چرانی« باید از نگاه ناروا و 

آلود و  ان قرآن این است که باید از نگاه خیره، ھوسفرم.  تعبیر شده است) 31 - 30آیه
  . کنترل نشده، پرھیز کرد

  ؟ چه باید کرد
بایستی میان والدین و فرزندان، روابط صمیمی حاکم باشد؛ تا فرزندان بتوانند در یک . 1

  .محیط سالم و قابل اعتماد، به راحتی مشکالت خود را با والدین در میان بگذارند
   صدر داشته باشند؛ ھا را درک کنند و سعه ید شرایط نسل جدید و واقعیتوالدین با. 2 

دختران . گوی منطقی با آنان، برای حل مشکل آنان اقدام کنند و تا با ھوشیاری و گفت
و پسران مسلمان و پاک، باید بیاموزند که در اولین برخورد تأثیرگذار با جنس مخالف، 

ک مشاور آگاه و مسلمان، مطرح کنند؛ تا بتوانند از آن را با پدر و یا مادر و یا با ی
ھای جدی شوند،  ھای علمی و عملی آنان بھره برده، قبل از این که دچار آسیب تجربه

ھای مھم روزانه خود را  اگر دختر و پسر، مسائل و معاشرت. تصمیم عاقالنه ای بگیرند
 در حل مسائل آنھا نقش با افراد مجرب مطرح کنند و والدین و مشاوران نیز بتوانند

توان امیدوار بود که جلوی بسیاری از روابط پنھانی  مفید و سازنده ای را ایفا کنند، می
  . و ناسالمی که احتمال دارد بعد از برخورد نخستین شکل بگیرد، گرفته شود

  )یوسف(داستان حضرت یوسف علیه السالم و زلیخا
  :ستسوره یوسف چنین آمده ا ) 24   و23 (در آیه

َمَعاَذ الّلِه : َوَراَوَدْتُه الَِّتی ُھَو ِفی َبْیِتَھا َعن نَّْفِسِه َوَغلََّقِت اَألْبَواَب َوَقاَلْت َھْیَت َلَک َقاَل «
 و زنی که یوسف در خانه او بود، از _ِإنَُّه َربِّی َأْحَسَن َمْثَواَی ِإنَُّه َال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَن؛

برای انجام [گیری کرد و درھا را  الیمت، تقاضای کامیوسف از طریق مراوده و م
پناه به خدا که او : یوسف گفت. ام برای تو آماده: محکم بست و گفت] مقصودش

گران رستگار  قطعًا ستم. پروردگار من است و مقام مرا گرامی داشته است
  . »شوند نمی

َھاَن َربِِّه َکَذِلَک ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّه َوَلَقْد َھمَّْت ِبِه َوَھمَّ ِبَھا َلْوال َأن رََّأی ُبْر«
را کرد و او نیز اگر ) یوسف(قصد او ) ھمسر عزیز مصر(ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصیَن؛ و ھمانا 

ما او را با [این گونه . کرد قصد او را می] بر اساس غریزه[دید،  برھان پروردگارش را نمی
  . »تا بدی و فحشا را از او دور کنیم، زیرا او از بندگان برگزیده ماست] کردیمبرھان کمک 

  
  ھا پیام

  
وجود دائمی یوسف در خانه . شود معموًال عشق بر اثر مراوده و به تدریج، پیدا می. 1

  .زلیخا کم کم سبب عشق مادی شد
  .کند  می حضور مرد و زن نامحرم در یک محیط بسته، زمینه را برای گناه فراھم.2
  . ھای انحراف و خطا غالب شود تواند بر زمینه تقوا و ارده انسان، می. 3
خطر غریزه جنسی به قدری است که برای نجات از آن، باید به خدای رحمان پناه . 4

  .برد
یاد کردن الطاف الھی و . تلقین یاد خدا به نفس خود، نقش مھمی در ترک گناه دارد. 5

  .»َمَعاَذ الّلِه ِإنَُّه َربِّی َأْحَسَن َمْثَواَی« تکاب آن است؛ عاقبت گناه، مانع از ار
  تواند انسان را از رستگاری ابدی دور کند؛ یک لحظه گناه می. 7
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  .»ِإنَُّه َال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَن«
. فروشد داند خود را به بھای کم و اندک نمی انسانی که مقام و منزلت خود را می. 8
ھا ھستند؛ ولی به دلیل ایمان به حضور  غرایز، مانند سایر انسانانبیا نیز در . 9

  .»وھم بھا لوال ان رآی برھان رّبه«کنند؛  خداوند، گناه نمی
 بھانه بسته بودن درھا کافی نیست؛ باید به سوی درھای بسته حرکت کرد؛  .10

  11. شاید باز شوند
لم و یقین و حکمت بود که برھان رب، ھمان نور ع: امام صادق علیه السالم فرمود. 

  . »و اتیناه علما و حکما«خدا در آیات قبل فرمود؛ 
  

  آسیب شناسی روابط دختر و پسر پیامدھای روابط دختران و پسران
یکی از پیش نیازھا و کلیدھای موفقیت و آرامش در زندگی، آشنایی با روانشناسی 

ھای مختلف اجتماعی بویژه ارتباطات و آگاھی از فنون و تکنیک ھای ارتباطی با گروھ

عدم تعریف روابط سالم و ھدفمند بین گروھھای غیر . گروه غیر ھمجنس می باشد

و تلخی   موجب تنش ھا  و ملی،  بومی  فرھنگ  دینی و  ھمجنس با تأکید بر رویکرد

ھای آزاردھنده بین اعضای خانواده بخصوص بین والدین و فرزندان نوجوان و جوان و نیز 

ھایی نظیر فرار دختران و پسران از خانه، ازدواج ھای ناموفق، دوستی ھای  ببروز آسی

ناسالم دختران و پسران، احساس شکست و ناکامی در فرآیند این نوع دوستی ھا و 

بدنبال آن گسترش اعتیاد، خودکشی، افسردگی، افت تحصیلی و دھھا معضل و 

بنابراین بازکاوی و تبین . تمشکل دیگر در بین الیه ھای مختلف اجتماع گردیده اس

  .روابط دختران و پسران یکی از ضروریات بسیار مھم جامعه امروز ما به شمار می آید

    

  سه نوع رابطه

در یک تقسیم بندی کالن سه نوع رابطه در جامعه امروز مابین گروھھای غیر ھمجنس 

  :مشاھده می شود

فًا با انگیزه ھای عاطفی،  گروھی که بدون شناخت از مھارتھای ارتباطی و صر-1

ی  احساسی و البته با ھدف ازدواج وارد عرصه روابط با جنس مخالف شده و با انگیزه

و . بر گستره و گرمی روابط می افزایند! شناخت بیشتر و آمادگی بھتر برای زندگی برتر

و ! ھای مستمر عاشقانه در این مسیر دیدارھای روزانه، گفتگوی تلفنی شبانه، پیامک

آرزوھا و رؤیاھای کودکانه ھمه ذھن و زندگی دو طرف بخصوص، دختران را که 

اما . تر و زود باورترند را در برگرفته و در توھماتی افسانه ای فرو می غلتند عاطفی

دیری نمی پاید که واقعیت ھا چھره خشن خود را نمایان ساخته و واقعه تلخ مذکور 

معیوب مذکور زمانی رخ می دھد که دختر و پسر فرایند . بارھا و بارھا تکرار می شود
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می توانند بدون طی کردن راھھای پرخطر، بعد از تحصیل شرایط ازدواج، از طریق یک 

 موفق و   زناشویی، فردی در روابط  و   کرده ازدواج  که   مجرب و متعھد واسط رابط 

ا حّد ھشتاد خوشبخت می باشد استفاده کرده و به راحتی می توانند فرد را ھم ت

بدون اینکه دامنه حرارت عالقه و شور و ھیجان ارتباط بین آنھا . درصد شناسایی کنند

گسترش یافته و دلبستگی موجب به حاشیه رانده شدن عقل در تصمیم گیریھا شود؛ 

البته بعد از شناخت کلیات . ھمسر آینده خود را بھتر و دقیق مورد شناسایی قرار دھند

) و نه پنھان(اسط و خانواده شان، در نشست ھا و روابط سالم و آشکار و تأیید رابط و و

در منزل و منظر والدین دختر، جزئیات ھم روشن شده و گام ھای محکم و مطمئن خود 

و نه احساسی ناپایدار (را به سوی ازدواجی پایدار و ماندگار و عشقی مبتنی بر عقل 

  . بر می دارند) و کودکانه

  

تران و پسرانی ھستند که نه برای ازدواج که صرفًا برای به اصطالح  گروه دوم، دخ-2

دوستی و گذران اوقات فراغت و ارضاء نیازھای عاطفی خود و کسب تجربیاتی نو و 

. تزریق شور و نشاط و ھیجان به زندگی تکراری، به طرح دوستی و رابطه می پردازند

اما . با ھم سپری کننداین گروه ممکن است روزھای آغازین نسبتًا خوشی را 

وابستگی و عالقه ی توأم با تماسھای تلفنی، پیامک ھای مھیج و گفتگوھا و 

دیدارھای پرخاطره تبادل ھدایا و احساسات، این دوران را به فرآیندی غیرقابل بازگشت 

دچار نوعی ) ھای مختلف به شکل(تبدیل نموده و دختر و پسر بدون تماس با یکدیگر 

الفگی، بی حوصله شده و استرس و اضطراب و نگرانی، خوراک احساس کمبود، ک

این گروه بدلیل غیر ھمجنس بودن نمی توانند برای ھمیشه . روزانه شان می شود

چرا که بعد از ازدواج پسر یا دختر با فرد دیگری، قطع . دوستی خود را ادامه بدھند

 از درد و حسرت و رابطه قطعی شده و طرفی که شاھد این ازدواج است، دنیایی پر

و آنکه ازدواج می کند، گاھی ھمسرش را با . اندوه و احساس حقارت خواھد داشت

دوست غیرھمجنس خود مقایسه نموده، بین آن رؤیاھای شیرین و این واقعیت ھای 

نسبتًا تلخ و گزنده، گرفتار شده و زندگی را بر خود و ھمسرش تیره و تاریک نموده و با 

  . ھم آغوش می شوند) ررسمیطالق غی(مرگ عاطفی

ھر چه دوستی ھای قبل از ازدواج بیشتر و گسترده تر، درگیریھا و تنش ھای بعد از 

ازدواج بیشتر، پس ھیچ آدم عاقل و دوراندیشی به دوستی ھا و در واقع دشمنی 
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این گروه نیز ھمچون گروه اول از نظر فعالیت ھای . ھای قبل از ازدواج تن نمی دھند

 افت تحصیلی شده و به لحاظ روحی و روانی از بی ثباتی و ناآرامی و درسی دچار

به سرعت به ... و تلفنی و . خوشی ھای کودکانه ی خیابانی. افسردگی رنج می برند

از نظر اجتماعی نیز . پایان می رسد و زمستانی سرد و پر درد و حسرت فرا می رسد

حمل شده و نگاه دیگران به بین دوستان، آشنایان و خویشان، شکست سختی را مت

به لحاظ اخالقی بی .  بود  خواھد   و بدبینی  بی اعتمادی با  توأم   نگاھی این گروه،

چرا . مباالت و نیز در بعد اعتقادی دچار تردید و دودلی در انجام فرایض دینی می شوند

رابطه عاطفی، شخصی، تحریک آمیز با نامحرم از نظر (که ھمواره احساس گناه 

 و استرس    و بی ثباتی  بینی  خود کم  باعث ر روانشناختی  نظ  و از  حرام رعیش

نموده و خود را در انجام تکالیف شرعی، سست و شکست خورده تلقی ) می شود

  .می کنند

  

 گروه سوم دختران و پسرانی ھستند که دوران خوش دوستی ھای قبل از -3

به جای (که در این اجمال . پایان می رسدتر به  تر و سیاه ازدواجشان بسیار وحشتناک

 پرونده پر حجم و اکثر  روزنامه ھا     دثه و رویداد واقعی که در آرشیو نقل دھھا حا

پیامدھای شوم و ناگوار این نوع دوستی ھا را با تأکید ) سنگینی را تشکیل داده است

   . بر خالصه چند نمونه حادثه مرور می کنیم

تصمیم به قطع رابطه ! د از افشا شدن اھداف پلید دوست پسرش دختری بع           

پس . دختر امتناع می کند. اما پسر با تھدید، خواھان ادامه روابط می شود. می گیرد

با ھمدستی دوستانش، دوست دخترش را ربوده و یک ھفته در زیر زمین منزلی مورد 

ه ھا عکس و فیلم گرفته و آزار و اذیت قرار داده و رھایش می کنند و از تمامی صحن

دخترک را تھدید می کنند که اگر ماجرا را با کسی یا کسانی در میان بگذارند و دردسر 

ایجاد کند، با تکثیر و توزیع تصاویر مذکور در سطح محله و شھر، آینده اش را به تباھی 

این، ھمان کسی بود که روز و شبی را بدون ارسال پیامھای عاشقانه و . می کشند

قلب ھای تیرخورده و .  با دوست دخترش سپری نمی کرد... و دیدارھای عاشقانه

ھدایای گاھی گرانقیمت و گردش ھا و تفریح ھای پر از احساس و ھیجان را از اصلی 

  . ترین برنامه ھای زندگی خود می دانست
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پسر جوانی بعد از مواجه شدن با مخالفت والدین دوست دخترش برای ادامه         

که او را عاشق خود (رتباط و انجام ازدواج با پاشیدن اسید به روی دختر ساده لوح ا

  .زندگی و زیبایی او را لگدمال کرد) می دانست

 دختر جوانی، بعد از مطمئن شدن از اینکه دوست پسرش با دختر دیگری طرح        

ن دیده به خانه  آنان را در پارکی در حال قدم زد  در پی تعقیب برآمد،. دوستی ریخته

  ...بازگشت دِر اطاقش را از داخل قفل کرد و گاز شھری را باز کرد و 

بر اساس توصیه ھا و گفته ھای شما و معیارھایی که :  گفتمیخانم جوانی         

با جوانی با فرھنگ و با اصالت ازدواج کردم دو . برای انتخاب ھمسر به من داده بودید

اّما چند روزی . زندگی خوب و خوشی داریم. می کنیمسالی است که با ھم زندگی 

سر و کّله . است که زندگی آرام و شیرینم در گرداب ناآرامی و تلخی فرو افتاده است

دوست پسری که قبل از ازدواج با او مدتی رابطه عاطفی و کالمی داشتم، پیدا شده 

با ھم بودن ھایمان را و با تھدید و ارعاب می گوید اگر با من نباشی تمامی خاطرات و 

  به ھمسرت خواھم گفت، چه کنم؟

 سرقت از اموال والدین و خویشان برای تأمین مخارج دوستی ھای خیابانی و          

پسر (پنھانی، بازی کردن با احساسات دختران ساده لوح و خوش باور با وعده ازدواج 

را به سرقت برده و صدمات  نفر مبالغی 5 دختر وعده ازدواج داده و از ھر 5جوانی به 

، قتل ھای خانوادگی از دیگر عوارض و پیامدھای تلخ و )حیثیتی به آنان وارد ساخته

 روزه در  ھمه  که  است  ازدواج   از ناگوار روابط دختران و پسران و دوستی ھای قبل

این دوستی ھا چه به ازدواج منجر شود و چه به جدایی ختم . جامعه روی می دھد

لذا ھیچ آدم .  ھر دو صورت آثار و عوارض تلخ و گزنده و سیاھی را در بر داردشود در

عاقلی به صرف گذران چند روز به اصطالح خوش امروز، فرداھای خود را تیره و تباه 

    . نمی کند

  

  : ناپذیر فت ھا و آسیب ھای روانی و اجتماعی جبرانآ   و روابط دختر و پسر

  سرکوب شدن استعدادھا. 1

ترین عواملی که با وجود رشد نیروھای جسمی، فکری و روحی نوجوان،   از مھمیکی

شود، تسّلط  مانع از به جریان افتادن صحیح و اصولی آنھا و تأمین سعادت آینده او می

شود که تمام  عدم کنترل این میل، سبب می. باشد میل جنسی بر وجودش می
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ھا شود و  بازی زی او معطوف ھوسحواّس و توّجھات انسان و تمام قوای جسمی و مغ

بازی نگردد، تمام فکر و ذھن او به وسیله این خیاالت و  اگر عمًال ھم موفق به ھوس

و   اندیشه   و شکوفایی دیگری  کار  انجام  برای   مجالی او و  شده   اشغال  افکار،

ام کشد، تم این شعله ای که در سراسر وجودش زبانه می. کند استعدادش پیدا نمی

اش  ھای تازه دمیده در گلزار شخصیت معنوی سوزاند و شکوفه تر و خشک را با ھم می

  .کند را طعمه آتش سوزان می

روزی در محضر آیه اهللا العظمی : گوید  می  در  یکی از  خاطراتش  آیه اهللا سبحانی

آمد نشسته بودیم که یکی از پزشکان ترکیه، به دیدار آیه اهللا بروجردی ) ره(بروجردی 

: و سؤال کرد که چرا اسالم نوشیدن شراب را حرام کرده است؟ آن مرجع بزرگ فرمود

دھد و اگر عقل انسان نبود،  حقیقت انسان را عقل، قدرت اندیشه و تفکر تشکیل می

وی با دیگر موجودات زنده تفاوتی نداشت و یکی از اموری که در تضاد شدید با قوه 

ت؛ ھمان طور که پزشکان نیز این مطلب را تأیید عقل انسان است، نوشیدن شراب اس

برد و حقیقت انسان به عقل اوست،  بنابراین، چون شراب عقل را از بین می. اند کرده

درست است که : آن پزشک به دنبال این پاسخ، گفت. اسالم آن را ممنوع کرده است

ت انسان زیر شود و حقیق نوشیدن زیاد شراب، باعث از بین رفتن قوه تعقل انسان می

توان گفت  رود، ولی اگر کسی به مقدار کمی از این نوع مایعات بنوشد، نمی سؤال می

چنین تأثیری دارد؛ پس چرا اسالم آن مقدار اندک را نیز ممنوع کرده و نوشیدن آن را 

طلب است و ھرگز به  چون انسان، کمال: آیه اهللا بروجردی فرمود. داند غیرمجاز می

به  ،  اش خواھی   کمال  کند و اگر مجاز شمرده شود، بر اساس نمیمقدار کم قناعت 

به ھمین جھت است که اسالم از ھمان ابتدا، حتی . افزاید تدریج بر خواسته خود می

مقدار اندک آن را ممنوع کرده است و به عنوان یک قانون قطعی و دقیق، آن را برای 

ا گذاشته است و چون این ویژگی یعنی تمام افراد چه با اراده و چه کم اراده، به اجر

و  مقررات   و   قوانین  دیگر  است، جاری ھا   زمینه  و  ابعاد  دیگر  در ، طلبی کمال

گذار ھستی، بر اساس ھمین نکته شکل گرفته  ھای صادره از طرف قانون ستورالعملد

در وادی شکنی شود و به تدریج انسان  طلبی باعث حریم و آن جا که ممکن است زیاده

ھولناک و در معرض خطرات جانی و روحی قرار گیرد، اسالم با جدیت و قاطعیت آن را 

  . کند نھی می
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اظھار محبت به جنس مخالف از جمله ھمین موارد است که با یک سالم و 

شود و یا به انگیزه اھداف آموزشی و غیره شروع  پرسی ساده آغاز می احوال

وگو تغییر پیدا کرده، بر میزان و کمیت آن نیز  طه و گفتشود؛ ولی به تدریج، نوع راب می

رود که انسان تمام انرژی عاطفی خود را  تا آن جا پیش میشود و  افزوده می

 و ھرگز به ھمان حداقلی که در ھا ھزینه کند وگوھا و ارتباط خواھد در ھمین گفت می

ھمان آغاز، باید از کند و بر ھمین اساس است که از  روزھای اول داشته، اکتفا نمی

بنابراین، ما برای اظھار محبت . ایجاد ارتباط عاطفی و مبتنی بر احساسات، اجتناب کرد

چه منشأ سوء تفاھم بشود و چه سوء تفاھمی را به دنبال نداشته (به جنس مخالف 

شناسیم و در واقع، اگر ھم باعث سوء تفاھم  ، دلیل موجه و قابل قبولی را نمی)باشد

شوند که  شود و به تدریج، دو طرف در گردونه ای وارد می عث سوء رفتار مینشود، با

چه بسا ھیچ کدام خواستار آن نبودند؛ گردونه ای که گاھی رھایی از آن، مستلزم 

    . بست شدید است ھزینه کردن تمام انرژی روانی و جسمانی فرد و قرار گرفتن در بن

صرف و بدون پشتوانه و دلیل نیست؛ بلکه الزم به ذکر است که این سخن، یک ادعای 

ای از  کند، روزی نیست که نامه ھا فعالیت می  که در سطح دانشگاهای مرکز مشاوره 

جالب این است که تقاضای کمک و . جوانی که در چنین دامی قرار گرفته دریافت نکند

 و تصمیم ندا معموًال در ابتدای کار، به خود مطمئن بودهفریادرسی از افرادی است که 

شان آن بوده که وارد ارتباط احساسی و غیرمعقول و از نظر اخالقی غیرصحیح،  جدی

خواستند در حد ارتباط عادی و یا به قول شما یک سالم و  نشوند و تنھا می

  . پرسی و یا اظھار محبت باطنی با طرف مقابل داشته باشند احوال

  : شنویم  افراد میایی از این روابط را از زبان این اکنون نمونه

... ام تا قبل از ورود به دانشگاه، با ھیچ پسری ارتباط نداشته... ام  ساله19دختری «. 1

ھای خیابانی کامال خبر داشتم و ھمیشه  خودم در اقوام و فامیل از ماجراھای دوست

پرسی با آنھا برایم عادی  ھا خو گرفتم و سالم و احوال کم کم با بچه... مواظب بودم

مدتی بعد، سالم کردن به پسرھا ھم شروع ... کردند آنھا ھم به ما سالم می. شد

ببخشید مدتی است شما را زیر نظر دارم و از : تا این که روزی یکی از آنھا گفت... شد

حالم ... اخالق شما خیلی خوشم آمده، اگر لطف کنید مدتی با ھم دوست باشیم

  .»...خورم که کردم و افسوس می ی ساعت فقط گریه م3حدود ... خیلی خراب شد
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ھای دختر و پسرھای  زدن  برای درس خواندن به پارک رفته بودم، قدم  که روز یک «. 2 

ناگھان تصمیم . ام را جلب کرد و حواسم حسابی پرت شد جوان، دو به دو با ھم، توجه

از ھمه تصمیم تازه ای گرفته بودم؛ تصمیمی که از آن ھراس داشتم و بیشتر ... گرفتم

چند ھفته ای بود که حتی یک کلمه ھم ... ترسیدم که به خطا و گناه افتاده باشم می

تا این که تصمیم خود را ... حوصله شده بودم  انگیزه و بی درس نخوانده بودم؛ بی

شرایط بد ... عملی کردم و اکنون چند ماھی است که با دختری رابطه تلفنی دارم

ام آرامش قبلی را ندارد و  یط بدتر امروز داده، زندگیام جای خود را به شرا گذشته

این دختر، اکنون ظاھرًا جای خالی ... خواھد ادامه یابد دانم این وضع تا کجا می نمی

ھمه چیز و ھمه کس را برایم پر کرده، اما چه فایده که در زندگی بیرون و واقعی من، 

پاکی بیشتر کشیده شوم و ترسم که به آلودگی و نا می. ھیچ جایی برای او نیست

  .»زار گناه کشیده و در آن غرق شوم کم کم به سوی لجن

  

  افت تحصیلی یا رکود علمی. 2

این گونه روابط، باعث می شوند که دو طرف تمام فکر و توجه و تمرکز خود را صرف 

دیدارھا و مالقات ھای حضوری و تلفنی خود کنند و این بزرگ ترین مانع برای رشد و 

  .علمی است؛ زیرا تحصیل دانش، نیازمند تمرکز نیروھای فکری و روحی استترقی 

بسیاری  از  شاگردان  محصلی  که  با  حقیر  مشورت  می کنند  و افت  تحصیلی  

پیدا  کرده اند  در  زندگی شان  ردی  از  وجود  یک  فکر  نامانوس  و  مربوط  به  

ضطرابی که بر اثر این گونه پیوندھا مشغولی و ا  دل.جنس  مخالف  دیده  می شود

پدید می آید، بزرگ ترین سد راه تعالی علمی و تحصیلی است؛ از این رو، مشاوران 

مدارس و دانشگاه ھا توصیه می کنند که ھنگام تحصیل و امتحانات، مراسم 

خواستگاری و عقد را به تأخیر اندازند؛ تا افراد بتوانند با تمرکز و آسودگی خیال، در 

سوز مستمری  نجام تکالیف درسی و امتحانات موفق شوند؛ چه رسد به روابط فرصتا

مطالعه و درس، در زندگی ھر انسانی، به ویژه در دوران . سوز است که بسیار انرژی

باشد که فدا کردن آن به  ترین عوامل سازنده شخصیت وی می دانش آموزی، از مھم

ھای  گویی به خواست آگاھانه و پاسخھای احساسی و غیر خاطر تن دادن به دوستی

تمام نشدنی ھوس و میدان دادن به میل جنسی، خطایی نابخشودنی و شکستی 

تجربه نشان داده که این نوجوانان و جوانان، به علت . بزرگ و رسوا کننده است
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 - پرتی، ذوق درس خواندن و اشتیاق ھر گونه مطالعه ای را  پریشانی افکار و حواس

اگر زندگی بزرگان، . دھند  به کلی از دست می- ھای درسی و غیر درسی  اعم از کتاب

ھای علمی، محققین، نوابغ و دانشمندان و متفکرین را مورد مطالعه قرار  شخصیت

ھا و  گذرانی اند که از خوش دھیم، متوجه خواھیم شد که ھمه آنان افرادی بوده

غریزی خود را از طریق مشروع اند و احتیاجات جسمی و  بازی خود را کنار کشیده ھوس

  .اند و معقول و در حد اعتدال، برآورده

یادمان  نرود  ھر  چیزی  و کاری  سن  مخصوص  خودش  را  دارد  و طفلی  که   تازه  

بی دلیل  نیست  که  . به  دنیا  آمده  اگر  بخواھد آب گوشت  بخورد  خواھد  مرد

با  مورد ھایی  .  امروزی  دیده  می شوداینقدر  افت  تحصیلی  در  دانش  آموزان  

روبرو  شده ام  که  محصلین  دبستانی  با  جنس  مخالف  خود  دوست  شده  و 

. با  یکی  از  مدیران   راھنمایی  دختران  صحبت  می کردم.  ارتباط  برقرار  کرده اند

  و بیش  از   می فرمودند  که  یک  روز  تلفن  ھمراه  ھمه  بچه ھا  را  جمع   کردیم

  ......ھشتاد  در صد  آنھا  با  جنش  مخالف  خود  پیامک  رد و بدل  می کردند

میل جنسی، سراسر وجودش را گرفته و ذھن : دروغ بزرگی است اگر کسی بگوید    

ھای نامطلوب با جنس مخالف پر ساخته، اما از نظر درس، مطالعه  و زبان او را دوستی

اساسی بر او وارد نشده است و به ویژه در دوران نوجوانی و و تحقیقات علمی، لطمه 

گیری روابط عاطفی بین دختر و  با شکل «.جوانی، تحقق چنین امری، از محاالت است

شود  پسر و افزایش تدریجی آن، زمینه وابستگی آنھا به یکدیگر و تشدید آن فراھم می

 شدن، در دوران جوانی، به اوج و از آن جا که نیاز به محبت ورزیدن و مورد محبت واقع

ھر چند به طور غیرصحیح (رسد و فضای نسبتا مناسبی برای ارضای این نیاز  خود می

در محیط آموزشی و دانشگاھی وجود دارد، به شکل خودکار، دختر و پسر در این ) آن

فتار گیرند، در اکثر موارد، به طور ناگھانی و بدون توجه به نتیجه کار، گر کانال قرار می

دھند و   پسند و موجه، پوشش می ھای عرف شوند و آن را با عنوان چنین گردابی می

به این ترتیب، . نمایند گر می باطن غیرموجه آن را با ظاھری نیکو و پسندیده، جلوه

عالقه ابتدایی شدت یافته، با وجود تصمیم اولیه دو طرف یا یکی از آنھا، کم کم به 

 شاید در تمام –این وابستگی، در بسیاری موارد . شود  میوابستگی به یکدیگر تبدیل

 آفت بزرگی برای تمرکز حواس، تحصیل و تفکر عمیق در امور درسی آنھا -موارد 

سازد  شود؛ به گونه ای که گاھی مطالعه و حضور در کالس درس را غیرممکن می می
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 در فکر طرف مقابل روز و حتی در کالس درس، و ھر کدام از آنھا در تمام اوقات شبانه

ھای چنین افرادی  ای نیست و اگر به نوشته این سخن، ادعای بدون پشتوانه. است

   .شود مراجعه کنیم، مثنوی ھفتاد من کاغذ می

  ایجاد جو بدبینی. 3

شود و اگر ھم به ازدواج  اغلب این گونه دوستی ھا و روابط، به ازدواج منتھی نمی

شان   و سوء ظن آن دو نسبت به ھم، فضای زندگیبینجامد، پس از مدتی، جو بدبینی

: پسر با خود می گوید. را، جھنمی خواھد ساخت و ھر دو در آن خواھند سوخت

، از اعتقاد و ایمان دختری که به راحتی با من رابطه نامطلوب و نامشروع برقرار کرد

 فرد دیگری ھم  بنابراین از کجا معلوم که پیش از ارتباط با من، با.قوی برخوردار نیست

طرح دوستی نریخته باشد و از کجا که در آینده و پس از ازدواج با من، با دیگری ارتباط 

بنابراین، این گونه . برقرار نکند؟ دختر نیز ھمین تصور را نسبت به پسر خواھد داشت

. ازدواج ھا، پایدار نخواھد بود و تجربه نشان داده که منجر به طالق و جدایی می گردند

ر اساس یک یافته پژوھشی در آمریکا، زوج ھایی که پیش از ازدواج با یکدیگر زندگی ب«

می کنند، زندگی زناشویی آنھا با مشکالت فراوانی رو به رو است و منجر به طالق 

، استاد دانشگاه ایالت »کاترین کوھان« ایسنا، دکتر   خبر گزاری به گزارش. می شود

یقات، افرادی که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه طبق آخرین تحق: پنسیلوانیا گفت

داشته اند، بعد از ازدواج، در حّل مشکالت خود عاجزند؛ زیرا که نسبت به یکدیگر 

طبیعت ارتباطات آزاد، این است که زوجین چندان : کوھان گفت. بسیار بدبین ھستند

به نظر : وی افزود. انگیزه ای برای حل درگیری ھا و حمایت از مھارت ھای خود ندارند

می رسد ارتباطات این افراد، زودتر از افرادی که با یکدیگر دوست نبوده اند، سرد و 

می توانم بگویم رابطه قبل از ازدواج، به : وی در پایان گفت. منجّر به طالق می شود

روزنامه جمھوری اسالمی، . ( .»ھیچ وجه، سبب دوام زندگی زناشویی نمی شود

   )5، ص 29/11/1380، 6571شماره 

. کند کننده است و عشق مجازی و شھوی، انسان را وحشی می  عشق الھی، رام    

عشق الھی، نیروزاست . عشق الھی، صبرآور است و عشق مجازی، صبرشکن است

بر است و عشق مجازی،  عشق الھی، خودخواھی. و عشق مجازی، نیروَبر است

عشق . افزاست عشق مجازی، غمآور است و  عشق الھی، شادی. زاست خودخواھی

داند و به  ھای عالم را جلوه خدا می الھی، سریان دارد و عاشق الھی، ھمه پدیده
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. ھای نفسانی خود است عشق مجازی، عشق به خواسته. ورزد ھمه عشق می

خوش  عاشق غیر خدا، فقط با وصال دل. برد عاشق خدا، از فراق و یاد او، لذت می

با  مراجعه  به  زندگی  پیامبر  گرامی  اسالم  پی  . آور است است و فراق، برایش رنج

عاشق  ھمسر  خود  بوده  و  عشق  به  ھمسر  خود  را  یک  "  می بریم  که  واقعا

  .نوع  عبادت  می داند

  

  اضطراب، تشویش و احساس نگرانی. 4

 از در دوستی ھای موجود بین دختران و پسران، از آن جا که مقاومتی بسیار قوی

طرف پدر و مادر یا جامعه برای ممانعت از برقراری این دوستی ھا وجود دارد، این گونه 

. دوستی ھا، با مخاطرات روانی گوناگونی، مانند اضطراب و تشویش ھمراه است

وجود افکار دیگری چون احساس گناه، نگرانی از تھدیداتی که توسط پسر، برای فاش 

یرد، یک تعارض درونی و اضطراب مستمر را به کردن روابطش با دختر صورت می گ

بنابراین، وجود چنین دلھره ھا و اضطراب ھایی که گاھی لطمه ھای . دنبال دارد

کند، از آسیب ھای جدی این گونه روابط  ناپذیری بر جسم و روان انسان وارد می جبران

کست بختی و در نتیجه، ش ھمچنین ھیجانات کاذب، مثل خیال ازدواج، خوش. است

شان و حتی  روحی ، قربانی شدن دختران به خاطر از بین رفتن آبروی آنھا و خانواده

  . ھای این نوع ارتباط است اقدام به خودکشی از دیگر آسیب

  

  بینانه  فقدان شناخت درست و واقع . 5

اند که این گونه روابط و دوستی ھا با انگیزه ازدواج شکل می گیرد،  کسانی که مدعی

ّقت، در خواھند یافت که روح حاکم بر این گونه دوستی ھا، عاقالنه و از سر با کمی د

اندیشه نیست؛ بلکه در آغاز و یا پس از مدتی، تنھا عامل ادامه روابط، میل و کشش 

  :امام علی علیه السالم می فرماید. جنسی خواھد بود

اھانه و از سر ھیجان و آن ھم ناآگ[ُحبُّ الّشیِء ُیْعمی َو ُیِصمُّ؛ دوست داشتن چیزی  «

  .»کند ، انسان را کور و کر می]احساسات

شود، مانع گزینش صحیح و دقیق   می  ایجاد و پسر  دختر  بین  که  ھایی وابستگی «

شود و از آن جا که دختر یا پسر به فردی خاص وابسته  برای شریک آینده زندگی می

بیند و دیگر توان   مورد عالقه خود میھا را در فرد ھا، زیبایی ھا، خوبی شده، تمام نیکی
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مشاھده عیوب احتمالی طرف مقابل را ندارد؛ زیرا از روی عالقه و از پشت عینک 

کند؛ نه با نگاه خریدار و نه با نگاه نقادانه و بررسی  وابستگی، به طرف مقابل نگاه می

ت و مشاھده کننده ای که تمام نقاط ضعف و قوت او را در ترازوی حقیقت بین، مورد دق

دوستی و ارتباط احساسی و غیرعاقالنه قبل از ازدواج، راه عقل را مسدود . »قرار دھد

بین انسان را کور می سازد و اجازه نمی دھد تا یک تصمیم صحیح و  و چشم واقع

این نوع انتخاب ھا که در فضایی آکنده از احساسات و . پیراسته از اشتباه گرفته شود

د، به دلیل نبود شناخت عمیق و واقع بینانه، اگر ھم به ازدواج عواطف انجام می گیر

  . منتھی گردد، زندگی مشترک را تلخ و آینده را تیره و تار می سازد

  

  محرومیت از ازدواج پاک . 6

دخترانی که در . ھر انسانی در سرشت و نھاد خویش، به دنبال پاکی و نجابت است

 پا به سرنوشت خود زده اند و این امر، پی روابط آلوده ھستند، در حقیقت، پشت

باعث می شود که آنان به جرم آلودگی به این روابط، شرایط ازدواج پاک را از دست 

بدھند و اگر به وسیله این گونه روابط ناسالم، در ازدواج پسران نیز تأخیر ایجاد شود 

 و پسر، بیش روابط دختر«. گیرند دختران بیش از پسران، در معرض این آسیب قرار می

با نگاھی به . آید از آن که مفید باشد، تھدید کننده نھاد خانواده در جامعه به شمار می

ھای دوستانه  توان دید که آمار طالق در بین کسانی که قبل از ازدواج، ارتباط آمار می

از طرفی آشنایی و ارتباط دختر و پسر در محیط اجتماع، بیشتر . اند، باالتر است داشته

شود  عمدتًا دیده می. سوز است ھا و معرفت ساز باشد، فروزنده ھوس  آن که معرفتاز

دھد یا به سبب محبت و عشقی که ایجاد  فرد آن گونه که ھست، خود را نشان نمی

بیشتر رفتارھا در . تواند عیوب طرف مقابل و جوانب مختلف قضیه را بسنجد شده، نمی

 به چند پرسش حال . »شود ی ابراز میھای تصّنع ھای خیابانی به شکل آشنایی

  : اساسی زیر اشاره می شود

  به نظر شما یک رابطه و پیوند مطلوب، چه ویژگی ھایی دارد؟. 1

آیا روابطی که بر پایه ھوسرانی ھا و سرگرمی ھای زودگذر است، می تواند . 2

  روابطی پایا و پویا باشد؟

  ارتباط و دوستی است؟آیا ھر انسانی با ھر صفت و ویژگی، شایسته . 3 
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آیا پسندیده نیست که انسان، سرمایه عشق و محبت خود را برای زندگی آینده . 4 

  . انداز کند خویش پس

  

  عدم اسقبال از تشکیل کانون خانواده. 7

این گونه روابط و دوستی ھا، معموال به انگیزه تفّنن و سرگرمی شکل می گیرد و در 

متأسفانه در . شود ی دختران، سوء استفاده میخالل آن از خودباوری و زودباور

عشق حقیقی و پاک، با . بسیاری از موارد، تفاوت عشق و ھوس، دیده نمی شود

برخی از این روابط که مبتنی بر . ھوس ھای آلوده و زودگذر، تفاوت جوھری دارد

جاذبه و . ھوسرانی و سرگرمی است، پس از مدتی، رو به سردی و افول می نھد

یی ھا، مربوط به روزھا و ماه ھای اول دوستی است؛ ولی دیری نمی پاید که ربا دل

طلبی انسان از یک طرف و  حس تنوع. کشد این روابط، عادی شده، به جدایی می

فقدان عامل بازدارنده از طرف دیگر، باعث می شود که برخی سراغ ازدواج و تشکیل 

واده استقبال نکند، ھیچ گونه جامعه ای که از تشکیل کانون خان. خانواده نروند

اغلب خوبی ھا و . ضمانتی برای رشد و شکوفایی فضایل انسانی در آن وجود ندارد

  . کماالت واالی انسانی، در پرتو تشکیل خانواده ای سالم، به فعلیت می رسد

  

  ھای مکتبی و فرھنگ اصیل ایرانی رنگ شدن ارزش کم . 8

و دوستی ھای ناباب، نتیجه اش دوری از غرق شدن جوانان در عشق ھای آن چنانی 

اش نابودی  ھای انسانی و الھی است که، نتیجه معنویات و از دست رفتن ارزش

خدایی و ابتذال غرب و  ھای انسانی و بھترین فرصت برای رواج فرھنگ بی سرمایه

اسالمی "اندلس "آیا تجربه کشور . تسلط دشمنان دیرین اسالم و قرآن در کشور است

ھای الھی و انسانی تھی کردند و  انان را از راه فساد و فحشا، از ارزشکه جو

  توانستند شکست را برآنان تحمیل کنند، برای ما کافی نیست؟

  انحطاط اخالقی . 9 

. گیری شخصیت انسان، تابع نوع رفتار کسانی است که با آنھا رفت و آمد دارد شکل

.  حقیقت انسان، بسیار مھم استبنابراین، نوع دوست در تعیین سرنوشت و ساختن

ریشه بسیاری از مفاسد اخالقی از ھمین دوستی ھا و روابط، ناشی می شود که 

  . سبب سقوط انسان در گناه و معصیت می گردد
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، از ھر سه 1990طبق آمار، در دھه . ما نمونه بارز آن را در جوامع غربی شاھدیم

ین روست که انحطاط اخالقی در کودک آمریکایی، یکی نامشروع بوده است و از ھم

مطلوب دختران و پسران،  دوستی ھا و روابط نا. غرب، باعث نگرانی شده است

دوستی ھای غیر صحیح، باعث می گردد . ترین مانع رشد و کمال انسانی است بزرگ

که دختران و پسران به صورت ابزاری درآیند که ھر روز، تغییراتی در آرایش، پوشش، 

ارزش و دور  شته باشند و این، چیزی جز مشغول شدن به کارھای بیدا... حرکات و

شدن از ھدف اصلی و شناخت خود و شکوفایی خالقیت ھا و عقب ماندن از قله کمال 

در این صورت، انسان به دنبال خواسته ھای دیگران است و خودش را فراموش . نیست

، مانع از این است که او به در آستانه بلوغ، شرم و حیا در ھر نوجوان عفیفی. می کند

ھای جنسی  طرف مسائل غریزی تنزل کند و با وجود این که در این دوران، ھورمون

کنند، اّما به جھت ھمان  کنند و به جنس مخالف متمایل می شخص را تحریک می

ھای بزرگ و  شخصیت. کند حجب و حیای فطری، فرد به نوعی احساس حقارت می

اند و ھرگز عظمت روحی  اند که با پاکی و تقوا زیسته ی بودهھای ماندگار، کسان چھره

اند؛ اما افسوس که  و شخصیت معنوی خود را در قربانگاه نفس و شھوات، ذبح نکرده

برخی از نوجوانان و جوانان، به جھت ضعف اراده و فقدان تجربه و اطالعات الزم و یا 

لیم شدن در برابر طوفان غرایز و انحطاط و آلودگی محیط زندگی خود و اطرافیان، با تس

دھند و راه تکامل  شھوات، آن پاکی و معصومیت فطری و ذاتی خویش را از دست می

اگر از دیدگاه قرآن کریم، انسان را تعریف . بندند و سعادت ابدی را به روی خود می

کنیم، درخواھیم یافت که روابط دختر و پسر، با عظمت و بزرگی انسان، سازگار 

نفس «:  امام علی علیه السالم به فرزندش امام مجتبی علیه السالم فرمود.نیست

خویش را عزیز بشمار و به ھیچ پستی و دنائتی، تن مده؛ گرچه عمل پست، تو را به 

به جای عزت از دست [لذت برساند؛ زیرا ھیچ چیز با شرافت نفس، برابری نمی کند و 

نده دیگران نباش که خداوند، تو را آزاد عوضی ھمانند آن نصیبت نخواھد شد و ب] داده

اکرم نفسک عن کل دنیه و ان ساقتک الى الرغائب فانک لن تعتاض  «.»آفریده است

  .»بما تبذل من نفسک عوضا و التکن عبد غیرک و قد جعلک اهللا حّرًا

را با پلیدی گناه،  کسی که نفس شرافتمند و باعزتی دارد، ھرگز آن«:  ھمچنین فرمود

  .»من کرمت علیه نفسه لم یھنھا بالمعصیه «.»پست نخواھد کردخوار و 
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اگر تو برای خدا قیام کنی، تمام عوالم خلقت، دلیل «: گوید  شیخ رجبعلی خیاط می  

خواھند آن چه را در  آنھا می. باشد راه تو ھستند؛ چون کمال آنھا، در فنای در تو می

ند و اگر انسان برای خدا قیام کند، فطرت دارند، تحویل دھند؛ تا به کمال واقعی برس

کشند؛ تا آن چه در خود دارند، به او عرضه کنند و   وجود سر راه او صف می   ھمه عوالم

  .»راھنمای او باشند

تو . درد تو، در توست و درمان تو نیز در خود توست: فرماید  امام علی علیه السالم می

 راز جھانی بزرگ، در کتاب وجود بری که موجود ضعیفی ھستی؛ حال آن که گمان می

  .»توست

خداوند، تمام کارھای مؤمن را به خود او واگذار  : فرماید  امام صادق علیه السالم می

ان اهللا عزوجل فوض الى «.»کرده، ولی به او اختیار نداده که خود را خوار و ذلیل کند

  .»المومن اموره کلھا و لم یفوض الیه ان یذل نفسه 

  :رمایدموالنا  می ف

  

   عشق نبود، عاقبت ننگی بود                  ھایی کز پی رنگی بود عشق

   زآن که مرده، سوی ما آینده نیست          زآن که عشق مردگان پاینده نیست

   ھر دمی باشد ز غنچه تازه تر          عشق زنده در روان و در بصر

  یت، ساقی استکز شراب جان فزا          عشق آن زنده گزین که او باقی است

   یافتند از عشق او کار و کیا         عشق آن بگزین که جمله انبیا

  با کریمان کارھا دشوار نیست         تو مگو ما را بدان شه بار نیست

  

  

  ترین سرمایه دختر و پسر تھدید، مھم . 10

توانند تشخیص دھند که ھمسرشان با جنس مخالف  دختران و پسران، تا حدی می

اند،  ته است یا نه؟ دختران و پسرانی که با گروه مخالف ارتباطی نداشتهارتباط داش

کند؛ اما این  تر می تر و شیرین بخش یک حس خوبی دارند که زندگی مشترک را لذت

شود و آن حس پاک،  حس خوب زنانه و یا مردانه، با روابط عاطفی و غریزی، کشته می

آن لذتی را که دو ھمسر پاک از  ندارد و رود و شریک زندگی، برای او تازگی از بین می

  .و این نکته تا حدی برای آن دو قابل درک استبرند  برند، این دو از ھم نمی ھم می
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خواھم از او جدا شوم؛  با زنی ازدواج کردم و پس از دو سال می: گفت شخصی می

وجو  کنم که من برای زنم ھیچ جاذبه ای ندارم و پس از جست چون احساس می

میلی است   موجب این بی-  قبل از ازدواج - حد و مرزش با پسران  یدم که روابط بیفھم

دختران و پسران نباید به گونه . ای نداشته باشم و موجب شده که من برای او جاذبه

در یک نظرسنجی از پسران . ای رفتار کنند که این حس زیبا، در آنان کشته شود

: م دسته از دختران ازدواج کنید؟ ھمه گفتندشما مایلید با کدا: شماری پرسیدند بی

  .اند مایلیم با دخترانی ازدواج کنیم که با جنس مخالف، ارتباط نداشته

ھای قصه نیست این زمان فرھاد کو، مجنون که شد،  ھای این زمان، آن عشق  عشق

  افسانه کیست؟

ن آری، کوه عاشق بود: َکنی؟ گفت  عاشقی را گفتم َار محبوبه خواھد، کوه از جا می

  کندن بھِر چیست؟

سرگردان به صحرا در شدن از : اند گفت  گفتم او را عاشقان آواره در داماِن صحرا بوده

  ابلھی است

باید شادمان با دلبِر جانانه : نھی؟ گفت  گفتمش در راه جانان، دست از جان می

  !زیست

!  این کارھا دیوانگی ستاّما این زمان،: اند گفت اما عاشقاِن قّصه این َره رفته:  گفتم

دنیایی بزرگ است و ُپر از حور و : اگر محبوبه بد عھدی نمود؟ گفت! ای عاشق: گفتم

  پری است 

  

  احساس گناه. 11

ھای  کنیم که اکثریت مردم از آموزه ای دینی زندگی می شکی نیست که ما در جامعه

 ممکن است ھر فردی گرچه. گذارند دینی و اخالقی متأثر ھستند و به آنھا احترام می

ھای اول زندگی و نسبت به برخی از دستورات دینی، اطالع دقیقی نداشته  سال

باشد، ولی به طور ناخودآگاه و به تدریج، به بسیاری از ھنجارھای اخالقی و اجتماعی 

اظھار محبت و طرح رابطه دوستی با جنس مخالف، . کند جامعه دینی، آگاھی پیدا می

گیرد  پسندد و به آن خرده می که جامعه دینی و ارزشی، آن را نمیاز رفتارھایی است 

شود  و اگر اندک دقتی در متون دینی و سخنان رھبران دینی صورت گیرد، روشن می

که ارتباط با جنس مخالف، از چارچوب و قوانینی خاص برخوردار است و آزاد و بدون 
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 به عنوان یک ارزش تلقی  آن گونه که در جوامع غیردینی شیوع دارد و-محدودیت 

ھا، منفی است و ھمه به ویژه   نیست؛ بلکه نگاه اسالم به این گونه ارتباط شود می

جوانانی را که در اوج غریزه جنسی ھستند، از ایجاد ارتباط عاطفی و احساسی با 

حال اگر به علت عدم آگاھی، غفلت و یا تغافل، در . جنس مخالف، نھی کرده است

گذرد که جوان به  ردی مرتکب چنین رفتاری شد، مدت زمان زیادی نمیدوره جوانی، ف

ھا و معیارھای  اندیشد و رفتارھای خود را با مالک آید و به گذشته خود می خود می

ھا  زند و یا با قرار گرفتن در موقعیت اخالقی و شرعی مقایسه کرده و آنھا را محک می

 دچار پشیمانی شده و - آید  پیش میو شرایط زمانی و مکانی معنوی که بسیار ھم 

کند و این  اگر نتواند به درستی از این فضای روانی خارج شود، احساس گناه می

الزم به ذکر . شود ھای روحی و روانی می احساس گناه، منشأ بسیاری از ناگواری

است که تجدیدنظر نسبت به اعمال غیرمعقول و غیرمشروع گذشته و پشیمان شدن 

صمیم بر ترک آنھا، امری مقبول و شایسته او بلکه الزم و ضروری است و آن از آنھا و ت

شود، آن احساس گناه منفی و  چه به عنوان یک پیامد منفی در این جا از آن یاد می

شدیدی است که بر فضای فکری فرد حاکم شده، توان خارج شدن از آن را در خود 

و توان حرکت به سوی اصالح و تغییر بیند و ھمراه با یأس و ناامیدی مطلق است  نمی

پذیری جوانانی که به  نکته قابل توجه آن است که آسیب. گیرد رفتار را از شخص می

بند ھستند، بیشتر است و  گذارند و به آنھا پای ھای دینی و اخالقی احترام می ارزش

معرض آنان به خاطر آشنایی بیشتری که با دستورات دینی و اخالقی دارند، بیشتر در 

  .گیرند پیامدھای منفی آن قرار میاحساس گناه شدید و 

  

  ـ خیانت به ھمسر آینده12

اغلب دختر و پسرھایی که با ھم ارتباط دارند و نامشروع به برخی از نیازھای روانی و 

کنند و پس از پایان دوره ای که با  دھند، با ھم ازدواج نمی شان پاسخ می جسمانی

شان  کنند و این، خیانتی به ھمسر آینده  دیگری ازدواج میھم مرتبط بودند، با شخص

ھای جسمی، روانی و معنوی دختران و پسران، از آن ھمسر  ھمه سرمایه. باشد می

شان است و آنان حق ندارند برای افراد دیگری که از سر فریب و تفنن با او دوست  آینده

شوند  ی این خیانت را مرتکب میاند این سرمایه را ھزینه کنند؛ اّما متأسفانه برخ شده

برند که این  و با ارتباط نامشروع با دیگران حقوق ھمسر آینده خویش را از بین می



 185

 آثار رابطه با جنس مخالف .دھد عمل، کانون گرم خانواده را در معرض تھدید قرار می

ارتباط با جنس مخالف، به خصوص اگر رابطه ای خارج از محدوده اخالق و دستورات 

  :ینی باشد، آثار و تبعات زیان باری به دنبال داردد

اگر انسان به غریزه : از بین رفتن كرامت انسانی و غرق شدن در گرداب شھوت ھا. 1

جنسی به عنوان یك ھدف و خارج از چھارچوب مقّررات اجتماعی، فرھنگی و اعتقادی 

شمرده می شود بپردازد، ھر عاملی كه بھتر و بیشتر به شھوت ھا پاسخ دھد، جایز 

و در این صورت، چشم چرانی، عالقه ی شھوانی به ھمجنس، خودارضایی، اعتیاد به 

 پسران با یكدیگر پسندیده   و  دختران  ارتباط آزادی  و   مبتذل  فیلم ھای و عكس ھا 

می نماید، حتی اگر با ضابطه ھای عقلی و دینی در ستیز باشند و به نابودی شرافت 

 با نگاھی به جوامع غربی پیامدھای منفی رابطه .بشری بینجامندانسانی و جامعه 

در این جوامع، ھدف . دختران و پسران را بر فرد و جامعه به خوبی درخواھیم یافت

انسان از زندگی و آینده روشن از میان رفته و افزایش روزافزون قتل و جنایت، اعتیاد، 

ی اخالقی و انسانی، ھمه خودفروشی، آشفتگی روحی و روانی و دیگر آسیب ھا

  . ناشی از غلبه ی شھوات و بی بند و باری بر عقل و ایمان است

برخی صاحب نظران غربی : كاھش آرامش روانی و افزایش التھاب و اضطراب. 2  

آزادی ھای جنسی را عامل آرامش روحی و زدودن عقده ھای درونی می دانند، ولی 

ب، شاھد افزایش روزافزون آمار بیماری ھای پس از اجرای فراگیر این راھكار در غر

روشن . روانی، خودكشی و جنایت ھای ناشی از ناكامی ھای جنسی می باشند

است كه گسترش محّرك ھای جنسی انسان را به رابطه گسترده با جنس مخالف 

این نوع . می كشاند و ھرگونه شكست در این راه، به آسیب بزرگ تری خواھد انجامید

ن ھا و التھاب ھای جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای جنسی را به رابطه ھیجا

در . صورت آتشی شعله ور، عطشی روحی و خواست اشباع نشدنی درمی آورد

نتیجه، با توجه به اینكه روح بشر فوق العاده تحریك پذیر است، اشتباه است كه گمان 

ان پسری از ھیچ نوجو. كنیم تحریك پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است

تصاحب دختران و ھیچ دختری از متوجه كردن پسران و در نھایت، ھیچ دلی از ھوس، 

 و ھمیشه تقاضای نامحدود، خواه و ناخواه، انجام ناشدنی است. سیر نمی شود

ھمراه نوعی احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوھاست و به نوبه خود، منجر به 

البته ھمه این ھا در صورتی است كه . نی می گردداختالالت روحی و بیماری ھای روا
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كسی كه تقوا دارد و حریم الھی را نگه می . تقوا و ترس از خدا وجود نداشته باشد

  .دارد خداوند او را برای نجات از گرداب ھای اخالقی یاری می دھد

  

انانی كه نوجوانان و جو: پیدایش تنّوع خواھی و اثرگذاری آن بر انتخاب فرد در ازدواج. 3

پیش از ازدواج، با جنس مخالف خود، رابطه برقرار می كنند، ھنگام ازدواج و انتخاب 

حتی پس از ازدواج نیز روحیه ی . ھمسر، به ھمه با دید شك و تردید می نگرند

ھوسبازانه و تنّوع طلبانه، روانشان را آزار می دھد و چه بسا به سوی منجالب فساد 

     . باری را در پیش گیرندكشیده شوند و راه بی بند

  

از ارتباط )علیھم السالم(قرآن كریم و روایات معصومان: آلوده شدن به معصیت. 4

جنسی با دیگران و نگاه ھای شھوت آمیز برحذر داشته و وعده خسران و عذاب به 

  :قرآن كریم می فرماید. مرتكبان چنین اعمالی داده است

َو ُقل لِّْلُمْؤِمَناِت .... ْن َأْبَصاِرِھْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُھْم َذِلَك َأْزَكیُقل لِّْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّوا ِم (

 و 30: نور...) (ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا ِلُبُعوَلِتِھنَّ.... َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِھنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُھنَّ َوَلا ُیْبِدیَن

فرو گیرند و عفاف خود را ) ه به نامحرماناز نگا(چشم ھای خود را ! به مؤمنان بگو; )31

چشم ھای خود را : و به زنان با ایمان بگو... این برای آنان پاكیزه تر است. حفظ كنند

فرو گیرند و دامان خویش را حفظ كنند و زینت خود را آشكار ننمایند ) از نگاه ھوس آلود(

       ... . جز بر شوھرانشان

 است كه زن و مرد نامحرم به یكدیگر نگاه شھوت آلود این آیه، به صراحت دستور داده

به راستی، اگر به این آیه مباركه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از . نداشته باشند

ابتدا به یكدیگر توجه ننمایند و به ھم نگاه ھوس آلود نكنند، آیا دوستی ھا و عشق 

        ھای خیابانی به وجود می آیند؟ 

  ط دختر و پسر در زندگی آینده آن ھا تأثیر خواھد گذاشت؟ آیا دوستی و رواب 

جواب این پرسش بی تردید مثبت است ، اما تأثیر آن در افراد متفاوت است و بستگی 

  .دارد ... به محیطی که زندگی می کند ، خانواده ، نوع رابطه و

انه دختران و پسرانی که به طریق غیر مشروع با فردی از جنس مخالف، رابطه دوست

ھا ھرچند متوجه دختر و پسر  آسیب. بینند کنند، از جھات مختلف، آسیب می برقرار می

  . تر است است، اما دامنه و شدت آن درباره دختران بیش
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  :ھا عبارتند آسیب

مند شده و حتی خود را در اختیار وی  گاھی دختری به پسری عالقه: ـ آسیب روانی1

و ترک وی، به شدت دچار سرخوردگی گردیده و وفایی پسر  قرار می دھد، پس از بی

نیز اعتماد چنین . رود ھای شدید روانی بیش می گاھی تا مرز افسردگی و بیماری

شخصی از جنس مخالف به خاطر بی وفایی ھای که در نتیجه آن ارتباط دیده ، سلب 

  .خواھد شد و در زندگی آینده نمی تواند متعادل باشد

تری که در شھری کوچک با پسری ارتباط دارد و ارتباط آن دخ: ھای اجتماعی ـ آسیب2

دھد  آشکار می شود، چنین شخصی جایگاه و شخصیت اجتماعی خود را از دست می

 زیرا از  تواند زندگی متعادلی داشته باشد، شود، حتى اگر ازدواج کند، نمی و تحقیر می

روابط قبلی وی را به ای،  شود و به ھر بھانه طرف ھمسر و خانواده شوھر سرزنش می

تواند تھدیدی برای نھاد خانواده در جامعه و افزایش  این پدیده می. کشند رخش می

  .میزان طالق باشد

دختری که با پسر یا حتی پسرانی ارتباط دارد، جایگاه خود را به : ـ آسیب تربیتی3

نش از عنوان فردی شایسته برای تربیت، در ذھن اولیای خانه و مدرسه و حتى دوستا

یا برخی از . ماند چنین دختری از سیر تعلیم و تربیت عقب می. دھد دست می

  .راھکارھای تربیتی که پذیرا نمی گردد

دختری که به صورت نامشروع با پسری رابطه دارد، با گناه و : ـ آسیب معنوی4

ود او دیگر از عبادت خ.معصیت، از خداوند دور شده و از نظر اخالقی نیز آسیب می بیند

دھد، مگر آن که توبه کند  برد و احساس گناه و مالمت درون، روح او را آزار می لذت نمی

  .و راه پاکی را پیشه سازد

دختران و پسرانی که بر اثر آشنایی در خیابان یا محیط :  ضعیف شدن حس اعتماد-5

در ھای دیگر و ایجاد عالقه و دوستی بین آنھا ، به ازدواج اقدام می کنند ، گاھی 

زندگی آینده دچار بی اعتمادی می شوند ؛ زیرا با خود می گویند ھمسر او که به 

راحتی با او دوست شده و با او ارتباط برقرار کرده است ، آیا امکان ندارد که قبال با 

دیگری نیز دوست شده باشد؟ این فکر ھمیشه برای زوجین آزار دھنده است و در 

  .ود را به صورت ھای مختلف نمایان می سازدروابط و تصمیم ھای زندگی نیز خ

حتی اگر به ازدواج ختم نشود ، چون خود با این مسئله مواجه بوده است ، احتمال 
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  .می دھد که شاید ھمسر او نیز با شخص دیگر پیش از ازدواج رابطه داشته است

در . این مسئله در سطح کالن نیز ، به حس اعتماد اجتماعی نیز آسیب می رساند

امعه ای که روابط پنھان دختران و پسران گسترده باشد ، برای کسی که می خواھد ج

ازدواج نماید و با دختر پاک زندگی مشترک را آغاز کند ، ھمیشه این دغدغه را در وجود 

  دارد که آیا این دختر با شخص دیگر پیش از او رابطه نداشته است ؟

کسانی که به . انی زیاد صورت می گیردبر طبق آمارھا طالق نیز در ازدواج ھای خیاب

راحتی دوست می شوند و ازدواج می کنند و بی آنکه از ارزش و اھمیت بنیان خانواده 

  .آگاه شوند ، آن را به راحتی ترک می کنند

عالوه بر این گاھی اتفاق می افتد که دختر و پسری در اثر این گونه ارتباط ھا ، عالقه 

. به دالیل متعدد این ارتباط ھا به ازدواج ختم نمی شود مند به ھم می شوند ، اما 

چنین افرادی حتی پس از ازدواج نیز عشق و عالقه دوست خیابانی را در دل دارند و به 

طور طبیعی نمی توانند وظایف خود را به عنوان یک ھمسر در درون خانواده به انجام 

     . برسانند

  

   کودکی ارتباط سالم دختر و پسر و شرایط آن از

علل و عوامل گوناگونی در بروز رفتارھای نادرست در روابط دختران و پسران نقش  

  : طور کلی این عوامل را به سه دسته زیر تقسیم کرد توان به دارند که می

   نوجوان و افکار غیرواقعی او ،-1

  ھای برخورد آنان با نوجوان ،  خانواده و شیوه-2

  نوجوان درباره نوجوان وافکار غیر واقعی او ھای برخورد جامعه با   شیوه-3

عدم آموزش صحیح در مورد وضعیت و واقعیت جنس مخالف یکی از وظایف مھم در 

. تربیت جنسی نوجوانان، آموزش واقعیت روحی و رفتاری افراد از جنس مخالف است

ھای مناسب در مورد اینکه  باید در فرصت پدر و مادر و ھمچنین اولیای مدرسه می

باید در مقابل این  ختران و پسران دارای چه خصوصیاتی ھستند و چگونه مید

آموزان خود،  العمل نشان داد، مطالب مختلفی به فرزندان و دانش خصوصیات عکس

کودک در سنین مختلف نسبت به جنس مخالف عکس العمل متفاوتی . گوشزد کنند

  .دارد

  : طلبد  ھای مناسب خود را می ھر یک از مراحل فوق، آموزش
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دبستانی در درجه اول باید بر الگوھایی رفتاری پسرانه و دخترانه،  در دوران پیش

دختر و پسر باید از ھمین دوره تفکیک جنسیت . متناسب با سن کودکان تاکید شود

پوشانیدن . خود را درک و الگوھای مناسب در این زمینه را از خانواده دریافت کنند

ھای مناسب با جنسیت پسر  دختر، به دختران، و لباسھای مناسب با جنسیت  لباس

به پسران و نیز گوشزد کردن رفتارھای مناسب برای دختران و برای پسران، از 

در این کار باید از افراط و . مھمترین آداب تربیت جنسی در دوران پیش دبستانی است

ه دختر، یعنی نباید در ذھن کودک این مفھوم شکل بگیرد ک. تفریط جدا خودداری شود

موجودی مقید، محدود و تحت سلطه و بالعکس پسر، یعنی موجودی آزاد، قدرتمند و 

  .گر سلطه

این دو قالب فکری با نھایت تاسف در نحوه برخورد اغلب پدران و مادران در نحوه ی 

شود و ھمین تفکر زیربنای رشد معیوب فرزندانمان  تربیت فرزندانشان دیده می

آمیز را، ھم به دخترانمان و ھم به پسرانمان بیاموزیم،  رفتار محبتما باید . شود می

ھایی چون کمک  آمیز را در یاری به دیگران در زمینه منتھا به دخترانمان این رفتار محبت

به کوچکترھا در لباس پوشیدن و غذا خوردن و کمک به بزرگترھا در زمینه کارھایی 

آمیز را از طریق  ه پسرانمان ھمین رفتار محبتچون پخت و پز و دوخت ودوز بیاموزیم و ب

کمک به کوچکترھا در مواردی چون رفت و آمد، برداشتن و گذاشتن وسایل و اشیا و به 

ھایی چون، خرید کردن، کمک در حمل برخی از اشیا و امثال اینھا،  ھا در زمینه بزرگتر

 و از ابتدا گر، تلقی نکنیمدو الگوی ضد یکدیالگوی زنانه و مردانه را به صورت . بیاموزیم

باید به  دبستانی می این ضدیت را به فرزندانمان القا نکنیم، بلکه از ھمان دوران پیش

.  نه ضد یکدیگررفتار زن و مرد، مکمل یکدیگر استفرزندانمان نشان دھیم که الگوی 

کدیگر در ھمین دوران باید به دختران و پسران بیاموزیم که با دیدی احترام آمیز، به ی

خصوصیت مھم این دوره این است . نگاه کنند؛ در مقابل یکدیگر گذشت داشته باشند

ھای بعد به لحاظ طبیعی، شرعی و عرفی از یکدیگر  که دختران و پسرانی که سال

ای  توانند با یکدیگر رابطه دور و نامحرم شمرده خواھند شد، در این زمان به آسانی می

  .نزدیک داشته باشند

  

آمیز، نسبت  ای است که دیگر فرصتی اینجنین برای آموزش رفتار احترام ره، دورهاین دو

. به افراد غیرھمجنس در یک زندگی تنگاتنگ و ھمراه با بازی، فراھم نخواھد شد



 190

بنابراین باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد و زیربنای رفتارھای مناسب را 

باید  نمید مورد توجه قرار گیرد، این است که یکی از نکاتی که در این دوره بای. ساخت

 تبعیض در .مان از دختر بودن خویش ناراضی شوند ای رفتار کنیم که دختران به گونه

رفتار و عدم رعایت عدالت و نیز اشباع نکردن فرزندانمان و به خصوص دخترانمان از 

. داشته باشدتواند تاثیری سوء بر احساس دختران از دختر بودن خویش،  محبت، می

گیرد،  در دوره دبستانی، از آنجا که رفتارھای دختران و پسران جنبه ضدیت به خود می

دار نشود و از  سو تشدید و ریشه ای رفتار کنیم که این ضدیت از یک بھتر است به گونه

دوران . خوبی بیاموزند انمان به سوی دیگر نحوه سازگاری و کنار آمدن با آن را نیز فرزند

به ھنگام بروز . انی برای آموزش نحوه رفتار با جنس مخالف دوران مطلوبی استدبست

کند، تا در زندگی زناشویی نیز بتوانند از کنار  اختالف این آموزش آنھا را آماده می

در این سنین گاه دختران و پسران از نحوه رفتار . ھا، بخوبی بگذرند ھا و تعارض اختالف

در چنین موارد ما نه تنھا باید موجبات آرام ساختن . کنند و برخورد یکدیگر شکایت می

آنان را فراھم آوریم، بلکه باید به آنان کمک کنیم تا راه رفع مشکل و اختالف را نیز خود 

اگر کودک در این مرحله بتواند پیدا کردن راه حل را تمرین کند، آمادگی . کشف کنند

در این مرحله باید . پیدا خواھد کردھا در زندگی زناشویی،  خوبی برای حل اختالف

خواھی را در مقابل افراد غیر  رفتار مبتنی بر کرامت و گذشت و بزرگواری و عدالت

گاھی اوقات دختران دبستانی در نزد پدر و یا مادر . ھمجنس به فرزندانمان بیاموزیم

. نندک خود نحوه برخورد پسری با آنان در راه مدرسه و پاسخ دادن خود را، نقل می

شود که پدر و یا مادر آنی و حساب نشده،  اشتباه بزرگ در این موارد از آنجا آغاز می

در چنین مواردی اگر . کنند زنش دخترشان می العمل نشان داده و شروع به سر عکس

دختر نیز رفتار اشتباھی از خود نشان داده بود، باید سعی کنیم او خود به اشتباه خود 

روش صحیح برخورد با پسران را در موارد مشابه به او گوشزد پی ببرد و به آرامی 

رفتار تند و پرخاشگرانه اولین آسیبش این است که فرزندمان از این پس مسائل . کنیم

مربوط به جنس مخالف را از ما پنھان خواھد کرد و آسیب پنھان کردن چنین مسائلی، 

 کمک کنیم تا نوجوان تا حد در دوره نوجوانی باید. ممکن است بسیار زیانبخش باشد

این امر ھر چند به طور . ممکن از تصورات تخیلی در مورد جنس مخالف، اجتناب ورزد

ھایی، از افراط در آن جلوگیری  توانیم با اعمال روش پذیر نیست، لکن می کامل امکان

   . کنیم
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دامه دوره  جو باید در ا این.  گفت وشنود در خانه است وجودھای موکد،  از جمله روش 

دبستان در خانه وجود داشته باشد تا نوجوان نیز مسائل خود را در خانه مطرح کند و 

پدر و مادر نیز به او در اصالح رفتار و افکارش، راھنمایی الزم را ارائه دھند و با ھم حرف 

در این زمینه باید توجه داشت که طرح مسائل مربوط به غریزه جنسی، باید به . بزنند

مطرح ساختن مسائل فردی در این زمینه، با رعایت . ممکن، صورت پذیریدحداقل 

قبل از پیدا شدن عالئم باید مسائل مربوط به بلوغ، . جوانب تربیتی ضروری است

در کنار این، آموزش وظایقی چون به جای آوردن . داده شود اصلی به نوجوانان آموزش 

آموزش مسائل .  آموزش داده شوداحکام مربوطه، از مھمترین عناصری است که باید

ھای   با استناد به مثال  کلی در مورد غریزه جنسی مانند نقش دو جنس در تولید مثل،

تواند در اواخر  ھای اجمالی در مورد حیوانات و انسان، می دقیق از گیاھان و با مثال

  .  انجام پذیرد18 و 17دوران دبیرستان، یعنی سنین 

به روابط جنسی زن و مرد نیز باید به ھنگام ازدواج انجام آموزش دقیق مسائل مربوط 

ھایی که در ھر یک از مراحل پیش دبستانی، دبستانی و  توجھی به آموزش بی. گیرد

راھنمایی و متوسط، توصیه شد، موجب اخذ آموزش از طرق غیرمطلوب و نیز 

شود که  ن میاین امر خود منجر به ای. شود می ھای نادرست توسط نوجوان خیالپردازی

آنچه در ذھن نوجوانان ما . نوجوان شناخت نادرستی از جنس مخالف در ذھن بپروراند

در یک . در مورد جنس مخالف، امروزه وجود دارد، در طیفی بسیار گسترده جای دارد

کند و در  سر این طیف افکاری وجود دارد که از جنس مخالف یک اله یا الھه ترسیم می

  . کند ترن شکل خود، ترسیم می س مخالف را در پایینسر دیگر این طیف جن

بخش  ویژگی تصورات گروه اول این است که وی را مھربان، کامل، ملجا و پناه، آرام

نقطه مقابل این تصور، . داند  ھا، بھشت موعود می ھمه دردھا، پایان بخش ھمه رنج

 در میان  .داند ای محض برای اطفاء غریزه جنسی می جنس مخالف را به صورت وسیله

مربیان و . شود این دو حد، انواع تصورات و تفکرات در مورد جنس مخالف، دیده می

گیری درست این تصورات و تفکرات، اقدام کنند و در  اولیاء، وظیفه دارند در مورد شکل

ھا و نیازھای متربی در زمینه آموزش جنسی، به  ھر مرحله از سن، متناسب با ویژگی

سکوت در این مورد و چیزی نگفتن نه تنھا . مه مطالبی را به آنان بیاموزندمعنای عام کل

   . تواند بسیار مضر باشد سودمند نیست، بلکه می
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   تأملی بر روابط دختر و پسر در جامعه دینی

دانشجوی سال آخرم، دو سال پیش با پسری در دانشگاه آشنا شدم، مشترکات ((

یم در آغاز قرارمان ارتباط کالمی و تلفنی و زیادی از نظر فکری و سلیقه ای داشت

بعد از مدتی این ارتباط در خارج از دانشگاه . گاھی دیدار در گوشه و کنار دانشگاه بود

از ھر . قرار مالقات می گذاشتیم... ادامه یافت گاھی در پارک و گاھی در سینما و 

       روز عاطفی تر روابط ما روز به. فرصتی برای تجدید دیداری استفاده می کردیم

خیلی خوشحال شدم که او . تا اینکه یک روز درباره ازدواج با من صحبت کرد. می شد

از آن روز به بعد گفتگوھا و ارتباطات ما . ازدواج است) مثل من(ھم قصدش از این روابط 

با ھدفی مشخص و آرزوھا و امیدھا و قول و قرارھا و اینکه کی و چگونه با خانواده مان 

. در میان بگذاریم، چه تغییرات و تحوالتی در خود و زندگی آینده مان ایجاد خواھیم کرد

ھیجان و نشاط با ھم بودنمان بقدری ذھن و زندگی مرا به خود مشغول ساخته بود 

 خواب و مطالعه کتابھای درسی و در جمع خانواده و دوستان و به ھنگام  که به ھنگام

ن حتی سر جلسات امتحانی یاد و نام و چھره و حرکات و خوردن غذا و تماشای تلویزیو

   . شب ھا را به امید دیدار او صبح می کردم. حرفھای او در ذھنم مرور می شد

با خانواده ھا در میان گذاشتیم حاال به راحتی . حسابی دلبسته و وابسته شده بودم

 نبودیم پنھانی با ھم با ھم ارتباط داشتیم چرا که ھم ھدفمان ازدواج بود و ھم مجبور

گاھی به منزلشان می رفتم و خواھر و مادر ھمسر آینده ام از . رابطه داشته باشیم

و .  بودند  او فھمیده والدین را    دوستی مان   ماجرای  . می کردند   پذیرایی   من

زمان به . می دانستند که ما حدود دو سال با ھم روابط عاطفی و پنھانی داشته ایم

ادامه دوستی ھا نه برای من و نه برای والدینم قابل تحمل نبود و . سپری شدسرعت 

 جلسه    شد  قرار  من خواست در  با  .می شدم  خارج   بالتکلیفی  از می بایست

از چند روز پیش با خوشحالی و شادابی . روز موعود فرا رسید. خواستگاری برگزار شود

ی تیک تاک ساعت منزلمون با ضربان قلبم صدا. ھمه چیز آماده بود. تدارک دیدیم

صدای زنگ تلفن طبق . شور و ھیجان وجودم را در برگرفته بود. مسابقه گذاشته بودند

دوست پسر سابقم را، حاال به عنوان . معمول مرا به سوی گوشی تلفن پرتاب کرد

صدای او بود با شور و شیدایی تمام . ھمسر آینده و ھمیشگی تداعی می کردم

والدینم با ازدواج ما مخالفند : چرا دیر کردید؟ با ناله ای سرد گفت. دم پس کجاییدپرسی

چرا : با صدای لرزان گفتم. دست و پایم نای حرکت نداشتند. تمام وجودم سرد شد
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مادرم میگن دختری که حدود دو سال با تو دوست بوده و گاھی تا : چی شده؟ گفت

وچه و خیابان بوده و روابط احساسی و ساعاتی از شب را در پارک و سینما و ک

او به گونه ای . عاطفی داشته از کجا معلوم با دیگران ھم نداشته و نخواھد داشت

صحبت می کرد که گویی با شکی که والدینش در دلش کاشته بودند، دلزده و نگران 

ھر روزم اشک بود . گوشی را گذاشتم از آن روز لحظه ای روی خوش ندیدم. شده بود

ھر کس به من می رسید . ناله و گوشه گیری و از ھیچ چیز لذت نمی بردمو 

یاد حرفھای عاشقانه و ھدیه ھا و وعده ھا و قرارھا و با ھم بودنھا . سرزنشم می کرد

دچار افت . و خنده ھا و شادیھایی که طی دو سال با ھم داشتیم عذابم می داد

حوصله . تانم از من فاصله گرفتنددوس. ادامه تحصیل برایم ممکن نبود. تحصیلی شدم

و امروز از . نسبت به نماز و حجاب سست بودم، سست تر شدم. ھیچ کس را نداشتم

آن ھمه شادی و نشاط و ھیجان و گفتگوھای طوالنی با او غم و اندوه و دلشوره و 

 این ماجرای تلخ، یکی از ھزاران )).احساس حقارت و تنھایی برایم باقی مانده بود

  دھد، چرا؟ ای است که ھمه روزه در گوشه و کنار جامعه بزرگمان روی مینمونه 

  

چرا مشاوران، شاھدان، و پدران و مادران این ھمه داستانھا و سریال ھای تلخ و 

تکراری را در زندگی دیگران و اطرافیان خود شاھدند، بدون اینکه پند و عبرتی برای 

یده می شوند که گروھھایی قبلی گروھھای بعدی باشد، باز از ھمان سوراخی گز

بیایید با ھم مروری کوتاه داشته باشیم به آثار و عوارض اینگونه روابط، . اند گزیده شده

و نیز بازکاوی روابط گروھھای غیر ھمجنس، باشد که زمینه ھای پیشگیری از حوادث 

    . تکراری مذکور فراھم آید

  

  روابط دو جنس از نگاه قرآن 

ختران جوان، در كشور ما به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح است روابط پسران و د

لذا بر اولیاي خانه و مدرسه و به تبع آنھا مسئولین فرھنگي و اجتماعي الزم است اين 

مسئله را به طور علمي بررسي نمايند و از ھرگونه تصمیم احساسي خودداري كرده 

مي و تخصصي با اين انحراف و با شناخت كامل آسیب ھا، زمینه ھا و راھكارھاي عل

  . برخورد نمايند

بايد از پیروي ھر چیزي كه بدان ) 36اسراء، " (وال تقف ما لیس لك به علم"زيرا به حكم 
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درھر اعتقاد يا عملي كه تحصیل علم ممكن است، پیروي از . علم نداريم پرھیز كنیم

یل علمي آن را غیر علم حرام است و زماني اقدام و ارتكاب عملي جايز است كه دل

  :براي بررسي اين معضل با سؤال ھايي روبرو ھستیم. تجويز نمايد

   چه نوع روابطي، معضل اجتماعي به شمار مي رود؟- 1

   چه آسیب ھايي دراين زمینه جوانان ما را تھديد مي كند؟- 2

   زمینه ھاي اين روابط آسیب زا چیست؟- 3

  یح وجود دارد؟ چه راھكارھايي براي پیشگیري و ھدايت صح- 4

  

  .  به اين پرسشھا پاسخ داده مي شود كه با ھم آن را مي خوانیمچند خط در 

  

  روابط آسیب زا 

 ارتباط و برخورد پسران و دختران، امري اجتناب ناپذير است زيرا بديھي است كه در  

نمي شود ديوار و حائلي ... جامعه، كوچه و خیابان، ھنگام خريد و ھنگام معاشرت ھا و

ھنگامي كه از روابط دختران و پسران به عنوان معضل اجتماعي . بین دو جنس كشید

و آسیب زا ياد مي شود، منظور روابط پنھاني، غیرعادي و ناپخته اي است كه به دور 

از ھرگونه شناخت كافي بوده و به صورت ھیجاني، تخیالت و رؤياھاي غیرواقعي صورت 

  . مي گیرد

منظور جلب توجه جنس مخالف و با ھدف دوست يابي از بین دختران و پسراني كه به 

آنان، ساعت ھا در خیابان ھا و اماكن عمومي از گوشه اي به گوشه ديگر مي روند و 

 د به دنبال چه چیزي ھستند، وقت و انرژي خود را تلف  بدانن روشني   به  اينكه بدون 

 نامتعادلي برقرار   روابط  و يابندمي  د را   خو  مانند  افرادي  اوقات گاھي . مي كنند

مي كنند، لكن در نھايت با احساس سرخوردگي و بیھودگي و نیز احساس بیزاري از 

تعالیم انسان ساز اسالم، اين نوع روابط را نھي مي كند . خود به خانه باز مي گردند

ي آنان و نه اينكه زنان و دختران را از جامعه طرد نمايد و از ھرنوع حضور و فعالیت ھا

  . برخورد و ارتباط زنان و مردان جلوگیري كند

قرآن كريم . اسالم حفظ حريم میان زن و مرد، عفت و حیاء را مورد تاكید قرار مي دھد

يك نمونه از روابط سالم را بیان مي كند؛ دختران حضرت شعیب براي سیراب كردن 

فارغ شوند و به كناري گوسفندان صبر كردند تا مردان از سیراب كردن گوسفندانشان 
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و ھنگامي كه يكي از دختران شعیب از طرف پدر مأمور شد تا ) 23. قصص. (بروند

. ھمان(حضرت موسي را به خانه دعوت كند با كمال وقار و حیاء با موسي سخن گفت 

راه را به من نشان : و حضرت موسي نیز بعداز قبول دعوت به دختر شعیب فرمود) 25

  . براي اينكه ما دودمان يعقوب به زنان نگاه نمي كنیم.  من بیابده و خودت پشت سر

اين الگوي شايسته به ما نشان مي دھد كه مي شود زنان و مردان در جامعه با 

يكديگر برخورد و تعامل داشته باشند و در عین حال حريم يكديگر، حیاء و عفت خود را 

  . نیز حفظ كنند

  

   آسیب شناسي

  :  آسیب رواني-الف 

قدان حريم میان زن و مرد وآزادي معاشرت ھاي بي بند و بار، ھیجان ھا و التھاب ف

غريزه جنسي، غريزه اي نیرومند، عمیق و دريا . ھاي جنسي را فزوني مي بخشد

صفت است، ھر چه بیشتر اطاعت شود، سركش تر مي گردد؛ ھمچون آتشي كه ھر 

ح بشر فوق العاده تحريك پذير رو. چه به آن بیشتر خوراك بدھند شعله ورتر مي شود

است، اشتباه است كه گمان كنیم تحريك پذيري روح بشر محدود به حد خاصي است 

ھیچ مردي ازتصاحب زيبا رويان و ھیچ زني از متوجه كردن . و از آن پس آرام مي گیرد

از طرفي تقاضاي . مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره دلي از ھوس سیر نمي شود

واه ناخواه انجام نشدني است و ھمیشه مقرون است با نوعي احساس نامحدود خ

محرومیت، دست نیافتن به آرزوھا به نوبه خود منجر به اختالالت روحي و بیماري ھاي 

حال اگر در سطح جامعه، جاذبه ھاي جنسي رواج يابد و دختر و پسر . رواني مي گردد

ر برخورد و حاالت دختران موجب روابطي آزاد داشته باشند، جلوه گري ھاي موجود د

البته . جلب توجه پسران شده، انحراف اذھان و آشفتگي فكر و دل آنھا را در پي دارد

خود دختران نیز ضربه پذير ھستند زيرا چه بسیار دختراني كه سبب شوق دست يابي 

 از طرف .به نشانه ھاي مقبول زيبايي و زنانگي به اختالالت رواني دچار مي شوند

ر اگر در كوچه و خیابان، دلبري مرسوم گردد و جلوه گري، ھنر دختران محسوب ديگ

شود و در روابط دختر و پسر تجاذب و دلبندي به میان آيد، دختراني كه از زيبايي الزم 

برخوردار نیستند، در فشار و استرس قرار مي گیرند و ھمیشه احساس كمبود و 

آفت ديگر اين .  و روان آنان وارد مي شودحقارت مي نمايند و لطمه ھاي جدي بر روح
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است كه افراد در اين نوع روابط كه معموًال ناپايدار بوده و براساس سودجويي است نه 

و در نتیجه روح لطیف و با نشاط آنھا . تعھد، به شكست در عشق منتھي مي شوند

  . گرفتار افسردگي مي شود

 خود را از دست داد، ممكن زني كه عاشق شد و معشوق: "ويل دورانت مي گويد

او روح خود را به تصوير خاصي پیوسته . است اين گمشده برايش جبران ناپذير باشد

. ويل دورانت، لذات فلسفه، ص. (است وھر جا برود خاطراتش او را دنبال خواھند كرد

146 (  

ًا عشق بازي ھاي خیاباني قبل از ازدواج، آسیب ديگري نیز دارد وآن اين است كه دائم

از فاش شدن روابط گذشته و تاثیر آن بر زندگي آينده دچار تشويش خاطر و نگراني 

  . ھستند و اين نگراني اثر مخربي بر بھداشت رواني انسان مي گذارد

  

  :  آسیب اجتماعي-ب 

آنچه موجب فلج كردن نیروي اجتماعي است، آلوده كردن محیط كار به لذت جويي 

ي شخصیت و كرامت زن را در حد يك كاال براي كام زيرا از طرف. ھاي شھواني است

 و امنیت رواني الزم را براي فعالیت اجتماعي او از بین   مي دھد  تنزل  مردان جويي

. مي برد، و از طرف ديگر مردان، تمركز حواس و دقت كافي را براي كارھاي خود ندارند

كات شھواني وجلوه گري ھر چه روابط دختر و پسر ضابطه مند تر شود وجامعه از تحري

ھاي جنسي دور گردد، اجتماع سالم تر خواھد شد و افراد جامعه بھتر به كار خود 

رسیدگي كرده، جوانان در محیط كار، درس و دانشگاه راحت تر خواھند بود و به 

  . پیشرفت ھاي بیشتري خواھند رسید

  

  :  آسیب خانوادگي-ج 

خانواده ھا، زمینه بي بند و باري پسران و معاشرت ھاي آزاد و بي حد و مرز در برخي 

دختران را فراھم ساخته و ازدواج را به صورت يك وظیفه، تكلیف و محدوديت در آورده 

  . است

تفاوت جامعه اي كه روابط جنسي را به محیط خانوادگي و كادر ازدواج قانوني محدود 

ين است كه ازدواج در مي كند با اجتماعي كه روابط آزاد در آن اجازه داده مي شود ا

. اجتماع اول پايان انتظار و محرومیت و در اجتماع دوم، آغاز محرومیت و محدوديت است
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 آزادي دختر و پسر خاتمه   دوران به  ازدواج   پیمان جنسي،  آزاد   روابط  سیستم در

مي دھد و آن ھا را ملزم مي سازد كه به يكديگر وفادار باشند و در سیستم اسالمي 

  .  محرومیت و انتظار آنان پايان مي بخشدبه

اختصاص يافتن استمتاعات و التذاذھاي جنسي به نھان خانه زناشويي و محیط 

خانواده و در كادر ازدواج، پیوند زن و شوھري را محكم مي سازد و موجب اتصال بیشتر 

 پس آسیب اول، بي رغبتي به ازدواج و تشكیل خانواده. زوجین به يكديگر مي شود

مرد، نگران و مضطرب است : "آسیب ديگر ھمان است كه ويل دورانت مي گويد. است

. ويل دورانت، لذات فلسفه، ص." (كه مبادا كسي پیش از او زنش را تصرف كرده باشد

پسري كه قبل از ازدواج با افراد زيادي ارتباط داشته است، به ھنگام ازدواج به ) 141

 او نیز با پسرھاي متعددي ارتباط داشته و پاك و ھر دختري كه نظر كند، مي پندارد

عفیف نیست و در نتیجه روح بي اعتمادي و سوء ظن در جامعه ا وج مي گیرد و اين 

بنابر اين روابط ) 12. ھجرات(ھمان چیزي است كه قرآن كريم از آن نھي فرموده است 

  . آزاد، زمینه ساز بسیاري از سوء ظن ھا است

امع آزاد و مختلط، خانواده ھا را تھديد مي كند اين است كه زن و نكته ديگري كه در جو

مرد، ھمواره در حال مقايسه اند، مقايسه آنچه دارند با آنچه ندارند وآنچه ريشه 

خانواده را مي سوزاند اين است كه اين مقايسه ھا آتش ھوس را در زن و شوھر و 

  . مخصوصًا در وجود شوھر دامن مي زند

  

  راھكارھا زمینه ھا و  

در اين قسمت به عوامل ايجاد كننده اين روابط و راھھاي پیشگیري آن مي پردازيم     

و چون ھر زمینه، راھكار مخصوص به خود را دارد، براي حفظ پیوستگي و انسجام 

  . مطلب در ذيل ھر يك از زمینه ھا، راھكار آن را نیز ذكر مي كنیم

   نگاه - 1

براي انساني كه حب . ابط ناسالم نگاه مسموم استيكي از زمینه ھاي ايجاد رو

يك نگاه كافي است تا او را از ) 14. آل عمران(شھوات براي او زينت داده شده است 

نگاه، تیري است از تیرھاي شیطان چه بسا نگاھي . خود بي خود كند ومتحول سازد

لذا حضرت ) 138. ، ص14وسايل الشیعه، ج . (كه حسرت ھاي طوالني را در پي دارد

منتخب میزان ". (ديده ھا شكارگاھھاي شیطانند: "مي فرمايد) علیه السالم(علي 
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" گناه"، ويروس "نگاه ھا"بعضي ) 6129. ، حديد999، ص 2الحكمه، ترجمه شیخي، ج 

كنار ھر گناه دو فرمان . منتشر مي كنند، پس فاصله چنداني بین نگاه و گناه نیست

چشم و ديده فرو : "خداي رحمان مي گويد" وزچشم بد: "شیطان مي گويد: است

 كريم  قرآن  كه   است  ھمان  زمینه  اين برچیدن  و   دل  آسودگي راھكار تنھا  " بند

" قل للمومنین يغضوا من ابصارھم. "مومنان نگاه خود را از نامحرم بگردانند: مي فرمايد

ا فرو بندد دل را آسوده و در روايات نیز آمده است كه كسي كه چشم خود ر) 30. نور(

. از پشت به زنان نامحرم نگاه نیفكنید) 271. ، ص14مستدرك الوسائل، ج (كند 

الترغیب . (از رو به رو به زن نامحرم خیره نشويد)   274. ص 14مستدرك الوسائل، ج (

و اگر به طور اتفاقي نگاه به نامحرم افتاد چشم را )  6. ، حديث35، ص 3و الترھیب، ج 

. و بار ديگر نگاه خود را به وي نیفكنید) 358. ، ص4مسند احمد، ج . (انیدبگرد

حفظ نگاه مخصوص مردان نیست؛ زلیخا اسیر نگاه شده ) 36. ، ص104بحاراالنوار، ج (

لذا قرآن كريم به زنان ) 31. يوسف(بود و زنان مصر با ديدن يوسف دست خود را بريدند

لذا ) 31. نور( نگاه به مردان اجنبي فرو بندند مومن نیز دستور مي دھد كه چشم را از

آمد، آن ) صلی اهللا علیه و آله و سلم(ھنگامي كه مردي نابینا خدمت رسول خدا 

آنان . حضرت از ھمسران خود خواست كه جلسه را ترك كنند و پشت پرده قرار بگیرند

 را  او  و  تید نیس  كور  كه شما" : فرمود  حضرت  ."وي كور است " :گفتند  تعجب  با

سالم اهللا (و الگوي زنان عالم حضرت زھرا ) 296. ، ص6مسند احمد، ج " (مي بینید

". خیر زن در آن است كه نه او مردي را ببیند و نه مردي او را ببیند: "فرمودند) علیھا

  ) 54. ، ص43بحاراالنوار، ج (

  : می فرمایدبابا طاھر عريان

  

  ز دست ديده و دل ھر دو فرياد 

  ه ھرچه ديده بیند دل كند ياد ك

  بسازم خنجري نیشش ز فوالد 

  زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

  

   خودآرايي و خودنمايي - 2

. يكي ديگر از علل گرايش جوانان به جنس مخالف، خودآرايي و خودنمايي است
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خودآرايي ناپسند نیست بلكه خودآرايي به قصد خودنمايي در برابر نامحرم ناپسند 

جوان در اين سن، در برابر ھزارھا محرك كه قبال . يرا زمینه فساد جوانان استاست ز

 حساسیت را بر   اين صداھا  از   بعضي .مي گردد حساس   نمي كرد،  حس  را  آنھا

بعضي از حركات اين حساسیت را نیرو مي دھد، بعضي از مناظر در جلب ... مي انگیزد

صل عشق، غوغايي برپا مي كند و رنگ سرخ آن بیش از ھمه مؤثر است، رنگھا در ف

  ) 128. ويل دورانت، لذات فلسفه، ص(منادي تملك و تصرف است

اگر جوان در معرض اين ھمه محرك ھاي قوي قرار بگیرد، درياي شھوت او طوفاني مي 

غريزه جنسي، مخصوصا در پسران، تا سر حد وجدان نفوذ كرده و تحريكات "شود و 

  ." امواج به ساحل، شروع به مبارزه مي نمايدشھواني ھمچون تصادم 

قرآن كريم براي برچیدن اين زمینه فساد به زنان مؤمن دستور مي دھد كه در             

) 33. احزاب. (خانه ھاي خود بنشینند و مانند زنان جاھلیت نخست، خودنمايي نكنند

ار نسازند و بايد سینه زينت و آرايش خود را جز آنچه قھرا ظاھر مي شود بر بیگانه آشك

مواضع زينت است " زينت زنان" منظور از    )31. نور. (و دوش خود را با مقنعه بپوشانند

پس مراد از اظھار    زيرا اظھار خود زينت از قبیل گوشواره و دست بند حرام نیست، 

چه از  زنان مؤمن نبايد پاي خويش را به زمین بكوبند تا آن.   زينت، اظھار محل آنھاست 

. طبیعي است كه جوان جذب مي شود) 31. نور. (زينتشان كه پنھان است ظاھر شود

در كوچه ھاي مدينه زني را ) صلی اهللا علیه و آله و سلم(جواني از انصار رسول خدا

 وقتي زن از او گذشت، او - در آن زمان، زنان مقنعه را پشت گوش مي انداختند -ديد 

ا مي نگريست تا داخل كوچه تنگي شد و در آنجا استخوان را تعقیب كرد و از پشت او ر

يا شیشه اي كه در ديوار بود، به صورت مرد برخورد كرده آن را شكافت، ھمین كه زن 

از نظرش غايب شد تازه متوجه گرديد كه خون به سینه و لباسش مي ريزد، با خود 

ل خدا از او پرسید رسو. نزد رسول خدا مي روم و جريان را به او خبر مي دھم: گفت

سپس جبرئیل نازل شد و حفظ حجاب و . چه شده است؟ جوان جريان را عرض كرد

  . زينت را بر زنان مسلمان واجب نمود تا مردان مسلمان حفظ شوند

   طنازي در سخن - 3

يعني زنان در برابر مردان آھنگ سخن گفتن را نازك و لطیف كنند، تا دل او را دچار ريبه 

 نموده شھوتش را برانگیزانند و در نتیجه آن مردي كه در دل    شیطاني   و خیال ھاي

بیمار است به طمع بیفتد و منظور از بیماري دل نداشتن نیروي ايمان است، آن نیرويي 
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قرآن كريم براي جلوگیري از روابط . كه آدمي را از میل به سوي شھوات باز مي دارد

نازك و نرم با مردان سخن مگوئید مبادا آنكه  ":ناسالم میان زنان و مردان مي فرمايد

يعني ) 32. احزاب."(دلش بیمار است به طمع افتد بلكه درست و نیكو سخن بگويید

آن ) نه ھر عرفي(سخن معمولي و مستقیم بگويید، سخني كه شرع و عرف اسالمي 

از را بر را بپسندد و آن سخني است كه تنھا مدلول خود را برساند، نه اينكه كرشمه و ن

 تاثیر كالم به .آن اضافه كني، تا شنونده عالوه بر درك مدلول كالم، دچار ريبه ھم بشود

 مي كند و  خودداري  جوان   به زنان  كردن  سالم  از  متقیان  موالي كه  است  قدري

 مي ترسم از اين كه صداي آنھا مرا خوش آيد و از اجرم كاسته: "مي فرمايد

  ) 27."(شود

  یر در ازدواج  تأخ- 4

زن و مرد، مكمل نیازھاي روحي و رواني يكديگرند و ھر يك بدون ديگري احساس فقر و 

زن به دنبال تقديس از جانب مرد و در آرزوي اين است كه تنھا ملكه كاخ . نیاز مي نمايد

زن فقط وقتي زنده است كه معشوق : و به قول ويل دورانت. عشق و محبتش باشد

و مرد نیازمند كسي است كه قلبش براي  .  به او مايه حیات اوستباشد و توجه كردن

پرمھرش، او را در مواجھه با ناماليمات زندگي امید   كالم  و  نگاه   گرمي  با  و بتپد او 

ھر يك از ما، در جدايي فقط نیمه اي از انسان است و ھمیشه "بخشد و خالصه اينكه 

به آرامش تبديل نمي شود مگر از طريق آن و اين نگراني " نگران آن نیم ديگر است

. يگانه راھي كه خداوند متعال ترسیم نموده و آسايش انسان را در آن قرار داده است

  ) 21. روم(

 تا زماني كه دختر و پسر جوان اين نیاز فطري را از راه ازدواج تأمین نكرده و به آرامش

صّلی اهللا علیه و آله و (ارواني نرسیده باشند در معرض خطر ھستند لذا رسول خد

میزان ." (آن كس كه ازدواج كند نیمي از دينش را حفظ كرده است: فرمود) سّلم

  ) 7807. ، حديث272، ص 4الحكمه، ج 

   بستر اجتماعي - 5

يك عامل بسیار مھم در ايجاد چنین روابطي، وجود زمینه اي اجتماعي و گاه پنھان    

 جوان چنین افكاري رايج شود كه داشتن دوست اگر در جامعه. در میان جوانان است

پسر و يا دوست دختر، نشانه قدرت و جاذبه اجتماعي است و يا اين انديشه كه 

داشتن چنین روابط، نشانه بزرگ شدن است و يا پیداكردن دوست براي يكديگر را 



 201

اھد بخشي از پیمان دوستي به شمار آورند، روز به روز بر میزان اين روابط افزوده خو

  : براي رھايي از اين زمینه فساد راھكارھايي وجود دارد كه عبارتند از. شد

اگر چنین افكاري در جامعه رسوخ كرده باشد بر مسئولین :  اصالح فرھنگ جامعه-الف 

فرھنگي جامعه واجب است كه تمام امكانات و تالش خود را در اصالح فرھنگ جامعه 

رست صورت نگیرد خرده كارھا نتیجه مطلوب را به به كار بگیرند زيرا تا فرھنگسازي د

  . ھمراه نخواھد داشت

بايد راھھاي صحیح دوست يابي را آموزش داد تا جوانان :  دقت در انتخاب ھمنشین-ب 

با ديد باز و انديشمندانه ھمنشین و دوست خود را انتخاب نمايند زيرا رسول خدا 

ين و منش ھر شخصي، متناسب با د: "مي فرمايند) صلی اهللا علیه و آله و سلم(

  ) 10221. ، حديث297، ص 5میزان الحكمه ، ج ." (دوست و ھمراه است

   مرحله رشد - 6

 سالگي را مرحله احساس ھويت در مقابل سردرگمي ھويت 20 - 12 سن   اريكسون

 جنسي و  ھويت ويژه  مي داند و مي گويد مشكل اين دوره خطر آشفتگي نقش به 

در بعضي موارد جواناني كه قادر به رو در رويي با سردرگمي . ستشغلي نوجوان ا

نقش جنسي و شغلي خود نیستند، ھويتي منفي را انتخاب مي كنند و به ھويت ھا 

و نقش ھايي متكي مي شوند كه به صورت نامطلوب ترين و خطرناك ترين اعمال به 

.  دانشگاه، ص، دفتر ھمكاري حوزه و) 2(روانشناسي رشد (آنھا عرضه شده است

 كسي كه احساس پیشرفت و رضايت مندي از ھويت، شغل و خانواده خود ندارد) 782

. مي گويند" رفتارھاي جايگزين"به رفتارھاي ناھنجار روي مي آورد كه به اين رفتارھا 

  . يكي از اين رفتارھاي جايگزين، برقراري ارتباطھاي ناسالم است

يد به نوجوان و جوان در ھويت يابي كمك كرد تا براي پیشگیري از بروز اين مشكل، با

انسان بايد يك . بتواند براي خويشتن، تصويري رضايت بخش و امیدآفرين به دست آورد

ھويت منسجم داشته باشد زيرا ھركس براساس ذات و طبیعت خود عملي انجام 

  ) 84. اسراء(خواھد داد

  َأْعَلُم ِبَمْن ُھَو َأْھَدى َسِبیًال ُقْل ُكلٌّ َیْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِھ َفَربُُّكْم

كند و پروردگار شما بھ ھر كھ  خود عمل مى] روانى و بدنى[بگو ھر كس بر حسب ساختار 
 . تر باشد داناتر است یافتھ راه
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عمل انسان مترتب بر شاكله او است به اين معنا كه عمل ھرچه باشد مناسب با 

از كوزه ھمان برون تراود كه در : " انداخالق آدمي است چنانكه در فارسي گفته

بنابراين بر . پس شاكله يا ھويت نسبت به عمل، نظیر روح جاري در بدن است" اوست

به " ھويت يا بي جنسي"والدين و مسئولین تعلیم و تربیت واجب است كه در راه 

جوانان كمك كنند تا تصوير روشني از جنسیت خود و نقش ھاي مربوط به آن، 

  . اي اجتماعي و دوستي دختران و پسران و عشق و امثال آن پیدا كنندبرخوردھ

   عدم تقید خانواده به مسائل ديني - 7

  . جوانان اولین برخوردھا و معاشرت ھاي ناسالم و مختلط را در خانه تجربه مي كنند

اگر خانواده ھا حدود . فرھنگ خانواده است كه حد و مرزھا را به فرزندان مي آموزد

 را در روابطشان مراعات نكنند، ديگر چه انتظاري از جوانان با آن شرايط روحي و شرعي

  :ھیجاني مي توان داشت لذا قرآن كريم مي فرمايد

  )6. تحريم."(خود و خانواده خويش را از آتش دوزخ نگاه داريد! اي مومنان "

نگھداري خانواده و در     .  يعني خود و زن و بچه خود را تعلیم خیر دھید و ادب نمايید

ھمین بس كه به آنھا امر كنید بدان چه كه خدا امر كرده و نھي كنید از آنچه خدا نھي 

   .كرده است

   بي توجھي به نیازھاي جوانان در خانه - 8

جوانان به محبت، برقراري صمیمیت، تنوع، تفريح و ھر چیزي كه شور و نشاط آنان را 

 اين نیازھا را تأمین نكنند، خود آنان دست به كار اگر والدين. حفظ كند، نیازمند ھستند

مي شوند و از آنجا كه معموال جوانان شتابزده و ناپخته عمل مي كنند، از ھر طريقي 

  . براي رفع نیاز خود اقدام مي كنند

خداوند متعال به پیامبر . نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، پرھیز از بیكاري است

  :توصیه مي فرمايد) هللا علیه و آله و سلمصلی ا(گرامي اسالم

  )7. انشراح"(ھنگامي كه از كار مھمي فارغ شدي خود را به كار ديگري مشغول كن "

فعالیت ھاي .  والدين بايد براي اوقات فراغت جوانان خود برنامه داشته باشند

دھا اجتماعي، فرھنگي، ورزشي و تفريحي عالوه بر اينكه آنھا را از بسیاري از فسا

  . حفظ مي كنند، در رشد ابعاد مختلف جوان موثر است

والدين در برخورد با جوانان بايد طريق اعتدال را پیش بگیرند و از ھرگونه افراط، تفريط، 
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و در ضمن نظارت و كنترل . برخورد خشك، خشن و انعطاف ناپذير خودداري كنند

خصوصي آنان راحفظ نامحسوس بر رفت و آمد و رفتارھاي آنان، شخصیت و حريم 

نمايند زيرا اگر شخصیت او از بین برود و عزت و كرامتي نداشته باشد، ھیچ امید خیري 

و از سرزنش و مالمت نیز پرھیز كنند كه آتش لجاجت را در آنان شعله  . در او نیست

   . ورتر مي كند

   رسانه - 9

از صدا و سیما، يكي ديگر از عوامل زمینه ساز روابط دختر و پسر رسانه ھا اعم 

نشريات، اينترنت و ماھواره است كه بررسي میزان تأثیر آنھا و چگونگي مقابله با آنھا 

 سالم با جنس مخالف با رویکرد    شرایط ارتباط . به تدوين مقاله اي مستقل نیاز دارد

دینی بر اساس بینش دینی و اسالمی ھرگونه دوستی با جنس مخالف ممنوع و حرام 

اخروی در پی دارد، اما ارتباط عادی برای مصالح ویژه از قبیل مباحثات است و عذاب 

علمی، داد و ستد، رفت وآمدھای خانوادگی، استاد و شاگردی و مانند آن، كه الزمه 

زندگی اجتماعی ھستند و منافع مادی و معنوی بر آن ھا مرتب ھستند، اشكال ندارد، 

  : د كه به بعضی از آن ھا اشاره می شودولی این ارتباطات ھم شرایط و قوانینی دارن

ارتباط با جنس مخالف، كه در شرایط خاصی : رعایت حیای فردی و عّفت جمعی. 1 

اتفاق می افتد، نه تنھا مجّوز پرده دری و از بین بردن عفت نیست، بلكه از ابتدا برای 

شده  مصالح مھم اجتماعی وضع   خاطر  شده و به   تأسیس  حفظ حریم عفت و حیا

یعنی فلسفه ی وجودی این ارتباط، حفظ عّفت عمومی و تحكیم حیای فردی و ; است

از این رو، ممكن نیست فلسفه وجودی آن را زیر . كسب كماالت از طریق مقابل است

حتی برای زن و شوھر ھم، كه از ارتباط دوستی بی حد و مرز برخوردارند، این . پا نھاد

دارد و ھمه باید حیای عمومی و حریم اخالقی جامعه را آزادی در رفتار دوستانه وجود ن

 .و  دختران  حضزت  شعیب  را  بیاد  بیاورید) ع (  داستان  حضرت  موسی .حفظ كنند 

بنابراین، ارتباط با جنس مخالف باید با حفظ حریم فردی، رعایت حیا و عّفت اجتماعی 

ممنوع است و گناه بزرگی باشد و اگر برخاسته از تمایالت جنسی و شھوانی باشد، 

  . در پی دارد

خواستگار در مراحل خواستگاری می تواند در : رعایت دستورات دینی در ارتباطات. 2 

قالب دستورات شرع با فرد موردنظر خود ارتباط داشته باشد، اما حتمًا باید با رعایت 

د ارتباط آنان در بای. دستورات دینی انجام گیرد تا ـ خدای ناكرده ـ به گناه منجر نشود
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زیرا اگر مراعات مسائل دینی و اعتقادی در ارتباط وجود ; فضایی جوانمردانه انجام شود

نداشته باشد، آرام آرام این ارتباط به طرف ناھنجاری اخالقی كشیده شده، رابطه 

  . ناسالم می گردد و در این صورت، به ضرر ھر دو تمام می شود 

ارتباطات دختران و پسران نوجوان ھدف جّدی و ارزشمند بسیاری از : ھدفدار بودن. 3 

نداشته، صرفًا لذت جویی لحظه ای می باشد كه این لذت جویی ھا اگر در چارچوب 

از این . دستورات دینی ـ یعنی، پس از جاری شدن عقد ازدواج ـ نباشند، جایز نیستند

وع از آن ھا به ھیچ كدام رو، این ارتباطات، كه صرفًا جنبه تفریحی دارند و منفعتی مشر

از این رو، برای جلوگیری از ھدر رفتن سن . از دختر و پسر نمی رسد مذموم است

بالندگی الزم است تا در ارتباطات اھدافی دنبال شود و   و   نشاط سنین و  نوجوانی 

     . از این فرصت برای بھره برداری علمی، اخالقی، آموزشی و ھنری استفاده گردد

 و تربیتی اسالم، توجه ویژه ای به دوستی و ارتباط   دینی  دستورات  در اینكه نتیجه 

شده و معیارھایی كه برای انتخاب دوست بیان شده، ھمه در جھت تربیت و تكامل 

انسان ھا بوده و سعی شده است ترّقی و بالندگی اخالقی، علمی و معنوی در آن 

 مخالف ھم دستورات و رھنمودھایی ھا مورد توجه باشد و حتی در ارتباط با جنس

ارائه شده كه با كمال طلبی انسان ھا سازگاری دارد و خط مشی طوری ترسیم شده 

است كه انسان ھا را از انحراف و كج اندیشی بازداشته، به خالق یكتا نزدیك سازد و 

     .سعادت دنیوی و اخروی آنان را در پی داشته باشد
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  بخش چھل  و یکم

  
  سیب شناسی آ

   
کاھش سن دوستي ھاي خیاباني زنگ خطر را براي خانواده ھا به صدا در آورده 

اما از نگاه جرم شناختي با رسیدن فصل تابستان و فراغت جوانان از تحصیل، .است

   ... آمار دوستي ھاي خیاباني و جرايم آن افزايش مي يابد

  ؟...دوستی ھای خیابانی عشق یا جنون

باور کنید من مزاحم نیستم، من از ظاھر شما خیلی خوشم آمده این . ..سالم خانم "

... " اگه ممکنه بامن تماس بگیرید، مطمئن باشید پشیمون نمی شید... شماره من 

 تکراری بسیاری از دختران و پسران ایرانیه که در اثر یک اشتباه   جمالت  این جمالت 

رابطه ای بدون شناخت با سرانجام یک تماس و آغاز . مسیر زندگی شون تغییر کرده

دوستی ھای خیابانی و آشنا شدن دختران و پسران به  . مبھم و غیر قابل پیش بینی

علل اقتصادی ، اجتماعی و . دور از چشم والدین یكی از معضالت اجتماعی است 

فرھنگی در جوامع باعث شده سن ازدواج باال رود و جوانان كمتر تشكیل خانواده 

  . البته دنیای ارتباطات نیز در شیوع این معضل نقش بسزایی را دارد بدھند كه 

او . انسان داراي نیازھاي مختلف زيستي، اجتماعي، عاطفي و شناختي مي باشد  

اين تعامل در پي پاسخ به سوال . است  باديگران   تعامل و  آشامیدن  خوردن، نیازمند 

 انساني محبت کردن و مورد محبت ھاي شناختي خود است و باالخره مھمترين نیاز

برخي از روانشناسان با بررسي نیازھاي مختلف بشري و سطح . واقع شدن است

   .بندي آن بر تامین نیازھاي عاطفي در دوران نوجواني و جواني تاکید فراوان دارند

تامین نیازھاي عاطفي از طريق . اما مسئله اي که در اينجا مي تواند مطرح باشد

و ” دوست دختر“جنس مخالف است که اصطالحا در جامعه ما از آن با نام رابطه با 

  . ياد مي کنند” دوست پسر“

مقصود از دوستي ھاي دختر و پسر رابطه اي نسبتا صمیمانه و گرم و پنھاني که از 

طريق ديدارھاي مخفیانه و رد و بدل کردن ھديه يا برقرار ساختن ارتباط تلفني بین 

اما گسترش چنین روابطی تاثیر منفی در كانون ھای . مي شوددختر و پسر ايجاد 

خانوادگی دارد پایه ھای خانواده سالم كه ھسته ای از تشكیالت اجتماع می باشد را 

لذا برای جلو گیری از پیشرفت این معضل به علل ممنو عیت . متزلزل كرده است 
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ین مطالب ، آگاه تر از چنین روابطی پر داخته می شود تا ھر ذھن آگاھی با دانستن ا

  .پیش باشد 

  :این علل عبارتند از 

شرع اسالم اھمیت ویژه ای برای ازدواج قائل شده است و مخالف رھبانیت و و ) ١

دنیا گریزی می باشد حتی احادیث و روایات معتبر و معروفی در زمینه ازدواج و جود 

لنكاح سنتی فمن رغب ا"است كه می فرماید"ص"دارد كه اشھر آن حدیث پیامبر اكرم 

در قران نیزكه كتاب آسمانی دین ماست دستور اكید بر " عن سنتی فلیس منی 

ازدواج صادر شده است و ازدواج را باعث آرامش و تسكین خلقت ، ھمسر را از آیات و 

نشانه ھای الھی می داند و لیكن شرع برای ازدواج قواعد و مقرراتی را وضع نموده 

 نامحرم مخصوص دین   زن و مرد  زم می باشد البته حرمت رابطهاست كه رعایت آن ال

اسالم نیست و تمام ادیان آسمانی و الھی شرم وحیا را برای زن ومردبخصوص زن 

ومرد جوان الزم دانسته اند اگر امروزه در كشورھای دیگر و اكثرا غربی بی بند وباری 

آیا . است" مسیحیت  " در كنار دین اسالم. رایج است ناشی از دین آنھا نیست

مسیحیت رابطه ھای این چنین كه در بین پیروان این دین رایج است را جایز شمرده 

" پاكدامن "است و عذرا یعنی " عذرا "صفت حضرت مریم . است؟ خیر چنین نیست

ھم " ع"است یعنی پاك در كتاب و سنت حضرت عیسی " مسیح" "ع "لقب عیسی 

یاو شرم دیده نمی شود پس از این بی بندوباری رایج ھیچ جوازی برای دریدن پرده ح

" ع"در زندگی سایر پیامبران الھی مثل حضرت موسی. ناشی از تحریفات بعدی است

با " ع"می بینیم به ریزترین مسا ئل حیا توجه شده به حدی كه وقتی حضرت موسی 

. ردنددر جلوی ایشان حركت ك. دختران شعیب پیغمبر به نزد آن حضرت می رفتند 

ھمچنین . موس پرستی در پیغمبران است اكه سرآمد غیرت و ن" ع"یاحضرت ابراھیم

حضرت . قرآن است   احسن القصص  داستان معروف یوسف و زلیخا كه به تعبیر قرآن 

در عین جوانی و زیبایی در مقابل عشق زلیخا به ایشان به خداوند پناه " ع"یوسف 

اولیا گذشته و سایرادیان و   و پس با دقت در تاریخ انبیاخودرابه گناه نیالود   برده ودامن

دین مبین اسالم می بینیم ھیچ دین و مذھبی بی بندوباری و بی قاعدگی در روابط 

اگر رھبانیت و ترك زدواج ھم در بعضی از مجامع دیده . زن ومرد را پیشنھاد نكرده است

 بررسی قرار گرفت كه ادیان پس اولین عامل مورد. فقط بر اثر تحریفات است. می شود

آسمانی ازجمله برای ازدواج قانون تعیین نموده وپیروان خود رابه داشتن حیا رھنمون 
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  .ساخته اند 

  

قانون دومین علت ممنوعیت این نوع روابط در جامعه ما قانون است كه چنین ) ٢

  . روابطی را ممنوع كرده است 

  

عامل ناشی از ھمان متدین بودن عرف سومین علت عرف می باشد البته این ) ٣

  .مردم ماست و لی وجه تمایزی با علت و فلسفه شرع دارد كه باید ذكر شود 

  

رد رابطه دوستی بین دختر و پسر جوان    دلیل عقلی چھارمین علت دلیل عقلی بر)۴

و نو جوان می باشد این تنھا علتی است كه ھیچ كس نمی تواند از آن فرار كند ، زیرا 

د ممنوعیت دین گاھی غفلت موجب فراموشی دستورات دینی می گردد و در در مور

مورد ممنوعیت قانون به علت اجرای ناقص قانون یا عدم دسترسی به ھمه مجرمین 

در مورد ممنوعیت عرف نیز در بعضی از شرایط . فرار از قانون و مجازات پیش می آید 

و كارھای ضد عرفی را خیلی افرادی یافت می شوند كه پای بندی به عرف ندارد 

و لی فرار از  . اطرافیان نمی گذارند  به سر زنش ھای وقعی   راحت انجام داده و

ممنوعیت عقلی امكان پذیر نیست و با استدالالت عقلی كه بیان خواھد شد ھر 

وجدان بیداری به قضاوت نشسته اعمال خود را می سنجد و ھیچ راه فراری از وجدان 

یا منجر .در واقع پیامد این نوع دوستی ھا از دو راه خارج نیست . یست و عقل انسان ن

  .به ازدواج می شود یا اینكه با شكست مواجه می گردد

اول كه بسیار نیز نادر است و در مواردی از قبیل عقد اجباری یا اطالع خانواده  در مورد

سی زندگی دراین فرض حس اعتماد به طرف مقابل كه یكی از اركان اسا. ھاست 

. طرفین ھر لحظه انتظار خیانت طرف دیگر را دارند . زناشویی است از بین می رود 

مرد بیرون از خانه دل به كار نمی بندد چرا كه از خانه اش مطمئن نیست در بعضی 

در ھا را از روی او قفل   -   موارد پیش آمده كه مرد،زن خود را در داخل حبس نموده

    . تمام مدت دلشوره دارد كه زن جدیدی وارد زندگی اش نشود از طرفی زن.كرده است

از ھمین جا زیربنای ....... با یك لحظه تاخیر مرد او را مورد باز خواست قرار می دھد و 

 در نتیجه این ازدواج منجر به طالق و   گذاشته می شود و   اختالف و ناساز گاریھا

تی با شكست مواجه می شود ضربه اما در فرض دوم كه این دوس.جدایی می شود 
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اصلی به دختر وارد می گردد زیرا دختر به خاطر احساسات و عواطفی كه دارد زود 

ابل شده و بعد از شكست دچار طو فان عواطف و ھیجانات روحی قدلبسته طرف م

. ھیچ مردی را به عنوان مرد زندگی نمی تواند قبول كند " می گردد طوری كه اصال

ر و پسری كه وارد زندگی ھای جداگانه ای می شوند آیا صالحیت این حال چنین دخت

از بین رفتن   را دارند كه شریك خوبی برای ھمسرشان باشند ؟ در این فرض عالوه بر

 زندگی خانوادگی استاز بین   اصلی اركان  دیگر   از  كه نیز  صداقت   به  اعتماد حس

شده و می خواھد    خود متوسل به دروغچرا كه ھر فرد برای كتمان گذشته. می رود 

سابقه دوستی اش با فرد دیگری را از ھمسرش مخفی نگه دارد و احساس گناه 

شكاكی ، پشیمانی و افسردگی جایگزین صلح و صفا و دوستی و آرامش در چنین 

حال جوانان و نو جوانان عزیز خود به قضاوت بنشینید آیا یك دوستی . زندگی می شود 

 اساس چقدر ارزش دارد كه انسان ارزش ھای واالی انسانیت خود را زیر پا بی پایه و

  . بگذارد و یك عمر خود را تیره بخت كند 

کارشناسان دوران بلوغ را بحرانی ترین دوره زندگی ھر فرد می دانند زیرا در آغاز این 

به دوره نوجوانان به علت شکوفایی غرایز و افزایش حاالت ھیجانی، گرایش شدیدی 

معموال در دوره نوجوانی، فرد به دنبال تایید شدن از . جنس مخالف خود پیدا می کنند

سوی گروه ھمساالن و مورد توجه قرار گرفتن توسط جنس مخالف است و این مساله 

نوجوان به این وسیله تا حد . سبب می شود تا اعتماد به نفس نوجوان تقویت شود

 سن از    فراخور  را تامین می کند زیرا به زیادی نیازھای عاطفی و احساسی خود

 گرفته و معموال در بیشتر مواقع با آنھا دچار مشکل   والدین فاصله  ویژه  به  و خانواده

متاسفانه بارھا دیده شده زمانی که خانواده نتواند در ارتباط با نوجوان نقش . می شود

فی در روابط میان والدین و اساسی خود را به خوبی ایفا کند و به اصطالح خالء عاط

فرزندان ایجاد شود، زمینه ھای گرایش نوجوانان به سمت آسیب ھای اجتماعی و 

  . روابط آسیب زا بیشتر می شود 

با توجه به این شرایط ، نوجوانی که در دوره بلوغ قرار دارد با آشفتگی ھویت و خالء 

ران ھویت و وجودی مواجه می شود و برای کاھش اضطراب و رھایی از بح

 با جنس مخالف گرایش می یابد و می پندارد که   دوستی سمت به  سرگشتگی، 

  . می تواند در رابطه با جنس مخالف به آرامش برسد

متاسفانه یکی دیگر از مھمترین دالیلی که سبب شده تا رابطه خانواده و فرزندان به 
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 به نیازھای اساسی سردی بگراید ناتوانی والدین در پاسخگویی صحیح و به موقع

نوجونان است زیرا در چند دھه گذشته والدین ایرانی نتوانسته اند برخورد صحیح و 

مناسب با دوستی فرزندانشان با جنس مخالف داشته باشند و به اصطالح یا افراطی 

بارھا دیده شده خانواده ھای سنتی پس از . رفتار کرده اند و یا تفریط را بر گزیده اند

دوستی فرزند خود با جنس مخالف بسیار خشن برخورد کرده و سعی کرده اطالع از 

اند با زور و تھدید آنھا را از ادامه رابطه منع کنند اما در مقابل بوده اند عده ای از والدین 

که با ژست روشنفکری فرزندان خود را در رابطه با جنس مخالف آزاد گذاشته و به 

متاسفانه کمتر خانواده ایرانی . وط کرده انداصطالح عامیانه از آن سوی بام سق

توانسته است با این مساله به صورت منطقی برخورد کرده و از راھنمایی روانشناسان 

و مشاوران و مددکاران اجتماعی بھره گیرد و با نظارت صحیح بر دوستی فرزند خود با 

  .ساندجنس مخالف احتمال بروز آسیب ھا را از بین ببرد و یا به حداقل بر

ھمان گونه که گفته شد برخورد خانواده بر اساس شرایط فرھنگی کشورمان با 

اکنون در . دوستی با جنس مخالف در ارتباط با جنسیت فرزندانشان نیز متفاوت است

 امری پذیرفته شده تلقی   دختران با  پسران   دوستی  ایرانی  خانواده ھای برخی از

ان به راحتی می توانند با دختران بیرون روند و می شود و بارھا دیده شده که پسر

حتی آنھا را به خانه دعوت کنند و متاسفانه والدین آنھا با این مساله بسیار عادی 

در این میان تنھا خانوداه را نمی توان مقصر دانست زیرا متاسفانه    . رفتار می کنند

ت کرده اند و بیشتر مسووالن فرھنگی و اجتماعی کشورمان در این مورد بسیار غفل

آنھا در چند سال گذشته سعی می کردند تا با تکذیب این روابط ،صورت مساله را پاک 

سران و دوستی ھای آنھا کنند در حالی که این اقدام سبب شد تا روابط دختران و پ

رسانه ھا نیز به تبع شرایط سنتی و فرھنگ .  مساله بحرانی شدید شودیک تبدیل به 

 ھیچگاه به طور صحیح و مناسب به این مساله نمی پرداختند البته باید حاکم بر کشور

گفت که در چند سال گذشته صدا و سیما با به تصویر کشیدن برخی از این روابط و 

تبعات آن ،سعی کرد نتیجه دوستی ھای خیابانی را در جامعه مطرح کند اما این اقدام 

ه جوانان و نوجوانان بسنده کرده و کمتر به کافی نبوده است زیرا تنھا به ارائه ھشدار ب

عوامل پیشگیری و چگونگی رھا شدن از آسیب ھای این مساله و گذراندن تبعات آن 

باید گفت که جامعه ما با کمبود اطالع رسانی مستقیم و بی . پرداخته شده است

وابط پرده در این مورد روبه روست زیرا خطوط قرمز اجتماعی حاکم بر رسانه ھا و و ر
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  . خانوادگی اجازه اطالع رسانی دقیق را به کارشناسان و مسووالن نمی دھد

پسران ایرانی، داشتن دوست دختر را نوعی محبوبیت، قدرت اجتماعی و عامل 

موفقیت محسوب کرده و سعی می کنند نیازھای جنسی و عاطفی خود را از طریق 

  .دوستی ھای افراطی برطرف کنند

ی دختران متفاوت است به طوری که آنھا ارتباط با پسران را نوعی البته این مساله برا

جذابیت برای خود تلقی کرده و فکر می کنند که در صورت داشتن رابطه با جنس 

بیشتر دختران نوجوان و . مخالف این دوستی ھا به حتم به ازدواج منتھی خواھد شد

انه و آرمانی و رمانتیک جوانان در ارتباط با جنس مخالف به دنبال یک رابطه عاشق

  .ھستند که باید به ازدواج ختم شود

در مقابل بیشتر پسران تنھا به جنبه غریزی مساله اھمیت می دھند و به دنبال 

کسب لذت ھای جنسی خود با به کار بردن وعده ھای فریبنده و دروغین ھستند و در 

  . کنندبیشتر مواقع موفق می شوند دختران را تسلیم خواسته ھای خود 

  

  ازدواج و دوستی ھای خیابانی 

یکی دیگر دوستي از علل گرایش دختران به دوستی ھای خیابانی به بھانه شناخت 

اکنون بسیاری از جوانان می خواھند بر خالف شیوه سنتی خود، .برای ازدواج است 

ق ھمسرانشان را انتخاب کنند که برای رھايي از امکان انتخاب والدینشان ، بدون تحقی

 ل شک  این  به تا  درصدند   و   مي آورند  روی  خیاباني  دوستي ھاي به و بررسی 

حال با توجه به اینکه بسیاري از پسران توان تشكیل . ھمسرشان را انتخاب کنند

خانواده از طريق ازدواج را ندارند برای برطرف كردن نیازھاي جنسي و عاطفي خود به 

رنوشت سند و با فریب دختران در قالب ازدواج، این گونه دوستي ھا روی می آور

نتایج یک تحقیق انجام شده از سوی انجمن . شومی را برای آنھا رقم می زنند

 درصد از ارتباطاتی که قبل از ازدواج ١٠مددکاری علمی ایران، نشان می دھد که تنھا 

د باقی این  درص٩٠در میان دختران و پسران وجود دارد به ازدواج منجر می شود و در 

 ھزار ٣٠ استان بزرگ کشور و از بین ۵در این تحقیق که در . ارتباطات قطع خواھد شد

 ١٠نفر نمونه انجام گرفته است نتایج نشان می دھد که از بین ھمه این افراد تنھا 

درصد با دوست خود ازدواج کرده اند و بقیه ارتباط ھا با گذشت زمان به جدایی ختم 

 نتیجه دیگری که از این تحقیق حاصل شده است ، این دوستی بر اساس. شده است
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  . سال ادامه داشته اما در ھمه موارد نتایج یکسان بوده است٧ھا از یک ماه تا 

نکته قابل توجه دیگری که از این پژوھش به دست آمده است نشانگر این موضوع 

ای فردی و عالقه به  درصد از این ازدواج ھا با ھدف ھ٢است که از این رقم نیز تنھا 

 درصد مابقی به دالیل مالی و دارابودن امکانات فرد ٨مقابل انجام شده است و  طرف 

به عبارت دیگر تعداد کمی از این دوستی ھا در شرایط . به ازدواج منجر شده است

اضطراری و اجباری برای خروج از مرز روابط نامشروع، به اجرای تشریفات قانونی ازدواج 

این امر در وضعیتی صورت می گیرد که انتخاب ھمسر و رعایت . ی شودمنتھی م

معیارھای ضروری برای زندگی مشترک،امکان پذیر نیست و دو دوست پس از پشت 

متاسفانه .سر گذاشتن تجربه روابط نامشروع، ناگزیرند تن به قانون ازدواج بدھند

ت غریزه جنسی دوستی ھای خیابانی با ھیجانات احساسی ناشی از شدت فعالی

. آغاز می شود و چنین ارتباطی از محبت و عشق به معنای واقعی کلمه خالی است

به اعتقاد آسیب شناسان اجتماعی،دوستی ھای خیابانی بدون محبت و عشق 

  .واقعی بوده و تنھا بر اساس نیازھای غریزی و جنسی شکل می گیرد

انه عشق و محبت ندارد و پس اگر این روابط به ازدواج ھم منتھی شود به حتم پشتو

زیرا پسر و دختر جوان بیشتر شریک طبیعی است که چنین ازدواجی دوام پیدا نکند؛ 

 و زندگی واقعی پس از ازدواج امری فراتر از ارضای لذت ھای جنسی یکدیگر بوده اند

در تجربه این دوستی ھا، فرصتی برای انتخاب و شناخت صحیح . غرایز جنسی است

یکدیگر به وجود نمی آید، زیرا در اوج ھیجانات ناشی از غرایز جنسی، افراد زوج ھا از 

اگر ھم در اثر شرایط . نمی توانند عاقالنه و آگاھانه یکدیگر را بشناسند و انتخاب کنند

 کوتاه مجبور به جدایی و طالق   از مدتی  پس  موارد  بیشتر در  کنند   ازدواج اجباری

  .می شوند

  

داراي ويژگي ھا و پیامدھايي است که عمدتا پیامدھاي آن مي تواند اين دوستي ھا 

در اينجا سعي مي کنیم برخي از اين ويژگي ھا و پیامدھا را . متوجه دختران باشد

   . بررسي کنیم

  

  ويژگي ھا

  .  در اين نوع روابط عاطفي معموال پسران با دختران طرح دوستي مي ريزند-1     
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ا به صورت پنھاني و دور از چشم خانواده و آشنايان صورت  اين گونه دوستي ھ-2     

  . مي گیرد

 به دلیل مخفي بودن اين روابط دختر و پسر براي مالقات يا برقراري ارتباط با -3     

  . يکديگر انرژي و وقت زيادي به منظور طرح ريزي و فراھم آوردن مقدمات صرف مي کنند

  .  و با سرعت انجام مي گیرد معموال اين دوستي ھا بدون مانع-4     

  .  در اين نوع روابط دوستان نقش بسزايي در به وجود آمدن اين روابط دارند-5     

 انگیزه داشتن روابط معموال نامشخص مي باشد، اما آن انگیزه اي که معموال در -6     

بین پسران رايج است، اين است که پسران داشتن دوست دختر را يک قدرت فردي 

اعي براي خود تلقي مي کنند و دختران نیز داشتن دوست پسر را يک جاذبه واجتم

به ھمین دلیل در بین افرادي که اين . فردي واجتماعي براي خود به حساب مي آورند

افکار وجود دارد نداشتن دوست دختر يا دوست پسر نوعي بي عرضگي به حساب 

  .مي آيد

ر خود وعده ازدواج مي دھند و دختران نیز  تقريبا تمام پسران به دوست ھاي دخت-7     

در تخیل ازدواج با دوست پسر خود را در ذھن مي پرورانند و اما از آنجا که اين تخیالت 

براي دوري از اضطراب و نزديک شدن به ھنجارھاي جامعه صورت مي گیرد اما در اغلب 

 عمل    جامه پسر و   دختر   ناپختگي  دلیل  به خانواده ھا مخالفت   دلیل   به موارد

  . نمي پوشد

  

  پیامدھاي اين روابط 

پیامدھاي اين روابط به دلیل لطافت روح و حساسیت اجتماع بر روي دختران بیشتر 

  :در اينجا به برخي از اين پیامدھا اشاره مي کنیم. متوجه دختران است

ل آن  اطمینان خاطري که دختران و پسران در برقراري اين دوستي ھا به دنبا-1

ھستند زياد طول نمي کشد و آنان مي بینند که اين اطمینان خاطر به قیمت از دست 

دادن بسیاري از اطمینان خاطره ھاي ديگر به دست آمده است، وجود اضطراب مستمر 

در درون اين گونه افراد از جمله عوامل مھم در سلب اطمینان خاطر آنھاست که باعث 

   .قطع اين روابط مي شود

ر اين دوستي ھا بسیار کوتاه است و آنچه که در پي آن باقي مي ماند تعارض  عم-2

فکري واحساسي دختران و پسران است در اين زمینه تعارض و احساس از دست 
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دادن ارزشمندي و شرافت خويش از جمله آسیب ھايي است که دختر بايد آن را 

  . تحمل کند

ران را جدي مي گیرند، آنھا را از پذيرفتن  در موارد اندکي که دختران وعده ازدواج پس-3

ازدواج با ديگري باز مي دارد، در زماني که دختر در اثر فشارھاي اطرافیان در مورد 

ازدواج با ديگري قرار مي گیرد تعادل روحي و رواني خود را به نحو چشمگیري ازدست 

، اما در مواردي مي دھد، در اينجا دختر بايد فشار روحي و رواني زيادي را تحمل کند

که دختر به ازدواج با ديگري تن مي دھد، ھمواره بايد فشار رواني فراواني را تحمل 

چنین افرادي . کند، که نکند زماني ھمسرش به رابطه ھاي او در دوران تجرد پي ببرد

  . از اين رابطه ھا به عنوان تلخ ترين زمان زندگیشان ياد مي کنند

   

  پیشگیری 

 خود در برابر   حیاتي  نقش ھا به ز چنین آسیب ھایی بايد خانوادهبرای پیشگیری ا

 دھند و آنھا را در   ارائه  فرزندان  را به  رفتاري  صحیح  شوند تا بتوانند الگوھاي  آگاه فرزندان

  .برابر آسیب ھای اجتماعی واکسینه کنند

  ھاي  و شیوه رزندان ف  و روحي  عاطفي  نیازھاي  بايد به برای نیل به این ھدف والدين

  .  شوند  نیازھا واقف  اين  به  پاسخگويي صحیح

   گردانیدن  و سست  و انساني  اخالقي، معنوي ھاي  ارزش در این باره باید با تقويت

 و برنامه   و تفريحي  مراكز ورزشي  و توسعه  در نظر جوانان، تقويت  مادي معیارھاي

 برطرف   جھت  و اجتماعي  رفاھي  خدمات جوانان، ارائه   فراغت  اوقات  براي  صحیح ريزي 

 و اعتماد به   نفس  عزت  احساس  و نوجوانان، پرورش  كودكان  عاطفي  كمبودھاي كردن 

   تماس ھا از طريق  و مدرسه، اطالع رسانی به خانواده  در خانواده  و نوجوان  كودك نفس 

 تربیتي،   ھا و برنامه ھای  از فیلم فاده در امور خانواده، است  متخصص با كارشناسان

 فرزندان،   در تربیت  گیري  از آسان  اجتناب  و ھمچنین  و تنبیه پرھیز از سخت گیري

 در   امنیت  احساس  بندوباري، برقراري  از بي  و دوري  تعادل  رعايت  به  فرزندان تشويق

 و جوانان زمینه ھای پیشگیری  وانان در نوج  از بروز اضطراب  و جلوگیري  و جامعه خانواده

  .و مقابله با چنین مواردی را کاھش داد

ھمچنین نباید فراموش کرد که کارشناسان اجتماعی و انتظامی نیز باید با اطالع 

رسانی دقیق خانواده ھا و نوجوانان و جوانان را در جریان اخبار و اطالعات این گونه 
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یزان فراوانی می تواند نقش پیشگیرانه داشته مسایل قرار دھند زیرا این امر به م

    . باشد

به .آمارھا نشان میدھد بیشترین میزان دوستی ھای خیابانی در سن غریزی است 

 درصد از 40گفته مدیرکل مبارزه با جرایم جنایی ناجا بنابر آخرین آمار نیروی انتظامی 

پنھان و خیابانی و با وعده  در پی برقراری دوستی ھای )به  زور ( فجایع تجاوز به عنف

  . ازدواج اتفاق می افتد

نتایج یک تحقیق انجام شده از سوی انجمن مددکاری گفته  شد  "  ھمانطوریکه  قبال 

 درصد از ارتباطاتی که قبل از ازدواج در میان 10علمی ایران، نشان می دھد که تنھا 

 درصد باقی این ارتباطات 90دختران و پسران وجود دارد به ازدواج منجر می شود و در 

 ھزار نفر نمونه 30 استان بزرگ کشور و از بین 5در این تحقیق که در . قطع خواھد شد

 درصد با 10انجام گرفته است نتایج نشان می دھد که از بین ھمه این افراد تنھا 

دوست خود ازدواج کرده اند و بقیه ارتباط ھا با گذشت زمان به جدایی ختم شده 

  .است

 ماه 1 اساس نتیجه دیگری که از این تحقیق حاصل شده است ، این دوستی ھا از بر

نکته قابل توجه .  سال ادامه داشته اما در ھمه موارد نتایج یکسان بوده است7تا 

دیگری که از این پژوھش به دست آمده است نشانگر این موضوع است که از این رقم 

دف ھای فردی و عالقه به طرف مقابل انجام شده  درصد از این ازدواج ھا با ھ2نیز تنھا 

 درصد مابقی به دالیل مالی و دارابودن امکانات فرد به ازدواج منجر شده 8است و 

  :مدهآدست   است اما آمارھای به

 افراد مجرد نسبت به افراد متاھل دارای بیشترین رابطه با جنس مخالف ھستند،  -1

  .فراد متاھل بودندا% 24افراد مجرد و % 76به طوری که 

  . سال سن است25- 30 از لحاظ سنی ، بیشترین رابطه با جنس مخالف، بین -2

 بیشترین افرادی که دارای دوست دختر ھستند، دارای مدرک لیسانس و باالتر  -3

 با افزایش مدرک تحصیلی ، رابطه با جنس مخالف افزایش  دیگر  عبارت  به . ھستند

  .می یابد

این گونه دختران ھرگز پسران با قاطعیت اظھار داشته اند که با % 84 بیش از  -4

 و ازدواج نخواھند کرد، زیرا به نجابت و پاکدامنی آنھا به ھیچ وجه اعتماد ندارند

معتقدند که این گونه دختران که به آسانی با آنھا دوست شده اند، می توانند با ھر 
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    .کس دیگری دوست شوند

  

  نیھویت دوستی ھای خیابا

استدالل جوانان امروزه دور این محور می چرخدکه باید پیش از ازدواج شناخت داشته 

  در تجارب ازدواج... ازدواج ھای سنتی ، روابط واختالفات بین پدر و مادر و. باشند

 یک   خواسته شدن و  احساس  شناخت ھمراه با رسیدن به  عدم دیگران به دلیل

 اظھار عالقه کرده است وا   که  دوستی با پسری  به  پافشاری    به  را تجربه آنھا 

اما چیزی که اھمیت دارد این است که تحوالت عاطفی دختران ازپسران . می دارد

باقی   غافل   خود  تخیالت  غریزی جنبه ی  به   نسبت   پسران  . است   متفاوت

نی و رمانتیک نمی مانند،اما دختران در این دوستی ھا معموال به دنبال عشق آرما

   به آن را گناھی آنھا این عشق را آسمانی وپاک می دانند و خیانت.ھستند

  .نبخشیدنی می شمارند

با این توصیف ،دوستی ھای دخترو پسر ایرانی کمی شباھت به دوستی موش وگربه 

پسر جوان در جستجوی لذت ھای جنسی خودبا وعده ھای فریبنده ودروغین .دارد

پس از مدتی روابط نا مشروع ،ودر .م خواسته ھای خود می کنددختر جوان را تسلی

روانی   ر آسیب   دچا  جوان  ،دختر    ازدواج  برای   پسر    نشدن   تسلیم آن پی 

  . می شودواحساس افسردگی،پوچی و بی ارزشی می کند

متاسفانه در فرھنگ ایرانیان ،آسیب اجتماعی،روانی و تربیتی چنین دوستی ھایی 

 متوجه دختران است ومرد ایرانی بدون ھیچ گونه محدودیتی ،تجربه ھای متنوع بیشتر

اما دختر ایرانی ،اگر یک نمونه چنین دوستی . این دوستی ھا را پشت سر می گذارد

 از دیدگاه خانواده وجامعه از   ھایی را تجربه کند ،تا پایان عمر ،شان وحرمت خود را

خود حمل میکند وآثار سوء این   با  را ودن  ب نا شایست  برچسب  و  می دھد دست

 که او وعده ازدواج را از  زیرا در مواردی.  مثل سایه به دنبال اوست تجربه ی منفی

  طرف پسر جدی می گیرد او را از پذیرفتن ازدواج با دیگری باز می دارد و در مواردی

   در صورتی. شود ممکن باعث از دست رفتن تعادل روحی و روانی او  اطرافیان فشار

 فشار روانی را باید تحمل کند که نکند ھمسرش به    بدھد این  تن به ازدواج ھم که

  . رابطه ھای او در دوران تجرد پی ببرد

مطلب  مھم  در  این  جاست  که  اکثر  پسر ھا که  خود  دوست  دختر  می گیرند  
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ند  که  خواھرشان  در گیر  یک  با   خواھر  خود  برخورد خواھند  کرد  اگر  ببین"  شدیدا

"  ھمین  نکته  کافی  است  که   بفھمیم  که اوال. عشق  خیابانی   شده  است  

  و عاقبت  پسر ھا  خود  می دانند  که  چه  بالیی  سر  دختر  مردم  می آورند

 اصول  مردانگی  واین  دوستی  ھا  با  "  ثانیا. خوشی  این  نوع  دوستی  ھا  ندارد  

زیرا  یک  پسر  پاک  و سالم  باید  سعی  کند  تا  در  . ھم خوانی  نداردمروت   

جامعه  خود  نه  تنھا به  دیگران  صدمه  نزند  بلکه  در  جھت  ترقی  فرھنگ  درست  

درست  مثل  یک  انسان  سالم  که  اگر  پلیس  نباشد  و  .و سالم  کوشا  باشد

  چراغ  قرمز   عبور  نمی کند و ویراژ ھای  خطرناک  انجام  مردم  ھم  او  را  نبینند  از

اکنون  دانش  روان  شناسی  ثابت  کرده  که  افرادی  که  در  خیابان  غلط  . نمی دھد

رانندگی  می کنند  به  نوعی  اختالل  شخصیت  داشته  و  یا  به  زبان  ساده تر  

می شنویم  که  "    با  آنھا  نیز  مرتباجالب  این  است  که  در  ھنگام  بحث. بیمارند

ای  بابا  ھمه  ھمینطور  ھستند  و کسی  که  این  کار ھا  را  انجام  نمی دھد   یک  

بیاد  دارم  با  یک  پسر  صحبت  می کردم  و  او   .  بی  عرضه  و  بی دست  وپا  است

رده  و  فرار  کرده ام  که  با  افتخار  می گفت  آنقدر  دختر  ھای  جوان  را  باردار  ک

شمارشش  از  دستم  در  رفته  و  در  ضمن  پسرانی  را  که  در  گیر  عشق  ھای  

حاال  ممکن  است  بگویید  ما  که  دیگر  .پاک  می  شوند  را  خل  وچل  می دانست

  معنای.  در این   حد  نیستیم   ولی  می دانید  با  ھمین  حرف  خود  چه  می گویید 

  . حرف  شما  این  است  که  بیماری  من  به  شدت  بیماری  آن  پسر  نیست

عزیزان  من  ھمه  شاید  .  تکرار  می کنم  نگویید  ھمه  این  کار  را  می کنند  

اشتباه  می کنند  مگر  در  بین  مردم  عادی  چند  نفر  را  می شناسید  که  از  ھر  

 پس  ھمیشه  یادتان  باشد  که  قانون  تکامل  بنا  بر  . حیث  سالم  و   مفید  باشند

  :گفته  گاندی  بزرگ  این  است  که

بلکه  باید  به  . نباید  برای  پیشرفت  و  درست  کردن  زندگی  منتظر  دیگران  شد  

  .تنھایی  و  با  قامتی  استوار  قدم ھای  محکم  به  سوی  جلو  برداشت

وید  که  ھر  کس  که  در  زندگی خود  درست  و  صحیح  ھمین  گاندی  بزرگ  می گ

  و مسخر در  مرحله  اول    مورد  ت:قدم  بر دارد  باید  منتظر    این  وقایع  باشد 

  قرار  می نفرین  و   آزارمورد    دیگران  قرار  می گیرد  در  مرحله  دوم  نکوھش

  .  می  شونددشمن  گیرد  و  در  مرحله  سوم  اکثریت  جامعه  با  او
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ھمانطوریکه  در  جامعه  افراد  . " این  کالم  را  از  این حقیر  در گوش  خود  نگه  دارید

بسیار به  مراتب  بیشتر  افراد  جلو  افتاده   مورد  عقب  مانده  طرد  می شوند  

  ."حمله  قرار  می گیرند  

ه  سر  شار  از  این   ماجرا   زندگی  پیامبران  و دانشمندان  و  انسان ھای  آزاد

شاید  ھمه  اشتباه  می کنند  ولی  تو  .  تمنا  می کنم  اندکی  تامل  کنید. ھاست

  .اشتباه  نکن

اگر  ھمه  در  خاموشی  کوشیدند  تو  یک  شمع  روشن  :  به  قول  کنفوسیوس 

  .کن

  این  است  که  بیاد  داشته  باشید  غلط  ترین  حرفی  که  از  بچگی  ما  می شنویم

با  یک  گل  بھار  نمی شود  و یا  یک  دست  صدا  ندارد   ولی   در  طول  تاریخ  

حال  باز  ھم  .ھمین  یک  نفر  ھا  بوده اند  که  مسیر  جامع  بشری را  تغییر  داده اند

د  شما  لجبازی  کنید  باشد  آخر  عمر  ببینیم  آیا   به  زندگی  خود  افتخار  می کنی

  .....یا  مانند  اکثریت  می نالید  که  این  زندگی  چه  بود  و

  و مطمئن  باشید  ھستند  کسانی  که  درست  و سالم  زندگی  می کنند   

  چون  سخن  اھل  دل  بشنوی  مگو  که  خطاست

  سخن  شناس  نی  جانم  خطا اینجاست

  

  ویژگی ھا دوستی ھا ی خیابانی

ی ، مھمانی ھای خصوصی، پارک،خیابان ومزاحمتھای از طریق چت ھای اینترنت 

تلفنی شروع وبعد از طی مراحلی که دور از چشم خانواده ھاست،به در معرض خطر 

  . افتادن آبروی دختر منجر می شود

  .  این روابط عاطفی معموال پسران با دختران طرح دوستی می ریزنددر 

  . شم خانواده وآشنایان صورت می گیرد گونه دوستیھا به صورت پنھانی ودور از چ این  

 دلیل مخفی بودن این روابط دختر وپسربرای مالقات یا برقراری ارتباط با یکدیگر و  به 

برای  نقشه  کشیدن  دیدن  یک  دیگر  و  صرف  انرژی زیاد  مغزی  برای   زیادی   وقت

  . تصمیم  گیری  ھای  مربوطه  می شود

  . انع وبا سرعت انجام می گیرداین دوستی ھا بدون م" معموال

  . ن این روابط دارندد این نوع روابط دوستان نقش به سزایی در به وجود آم  در 
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 پسران این رابطه را یک قدرت می دانند و دختران یک جاذبه فردی و اجتماعی " معموال

  . که نداشتن آن یک نوع عر ضگی محسوب می شود

از عوامل مھم در سلب اطمینان خاطر آنھاست که  اضطراب مستمر در این افراد  وجود 

عمر کوتاه این دوستی ھا و تعارض فکری واحساسی . قطع رابطه می شود  منجر به

واز دست رفتن ارزشمندی وشرافت از جمله آسیب ھایی است که  که باقی می ماند

ه و ھا ھرچند متوجه دختر و پسر است، اما دامن آسیب.     . یک دختر باید متحمل شود

  . تر است شدت آن درباره دختران بیش

  

  :این آسیب ھا عبارتند از 

  :ـ آسیب روانی١

مند شده و حتی خود را در اختیار وی قرار می دھد،  گاھی دختری به پسری عالقه

وفایی پسر و ترک وی، به شدت دچار سرخوردگی گردیده و گاھی تا مرز  پس از بی

نیز اعتماد چنین شخصی از جنس . رود ش میھای شدید روانی بی افسردگی و بیماری

مخالف به خاطر بی وفایی ھای که در نتیجه آن ارتباط دیده ، سلب خواھد شد و در 

  .زندگی آینده نمی تواند متعادل باشد

  

  :ھای اجتماعی ـ آسیب٢

دختری که در شھری کوچک با پسری ارتباط دارد و ارتباط آن آشکار می شود،چنین 

حتى اگر ازدواج کند، , دھد  خصیت اجتماعی خود را از دست میشخصی جایگاه و ش

 از طرف ھمسر و خانواده شوھر   )با توجه به فرھنگ خانواده پسر( ممکن است

این پدیده . کشند ای، روابط قبلی وی را به رخش می شود و به ھر بھانه سرزنش 

  .ق باشدتواند تھدیدی برای نھاد خانواده در جامعه و افزایش میزان طال می

  

  : ـ آسیب تربیتی٣

دختری که با پسر یا حتی پسرانی ارتباط دارد، جایگاه خود را به عنوان فردی شایسته 

چنین . دھد برای تربیت، در ذھن اولیای خانه و مدرسه و حتى دوستانش از دست می

یا برخی از راھکارھای تربیتی که پذیرا . ماند دختری از سیر تعلیم و تربیت عقب می

  .می گرددن
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  : ـ آسیب معنوی۴

دختری که به صورت نامشروع با پسری رابطه دارد، با گناه و معصیت، از خداوند دور 

  .شده و از نظر اخالقی نیز آسیب می بیند

  :ضعیف شدن حس اعتماد - ۵

دختران و پسرانی که بر اثر آشنایی در خیابان یا محیط ھای دیگر و ایجاد عالقه و 

به ازدواج اقدام می کنند ، گاھی در زندگی آینده دچار بی اعتمادی دوستی بین آنھا ، 

می شوند ؛ زیرا با خود می گویند ھمسر او که به راحتی با او دوست شده و با او 

  ارتباط برقرار کرده است ، آیا امکان ندارد که قبال با دیگری نیز دوست شده باشد؟

ر روابط و تصمیم ھای زندگی نیز خود این فکر ھمیشه برای زوجین آزار دھنده است و د

حتی اگر به ازدواج ختم نشود ، چون خود با .را به صورت ھای مختلف نمایان می سازد

این مسئله مواجه بوده است ، احتمال می دھد که شاید ھمسر او نیز با شخص دیگر 

  .پیش از ازدواج رابطه داشته است

در . جتماعی نیز آسیب می رساندله در سطح کالن نیز ، به حس اعتماد اااین مس

جامعه ای که روابط پنھان دختران و پسران گسترده باشد ، برای کسی که می خواھد 

ازدواج نماید و با دختر پاک زندگی مشترک را آغاز کند ، ھمیشه این دغدغه را در وجود 

  دارد که آیا این دختر با شخص دیگر پیش از او رابطه نداشته است ؟

  

خیابانی زیاد صورت ناشی  از  آشنایی ھای رھا طالق نیز در ازدواج ھای بر طبق آما

کسانی که به راحتی دوست می شوند و ازدواج می کنند و بی آنکه از . می گیرد

عالوه بر این . ارزش و اھمیت بنیان خانواده آگاه شوند ، آن را به راحتی ترک می کنند

 این گونه ارتباط ھا ، عالقه مند به ھم گاھی اتفاق می افتد که دختر و پسری در اثر

چنین افرادی . می شوند ، اما به دالیل متعدد این ارتباط ھا به ازدواج ختم نمی شود 

حتی پس از ازدواج نیز عشق و عالقه دوست خیابانی را در دل دارند و به طور طبیعی 

در . ام برسانندنمی توانند وظایف خود را به عنوان یک ھمسر در درون خانواده به انج

اینکه دوستی ھای خیابانی منجر به بروز آسیب ھا اجتماعی و صدمات روحی و روانی 

  .در افراد می شود ،اصال شکی نیست 

می توان مدعی شد که دختران در دوستی ھای خیابانی بیشتر آسیب ھا را متحمل 
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ات جنسی می شوند به طوری که بر اساس آمار و اخبار بیشترین روش و شیوه تجاوز

  .ھای خیابانی اتفاق افتاده است اغفال در دوستی

کارشناسان انتظامی ،ارتباطات نامتعارف بین دختران و پسران را زمینه اصلی تجاوزات 

این مساله آن چنان حساس است که چندی پیش ريیس اداره . جنسی می دانند

 و   بت به تعرضاجتماعي پلیس آگاھي ناجا در گفت و گو با خبرنگاران با ھشدار نس

سوء استفاده از زنان و دوشیزگان در قالب دوستي ھاي خیاباني و پیشنھاد ازدواج 

امکان پیگیري و شناسايي مجرمان اين جرم بسیار سخت است زیرا مشخصات : گفت

  .ھويتي و آدرس بیشتر اين افراد جعلي است

ی با موضوع از چند گاھی پرونده ا متاسفانه ھر:می گویدسرھنگ عبداهللا قاسمي 

در پلیس آگاھی تشکیل می شود که در » دوستی ھای اینترنتی«و » روابط خیابانی«

  . اغلب آنھا شھروندان دچار خسارت ھایی شده اند

وی با ھشدار به زنان و دوشیزگان نسبت به تعرض و سوء استفاده در قالب دوستي 

مجرمان تقريبا : بیان کرد  ازدواج،   از  قبل  شناخت  بھانه به  اغلب  ھاي خیاباني و

مي دانند که افراد از ترس آبرو کمتر به پلیس مراجعه مي کنند و به ھمین دلیل به 

  .اعمال مجرمانه خود ادامه مي دھند

این خسارت ھا برای آقایان در قالب مالباختگی و برای خانم ھا به : وی اظھار داشت

  .صورت تعرض و آزار و اذیت به عنف بوده است

آسیب ھا در روابط خیابانی و اینترنتی بیشتر : ھم چنین  می گوید قاسمی سرھنگ

متوجه خانم ھا به ویژه دوشیزگان است؛ چرا که این روابط معموًال به بھانه آشنایی 

قبل از ازدواج صورت می گیرد و متاسفانه درصد باالیی از بانوانی که مورد سوء 

ھانه ایجاد رابطه برای آشنایی قبل از ازدواج استفاده و تعرض قرار گرفته اند با ھمین ب

  . بوده است و تأسف بارتر آن که اغلب این بانوان دوشیزه بوده اند

خانم ھا و به ویژه دوشیزگان معموًال ھنگام برقراری روابط خیابانی یا : وی تصریح کرد

ایشان اینترنتی پنھان کاری می کنند و خانواده را در جریان دوستی ھا و رفت و آمدھ

  . نمی گذارند

جوانان و نوجوانان نباید به اشخاص غریبه : معاون اجتماعی پلیس آگاھی تأکید کرد

اعتماد کنند و در ذھن خود دوستی ھای خیابانی و اینترنتی را مبنا و زمینه ای محکم 

اگر جوانی واقعًا قصد ازدواج دارد و به دنبال تشکیل خانواده .برای تشکیل خانواده بدانند
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اگر ھرگونه رابطه و تداوم آن زیر نظر خانواده ھا و با . است، پنھان کاری بی معناست

کسب مشاوره از افراد ذی صالح انجام شود، به حتم تبعات ناخوشاید آن برطرف 

  .خواھد شد

خانواده ھا باید بدانند که نداشتن کنترل و نظارت بر :می کندسرھنگ قاسمی تصریح 

فرزندانشان می تواند عواقب سوئی را برای آنھا رقم بزند و رفت و آمد و دوستی ھای 

نبود ارتباط عاطفی با فرزندان و نداشتن .یک عمر تالش آن عزیزان را بر باد دھد

صمیمیت الزم بین اعضای خانواده،باعث پنھانکاری فرزندان و در نھایت ضربه دیدن 

  . جوانان و به ویژه دوشیزگان می شود

 برای -به آزاد گذاشتن دختران و پسران جوان-برخی خانواده ھا : می داردوی اظھار 

برقراری روابط اعتقاد دارند و این کار را نشانه ای از گونه ای روشنفکری و آزاداندیشی 

می دانند، ولی پرونده ھای پلیسی نشان می دھد که خالفکاران از ھمین اندیشه 

  . زندان و خانواده ھا ضربه وارد کرده اندناھنجار والدین،وارد کانون خانواده شده و به فر

 ھنگامی که فرزندشان دچار چنین می کند این مقام پلیس آگاھی به والدین توصیه 

آسیب ھایی شد، از برخوردھای نامعقول بپرھیزند و بھترین و مطمئن ترین راه، یعنی 

  .مراجعه به پلیس، را برگزینند

والدین و بزه دیدگان بدانند که مسکوت : می کند معاون اجتماعی پلیس آگاھی تاکید 

ماندن چنین پرونده ھایی به معنای آزاد گذاشتن مجرمان برای ارتکاب جرایم بعدی 

  :زیرا باید به دو نکته مھم توجه کرد. است

دانند كه افراد از ترس آبرو كمتر به پلیس مراجعه  نخست اينكه بیشتر مجرمان مي

ديدگان بايد بدانند كه  دھند اما حادثه ادامه ميكنند، به اعمال مجرمانه خود  مي

كنند، كامال محرمانه باقي  ھرگونه اطالعاتي را كه در اين زمینه به پلیس ارائه مي

خواھد ماند و نكته قابل توجه اين است كه در تمامي مراكز پلیس آگاھي، كاركنان و 

ا مراجعه، مشكالت و توانند ب ديده مي  كارآگاھان خواھر مستقر ھستند و افراد بزه

اي  اطالعات خود را ارائه کنند حتي در صورتي كه مايل نباشند، در اين مورد پرونده

دوم اینکه بانوان و دوشیزگان باید بدانند که نباید به راحتي به بیگانگان و . تشكیل شود

وعده و وعیدھاي پوچ آنھا اعتماد كنند زیرا ھر قدر ھم كه تشريفات ازدواج دست و 

  . دردسرتر است گیر و زمانبر باشد اما مطمئن و بيپا

دختران جوان باید بدانند که پس از مدتی از برقراری روابط نامشروع، و در پی آن 
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تسلیم نشدن پسر برای ازدواج، دختر جوان دچار آسیب روانی می شود و احساس 

ب ھای متأسفانه در فرھنگ ایرانیان، آسی. افسردگی ، پوچی و بی ارزشی می کند

اجتماعی، تربیتی و روانی چنین دوستی ھایی بیشتر متوجه دختران است و مرد 

دوستی ھا را پشت سر   این   متنوع  تجربه ھای ایرانی بدون ھیچ گونه محدودیتی،

اما دختر ایرانی، اگر یک نمونه چنین دوستی با جنس مخالف را تجربه کند، . می گذارد

 را از دیدگاه خانواده و جامعه از دست می دھد و تا پایان عمر، شأن و حرمت خویش

برچسب ناشایست بودن را با خود حمل می کند و آثار سوء این تجربه منفی پس از 

  . ازدواج ھم به نوعی در زندگی اش نمایان می شود

باید گفت که در روابط نامشروع متضرر اصلی دختران جوان ھستند زیرا متاسفانه 

حساساتی بودن باور نمی کنند که چنین پسرانی معموًال تنوع دختران بر اساس ذات ا

 بوده و پس از مدتی کوتاه، سراغ طعمه ای دیگر می روند و ھمه وعده ھای به  طلب

  . ظاھر عاشقانه را فراموش می کنند
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  ھل و دومچبخش  

   
  دختر نباید خواستگاری بکنه

   
نقل  می شود   و  "   مشاورین  است  که  برای  شما  عینامطالب  زیر  نظر  یکی  از 

اعالم  نظر نمی کند  و  به  خود  شما  می سپاریم  تا  " نویسنده  در  این  رابطه  فعال

  .درست  یا  غلط  بودن  آن  را  تحقیق  کنید

چرا دخترھا نمی توانند یا نباید از پسرھای مورد توجه خود خواستگاری 

  کنند؟ 

ؤال از سؤاالت بسیار مھم و قابل توجه است و شاید برای بسیاری از دختر خانم این س

البته باید اذعان کرد که بسیاری از دخترھا نیز .ھا از اھمیت ویژه ای برخوردار باشد

چنین نمی اندیشند و دوست دارند شاھد آمد و شد خواستگاران متعدد باشند و از 

ه تر بوده ، از قابلیت ھمسری و باالترین توان میان آنان، کسی را برگزینند که موّج

  .آرامشگری برخوردار باشد

شایسته است در ارتباط با این سؤال اساسی، توجه عالقه مندان را به نکات زیر جلب 

  : نماییم

به رغم مشابھت میان ھوش و توانمندی ھای ذھنی دختران و پسران، تفاوت ھای 

ھای عاطفی دخترھا و پسرھا نشانگر موجود در خصیصه ھای زیستی و ویژگی 

دختر خانم ھا در کنار وظیفه . شاکله ی خاص شخصیتی ھر کدام از دو جنس است

خطیر ھمسری و آرامشگری، از ارزشمندترین قابلیت انسانی یعنی توانایی مادر بودن 

قابلیت و شایستگی مادری، خود آمیزه ای از ویژگی ھای خاص . نیز بھره مند ھستند

از این رو ایفای بھینه نقش . و صفات برجسته عاطفی و احساسی استزیستی 

ھمسری و توفیق عھده دار شدن وظیفه بزرگ و سرنوشت ساز مادری از نشانه ھای 

  . شخصیت برتر و کمال وجودی زنان میباشد

چنین تفاوت ھای بارز شخصیتی میان زن و مرد ، ضرورت بھره مندی فوق العاده زنان 

یف و عواطف عمیق ، خود بستر پدیدآیی نگرش ھا، رفتارھا و نیازھای از احساسات لط

به ھمین دلیل است که زن ھا به حمایت . ویژه ای را در وجود آن ھا فراھم می آورد
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عاطفی، روانی و اجتماعی بیشتری نیاز دارند، زیرا ھرچه پدیده ای ارزشمند تر باشد ، 

این در حالی است که زنان عمومًا . یردباید مورد حمایت و پشتیبانی بیشتری قرار گ

دوست دارند ھمسرشان فردی باشد که شخصیت او جلوه گر اقتدار منطقی و 

  .عاطفی است

به عبارت دیگرنسبت به مردانی که از صفاتی ھمچون اعتماد به نفس، قدرت رھبری و 

لبًا مردان نیز غا. مدیریت، شجاعت و حمایتگری بھره مند نیستند نظر مثبتی ندارند

ز مھر و دوست دارند ھمسرانشان منبع آرامش و شخصیت وجودی شان مملو ا

 تفاوت ھای زیستی و روان شناختی موجود میان زن   .عطوفت،منطق و صبوری باشد

و مرد ھرگز به معنای برتری یکی بر دیگری نیست، که این تفاوت ھا بیانگر ویژگی ھا و 

. ویژه و در خور ھر کدام از ایشان استنیازھای خاص، قابلیت ھا و مسؤولیت ھای 

خالصه کالم آن که ساختار شخصیتی ھریک از دو جنس زن و مرد به گونه ای است 

که ھر کدام ویژگی ھای الزم را در مسیر تحول وجود و نیل به کمال شخصیت بی بدیل 

تفاوت ھای زیستی و روان شناختی موجود میان زن و مرد ھرگز به . خود دارا ھستند

عنای برتری یکی بر دیگری نیست، که این تفاوت ھا بیانگر ویژگی ھا و نیازھای م

  .خاص، قابلیت ھا و مسؤولیت ھای ویژه و در خور ھر کدام از ایشان است

بنابراین از یک نگاه ژرف ، برای زنان که وجودشان منبع احساسات، عطوفت و 

دن است و دوست دارد مھرطلبی و تمایل درونی اش مبتنی بر محبوب و معشوق بو

که بر دل و جان مرد حاکم باشد ، بسیار دشوار خواھد بود از مردی برای ازدواج 

 بطوریکه این امر با   .خواستگاری کند و احیانًا جواب رد بشنود و سراغ فرد دیگری برود

  .ویژگی ھای خاص شخصیتی او سازگار نیست

ز دختری خواستگاری کند و بدیھی است برای یک مرد بیشتر قابل تحمل است که ا

ھم با   خواستگاری کند و احتماًال باز دیگری  از دختر   از مدتی و بعد پاسخ رد بشنود 

جواب منفی مواجه شود تا این که سرانجام پاسخ مثبت دختر دیگری را برای ازدواج 

ھنگامی که آقایان به خواستگاری دختر ھا می روند، آنھا شنونده لفظ . دریافت دارد

آری یا خیرخواھند بود و این دخترھا ھستند که با قدرت انتخاب برتر، گوینده ی واژه 

  .ھای آری و خیر می باشند

پر واضح است که خواستگاری آقایان از خانم ھا ھرگز به معنای محدودیت آزادی و 

ازدواج دختر خانم ھا ھمواره باید با . اختیار خانم ھا در حق انتخاب ھمسر نیست
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اراده و اختیارشان ھمراه باشد و ھمه دخترھا حق دارند از میان خواستگاران آگاھی، 

داوطلب ازدواج با آن ھا، آن کس را که اصلح می دانند با آزادی کامل انتخاب کنند 

  .وھیچ گونه اجباری و تحمیلی در این ارتباط روا نیست

  

  از منظری دیگر به این مھم نگاه کنیم

 بر پیچیدگی آن افزوده می شود، حلقه ھای خویشاوندی در جامعه امروز که ھر روز

گسسته تر می گردد، دایره شناخت ھای متقابل خانواده ھا و بالطبع پسرھا و 

دخترھا محدودتر می شود و ارتباطات خانوادگی و آمد و شدھای فامیلی و ھمسایگی 

که ضمن به حداقل می رسد، چه باید کرد؟ باید به روش ھا و شیوه ھایی اندیشید 

تکریم شخصیت متعالی، حساس و لطیف دختر زمینه طرح نظریات و نگرش ھا و اعالم 

در ( آمادگی آنھا برای پذیرش تقاضای ازدواج از طرف افراد واجد شرایط و مورد نظرشان

این . به گونه ای که بایسته و شایسته است فراھم شود) صورت تقاضا و خواستگاری

دختر ھا که از حقوق فطری و طبیعی آنان ” انتخاب“فرایند اندیشه و روش می تواند به 

به سخن دیگر در فرھنگ حاکم بر جامعه . است، معنا و مفھوم روشن تری ببخشد

 مطلوب و واجد شرایط ازدواج   پسرھای  از  دخترھا  خواستگاری  مسأله  ما اسالمی

ن و شایسته ترین و در زیباتری) از طریق شخص سوم(می تواند به صورت غیر مستقیم 

وجه و با حفظ کرامت، شأن واال و احترام به مراتب صداقت، پاکی و سالمت اخالقی 

  .آنان انجام پذیرد

به یقین در روش غیر مستقیم که در بستری از اخالق، صداقت، اعتماد و اطمینان 

متقابل مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن پاسداری از شخصیت ارزشمند دختران 

ن مسؤولیت متوجه رابطین می باشد ، بطور مثال دختری یا خانواده دختر بیشتری

 بطور نسبی او را   که  پسری  شخصیتی ویژگی ھای  درباره   را  خود  مثبت نگرش

می شناسند با فرد مورد اعتمادی در میان می گذارد این شخص ضمن بررسی کلیه 

 خانواده وی ارتباط برقرار کرده جوانب امر در فرصتی مقتضی با پسر مورد نظر یا حتی

به آنھا اطالع می دھد چنانچه مایل (نظر آنھا را نسبت به زوجیت آن دو جویا می شود

به ازدواج پسرشان باشند فالن دختر از کفایت و شایستگی ھای ارزشمندی برخوردار 

م ارفه و شناخت متقابل بیشتر فراھ شرایط مع  دو طرف  موافقت  صورت در و ) است

  .می شود
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  بخش  چھل و سوم

  

   دنبال  مد  باش
  

ماشین شیک و شاسی بلند، ویالی دوبلکس در شمال، آپارتمان مجھز به سونا و   

اندامی زیبا، قدی بلند، ! یک پسر ایده آل... جکوزی، شغل پر درآمد، مسافرت خارج، 

کمری باریک، موھای فشن، بینی عمل کرده، آرایشی غلیط، لباسی چسبان، 

  ......یک دختر ایده آل... کوبی روی بدن، خال

شاید از تبعات جامعه . معیارھایی که امروزه گریبانگیر برخی افراد جامعه گردیده است

مبارزه ای . مدرن باشد و یا تغییر الگویی متاثر از تغییر نسل و یا بدلیل ھویتی گم شده

رده اند و در جدالی تنگاتنگ بین دختران و پسرانی که رگ خواب ھمدیگر را پیدا ک

غرقند در ھیجانات دوران جوانی که البته . جنسیتی سعی در حذف رقبای خود دارند

. زمانی که پیروز می شوند حس میکنند به حاشیه ای امن رسیده اند. باید تخلیه شود

زمانی که اخالقیات حرف زیادی برای گفتن . توھمی سرشار از بی سرانجامی ھا

صداقت و وفاداری نشانه . کرده اند ھرسازی ھا بازاری گرم پیدا تجمالت و ظا. ندارند

پسرانی که تا دندان خود را مجھز به ادواتی . ضعف است و دروغ و ریا مظھر ذکاوت

ھمچون اتومبیلھای گران قیمت و مدل باال می کنند، دخترانی که با شور و اشتیاق به 

  . چنین پسرانی چراغ سبز نشان می دھند

ده آلھایی است که به سرعت درحال رشد و گسترش در میان نسل جوان صحبت از ای

. معیارھایی که رنگ بوی مادیات میدھند و در عمل نشانی از موفقیت ندارند. است

میل روز افزون برخی از دختران به جاذبه ھای مالی پسران، و کشش پسران به جاذبه 

  . اردھای جنسی دختران حکایت از یک دگرگونی تلخ فرھنگی د

بدیھی است زمانی که پسری نگاه ھای حسرت آلود دخترانی را می بیند که بسوی 

اتومبیلی گرانقیمت خیره شده اند و درحال تعریف و تمجید از آن ھستند، تصور میکند 

که قدرت و برگ برنده اش برای جذب دختر مورد عالقه خود، مسائل مادی است و در 

 بیش از حد پسران دیگر به دختری است که خود را  توجهرمقابل وقتی دختری نظاره گ

شبیه مانکن ھا درآورده، ناخودآگاه ترقیب میشود تا برای جذب پسر مورد عالقه اش، 

  . متوسل به ظاھرسازی به گونه ای نامتعارف گردد
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تحلیلی دقیق تر از علل پیدایش و نتایج اینگونه الگوھای رفتاری می تواند حقایقی را 

کسانی که راه را گم کرده اند که . که باعث اصالح و تغییر مسیر افراد شودنمایان کند 

تقلید . در پی رسیدن به آمال و آرزوھای خود قربانی اشتباھاتی جبران ناپذیر میگردند

کورکورانه از اطرافیان، مھیا نبودن بسترھای فرھنگی مناسب، حس رقابت ناسالم و 

جانات به افزایش اینگونه ناھنجاری ھای عدم وجود شرایط مناسب برای تخلیه ھی

چه بسا دختران و پسرانی که به دلیل داشتن چنین برداشتی . اجتماعی می انجامد

از زندگی دچار ناکامی، بن بست، افسردگی و نا امیدی شده اند و عمرشان در پی 

ف عمر اتال که  دانست   باید  .است  گشته   و نابود  تباه  خود  ھای"ایده آل" یافتن 

  . له ای نیست که براحتی بتوان از کنار آن گذر کردامس

بودنش " انسان "  بخاطر را  انسان   واقع گرا بود،  کرد،  انتخاب  آسانتر  میتوان وقتی

پذیرفت، چرا انحراف از مسیر صحیح؟ دختری که به صرف وضعیت مالی یک پسر جذب 

بدانند آن پسر نیز به احتمال زیاد به وی میشود و در سر افکاری مادی می پروراند باید 

 به سوی او گرایش پیدا کرده   عاطفی انگیزه ھای  و نه   جنسی  جذابیت ھای دلیل

است بنابراین اگر دختری با جذابیتھای جنسی بیشتر سر راه آن پسر قرار بگیرد، قدر 

سر  و   شکست  انتھایش که راھی .  نخواھد داشت....مسلم، دیگر جایی در قلبش

  .خوردگی است

پسرانی که با رخ نمایی و نمایش ثروت خود دختری را مچذوب خود میکنند باید مطلع 

باشند که اگر پسری متمول تر سر راه آن دختر قرار بگیرد، بازنده میدان رقابت خواھند 

از طرف دیگر اگر پسری متوجه شود که ھدف اصلی دختری از ارتباط با او مسائل  . بود

 است احساسی که درونش بوجود می آید مانند احساس دختری است که مادی بوده

او، کامیابی جنسی  متوجه شود ھدف اصلی پسر مورد عالقه اش از برقراری ارتباط با 

  . بوده است

 برای جذب دختران استفاده میکنند سعی در  "زبان "  و "ثروت " پسرانی که از اسلحه

 که چون از مادی گرایی برخی دختران اطالع دارند  معنا  دارند بدین حداکثری موفقیت 

تالش می کنند با چرب زبانی و دادن وعده ھای پوچ و تو خالی برای اثبات و ارتقای 

اعتماد بنفس خود، صاحب افراد گوناگون شوند و تا حد امکان با احساسات آنھا بازی 

  . شوند  "لھاد "   میتوانند مالک  "پول " آنھا تصور میکنند که با. نمایند
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 تعیین میکنند و از     "تاریخ انقضاء "  این دسته از پسران معموًال برای معشوقه خود

پسر خوبیه چون خوب خرج " .  برخوردار نیستند  و وفاداری  اخالقی  تعھد ھیچگونه

، این جمله را دخترانی بکار میبرند که ھدفی جز سوء استفاده مالی در سر "میکنه

. می آیند و رابطه شان خالی از عواطف و احساسات است" تفریح" برای آنھا. ندارند

مرتب و به عناوین مختلف . خود میگذرند و جذب دیگری میشوند" معشوق"براحتی از 

  .سعی میکنند منافع مادی بیشتر کسب نمایند و از این طریق ارضاء گردند

یشه در استرس و تشویش افرادی که خود را درگیر این نوع روابط میکنند به نوعی ھم

بی قرار و شتابان به ھر دری می کوبند اما ھر چه بیشتر سعی میکنند، . بسر میبرند

. عمرشان میگذرد و در نھایت به خوشبختی دست نخواھند یافت. کمتر نتیجه میگیرند

داشتن زندگی راحت و برخورداری از امکانات رفاھی و انتخاب فردی دارای ظاھری 

ولی غرق شدن در مادیات و معیارھای ظاھری   است  ھمگان   پسند  مورد مناسب، 

انسانیت، ھمدلی و عشق شرط خوشبختی و تداوم . ھرگز سرانجامی نخواھد داشت

 محبت پایه و اساس آن باشد  که صمیمی   و  گرم  خانواده ای  تشکیل . رابطه است

  .می تواند آرامشی بی پایان به ارمغان آورد

نیست  بدانیم  که  اگر  به  کشورھای  چون  آمریکا  برویم  دیدن  در  ضمن  بد  

ر  اینکه  او  از  کشوری  دیگر  به  آمریکا  گبعید  است  م"  آرایش  در   دختران  تقریبا

و  افراد  بسیار  پول  دار  ھم  از  استفاده  اتومبیل  ھای  منحصرب بفرد  .  آمده  باشد

  حال  باید  دید  که  این   جلوه  گری ھا  و  به  رخ  کشیدن  . پرھیز  می کنند"  تقریبا

این  حقیر  شخصا  افراد  بسیار  اصیل  پول . ھا  زائیده  چه  کمبود  و حقارتی  ھستند

  نیستند داری را  می شناسم  که  به  ھیچ  وجه  حاضر  به  پز  دادن  و خود  نمایی  

دیده     رسیده  ھا     دوران   به  تازه  در  سائل  م   این    بیشتر   معروف و به  قول

  .می شود

حال  اگر  در  فیلم ھای  ھالیوودی  این  صحنه  ھا  را  می بینیم  باید  ھمواره  یادمان  

)  ھمانطوری که  سوپرمن  واقعی  نیست (فیلم  است  و حقیقت  ندارد  "  باشد  اوال

ای  غربی  دارای  بدترین  فرھنگ زندگی  و قشر  ھنر پیشه  در  کشور ھ"  و  ثانیا

... می دانیم  اکثریت  آنھا  معتاد  و  . آداب  اجتماعی  ھستند  بی بند وبارترین  

  .ھستند
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 تمام  وجود    با   "  واقعارا باور  بفرمایید  که  مطلبی  که  می خواھم  عرض  کنم 

ند ھای  زناشویی  و زیباترین  لمس  کرده ام  و آن  این  است  که  قشنگ  ترین  پیو

زندگی ھای    خانوادگی  را  در خانواده  ھای  اصیل  و  معتقد  دیده ام  و  صد  البته  

  .  کار  دیگر  می کنند آن نه  آنھا  که  در ظاھر  مومن  ھستند  و  در  خلوت

یکدیگر  در این  خانواده  ھا  دیده ام  که  چگونه  زن و شوھر  محل  امن  و آسایش  

ولی  ازدواج  . بوده  و به  موقع  ستون  محکمی  برای  تکیه  دادن  و اتکا  ھستند

یک  مقدار  تحقیق  .   نیسترھای  که  از  پی رنگی  بود   عاقبت  جز  زندان  و زج

.   می نالند از ھم کنید  و ببینید  چگونه  مرد  و زن  در  طول  تاریخ  و ھم  اکنون 

  .مسلم  است  ھر  چه  بکاری  ھمان  را  درو  می کنی  ؟راستی  چرا

  به  قول  جناب  موالنا  

  عشق ھای  که از  پی  رنگی  بود

  عشق  نبود  عاقبت  ننگی بود

دامی  از  طرف  _ زن   "   در این  رابطه  مولف  در حال  تھیه  کتابی  به  عنوان   

  تمام  نظرات  را  در طول  تاریخ  ھستم  که"  شیطان  یا  فرشته ای  از  طرف  خدا  

  .در رابطه  با  زن  جمع آوری  کرد ه ام  

در  . خوشا  بحال   زن و شوھری  که  برای  ھم  منبع  آرامش  و  تکامل  ھستند  

  .این  رابطه  بحث  مفصلی  باید  شود  که  در  طاقت  این   کتاب  نیست

  :  فیلسوف  مشھور  می گوید  کهولی  اندکی  بیاندیشید  و ببینید  چرا  آن

ازدواج  مانند  اتوبوس  است  آنھا  که  پیاده  ھستند  عجله  دارند  سوار  شوند  و  

  .آنھا  که  سوارند  عجله  دارند  پیاده  شوند
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  بخش  چھل  و چھارم
  

  باید  از کودکی درست  پرورش یافت
   

، آموزش واقعیت روحی و رفتاری افراد یکی از وظایف مھم در تربیت جنسی نوجوانان

 اولیای مدرسه می باید در  ھمچنین  و   مادر  و پدر. جنس مخالف استدر رابطه  با 

فرصت ھای مناسب در مورد اینکه دختران و پسران دارای چه خصوصیاتی ھستند و 

چگونه می باید در مقابل این خصوصیات عکس العمل نشان داد، مطالب مختلفی به 

  .ندان و دانش آموزان خود، گوشزد کنندفرز

  ارتباط دختر و پسر و شرایط آن 

 یکی  از  معضل  ھای  عدم آموزش صحیح در مورد وضعیت و واقعیت جنس مخالف     

 یکی از وظایف مھم در تربیت جنسی نوجوانان، آموزش واقعیت .اجتماعی  است 

و مادر و ھمچنین اولیای مدرسه  پدر  . است  جنس مخالف از  افراد   و رفتاری روحی

می باید در فرصت ھای مناسب در مورد اینکه دختران و پسران دارای چه خصوصیاتی 

ھستند و چگونه می باید در مقابل این خصوصیات عکس العمل نشان داد، مطالب 

کودک در سنین مختلف نسبت . مختلفی به فرزندان و دانش آموزان خود، گوشزد کنند

ھر یک از مراحل فوق، آموزش ھای .  عکس العمل متفاوتی داردبه جنس مخالف

  : مناسب خود را می طلبد 

  

   در دوران پیش دبستانی

در درجه اول باید بر الگوھایی رفتاری پسرانه و دخترانه، متناسب باسن کودکان تاکید 

دختر و پسر باید از ھمین دوره تفکیک جنسیت خود را درک و الگوھای مناسب . شود

پوشانیدن لباس ھای مناسب با جنسیت دختر، .  این زمینه را از خانواده دریافت کننددر

 نیز گوشزد کردن   و  پسران  به پسر  جنسیت  با مناسب   لباس ھای  ، و به دختران

 مھمترین آداب تربیت جنسی در   پسران، از  برای و  دختران  برای  مناسب  رفتارھای

  . دوران پیش دبستانی است

نباید در ذھن کودک این مفھوم .  جدا خودداری شود  تفریط  و افراط در این کار باید از 

 مقید، محدود و تحت سلطه و بالعکس پسر،   موجودی  یعنی  دختر، که شکل بگیرد 

 دو قالب فکری با نھایت تاسف در نحوه این. یعنی موجودی آزاد، قدرتمند و سلطه گر

ن در نحوه ی تربیت فرزندانشان دیده می شود و ھمین تفکر برخورد اغلب پدران و مادرا
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به   ھم  را،  محبت آمیز   رفتار  باید ما.  می شود  فرزندانمان   معیوب  رشد زیربنای

دخترانمان و ھم به پسرانمان بیاموزیم، منتھا به دخترانمان این رفتار محبت آمیز را در 

 کوچکترھا در لباس پوشیدن و غذا خوردن یاری به دیگران در زمینه ھایی چون کمک به

 و دوخت ودوز بیاموزیم و به   پخت و پز  چون  کارھایی  در زمینه  بزرگترھا  و کمک به

پسرانمان ھمین رفتار محبت آمیز را از طریق کمک به کوچکترھا در مواردی چون رفت و 

یی چون، خرید آمد، برداشتن و گذاشتن وسایل و اشیا و به بزرگتر ھا در زمینه ھا

الگوی زنانه و مردانه را به . کردن، کمک در حمل برخی از اشیا و امثال اینھا، بیاموزیم

، تلقی نکنیم و از ابتدا این ضدیت را به فرزندانمان القا ضد یکدیگرصورت دو الگوی 

نکنیم، بلکه از ھمان دوران پیش دبستانی می باید به فرزندانمان نشان دھیم که 

  . مکمل یکدیگر است نه ضد یکدیگرر زن و مرد، الگوی رفتا

ھر یک از .کودک در سنین مختلف نسبت به جنس مخالف عکس العمل متفاوتی دارد

دبستانی در درجه  در دوران پیش: طلبد  ھای مناسب خود را می مراحل فوق، آموزش

در . شوداول باید بر الگوھایی رفتاری پسرانه و دخترانه، متناسب با سن کودکان تاکید

ھمین دوران باید به دختران و پسران بیاموزیم که با دیدی احترام آمیز، به یکدیگر نگاه 

خصوصیت مھم این دوره این است که . کنند؛ در مقابل یکدیگر گذشت داشته باشند

دختران و پسرانی که سال ھای بعد به لحاظ طبیعی، شرعی و عرفی از یکدیگر دور و 

د، در این زمان به آسانی می توانند با یکدیگر رابطه ای نامحرم شمرده خواھند ش

این دوره، دوره ای است که دیگر فرصتی اینجنین برای آموزش . نزدیک داشته باشند

رفتار احترام آمیز، نسبت به افراد غیرھمجنس در یک زندگی تنگاتنگ و ھمراه با بازی، 

 استفاده کرد و زیربنای بنابراین باید از این فرصت به خوبی. فراھم نخواھد شد

یکی از نکاتی که در این دوره باید مورد توجه قرار گیرد، . رفتارھای مناسب را ساخت

این است که نمی باید به گونه ای رفتار کنیم که دختران مان از دختر بودن خویش 

تبعیض در رفتار و عدم رعایت عدالت و نیز اشباع نکردن فرزندانمان و به . ناراضی شوند

صوص دخترانمان از محبت، می تواند تاثیری سوء بر احساس دختران از دختر بودن خ

   . خویش، داشته باشد

مطلب  بسیار  بسیار  مھم  در  این جا  این  است  که  نباید  دختر  و پسر  را  در  

طور  چ  دیگری  کشاند    رخ   به    را   یکی  یا ضعف  و  زده  کرد   ھم  بچگی  از 

انیم  تا   قبل  از  ازدواج به  دختر ھا  تلقین  کنیم  که  جنس  پسر   بسیار  بد  می تو
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است  و بعد  از  ازدواج  انتظار  داشته  باشیم  که  دخترمان  شوھرش  را  خوشبخت  

 آیا  این  رابطه  ھمراه  با  تضاد ھای  درونی  .کند  و خود  نیز  خوشبخت  زندگی کند 

برای  ھمین  ھم  باید  این  حرف  را  به  خوبی  در  .  نخواھد  بودو  عقده ھای روانی

"  پدر "   دختری  که  با  اولین  مرد  زندگی  خود  یعنی  <<ذھن  خود  جا  بیاندازیم 

. >>مشکل  دارد  ھیچ گاه  نمی تواند  آینده  خوبی  با  شوھر  خود  داشته  باشد

اد بدھد  که  دخترش  با  او  بدون  جنگ  و دعوا    پدر  باید  زمان  بگذارد  و ی"حتما

  و گرنه  ھمین  می شود  که  می بینیم  یافتاد بحث  کند تا  این  مطلب  در  او جا  ب

یعنی  اکثر  خانم ھا  بلد  نیستند  با  شوھرشان حرف  بزنند  یا  می زنند  زیر  گریه  

دشنام     بسا     و چه د  می کنند  و دا   جیغ   دلشان   حرف    گفتن  یا  به  جای

با  اینکه  خودشان  بیشتر  این  مشکل  (به  پدر  و مادر  شوھر "  می دھند  مخصوصا

را  با  پدر شان  داشته اند  که  بلد  نیستند  حرف  بزنند  و درست  رابطه  برقرار  

خورده  ویا  حتی به  خشونت ھای  فیزیکی  می کشد  چون  خشم  فرو  )  . کنند

باالخره  از  یک  جا  بیرون  می زند و کسی  که  مدیریت  کنترل  خشم  را  نداند  

  ...و  مانند  یک  کوه  آتش فشان  منفجر  خواھد  شد

  

   در دوره دبستانی 

از آنجا که رفتارھای دختران و پسران جنبه ضدیت به خود می گیرد، بھتر است به      

ضدیت از یک سو تشدید و ریشه دار نشود و از سوی دیگر گونه ای رفتار کنیم که این 

دوران دبستانی . نحوه سازگاری و کنار آمدن با آن را نیز فرزند انمان به خوبی بیاموزند

  .برای آموزش نحوه رفتار با جنس مخالف دوران مطلوبی است

ی نیز به ھنگام بروز اختالف این آموزش آنھا را آماده می کند، تا در زندگی زناشوی

در این سنین گاه دختران و . بتوانند از کنار اختالف ھا و تعارض ھا، بخوبی بگذرند

در چنین موارد ما نه تنھا باید . پسران از نحوه رفتار و برخورد یکدیگر شکایت می کنند

موجبات آرام ساختن آنان را فراھم آوریم، بلکه باید به آنان کمک کنیم تا راه رفع 

اگر کودک در این مرحله بتواند پیدا کردن راه . ا نیز خود کشف کنندمشکل و اختالف ر

حل را تمرین کند، آمادگی خوبی برای حل اختالف ھا در زندگی زناشویی، پیدا خواھد 

در این مرحله باید رفتار مبتنی بر کرامت و گذشت و بزرگواری و عدالت خواھی را . کرد

  .  بیاموزیمدر مقابل افراد غیر ھمجنس به فرزندانمان
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گاھی اوقات دختران دبستانی در نزد پدر و یا مادر خود نحوه برخورد پسری با آنان در 

اشتباه بزرگ در این موارد از آنجا آغاز . راه مدرسه و پاسخ دادن خود را، نقل می کنند

می شود که پدر و یا مادر آنی و حساب نشده، عکس العمل نشان داده و شروع به 

در چنین مواردی اگر دختر نیز رفتار اشتباھی از خود . ن می کنندسر زنش دخترشا

نشان داده بود، باید سعی کنیم او خود به اشتباه خود پی ببرد و به آرامی روش 

رفتار تند و پرخاشگرانه . صحیح برخورد با پسران را در موارد مشابه به او گوشزد کنیم

سائل مربوط به جنس مخالف را از اولین آسیبش این است که فرزندمان از این پس م

ما پنھان خواھد کرد و آسیب پنھان کردن چنین مسائلی، ممکن است بسیار زیانبخش 

   . باشد

  

     در دوره نوجوانی 

علل و عوامل گوناگونی در بروز رفتارھای نادرست در روابط دختران و پسران نقش  

  :ه زیر تقسیم کردطور کلی این عوامل را به سه دست توان به دارند که می

   نوجوان و افکار غیرواقعی او -1

  ھای برخورد آنان با نوجوان  خانواده و شیوه-2،

   ھای برخورد جامعه با نوجوان   شیوه-3،

  

باید کمک کنیم تا نوجوان تا حد ممکن از تصورات تخیلی در مورد جنس مخالف، اجتناب 

ت، لکن می توانیم با اعمال روش این امر ھر چند به طور کامل امکان پذیر نیس. ورزد

از جمله روش ھای موکد، وجود گفت وشنود در . ھایی، از افراط در آن جلوگیری کنیم

این جو باید در ادامه دوره دبستان در خانه وجود داشته باشد تا نوجوان . خانه است

افکارش، نیز مسائل خود را در خانه مطرح کند و پدر و مادر نیز به او در اصالح رفتار و 

در این زمینه باید توجه داشت که طرح . راھنمایی الزم را ارائه دھند و با ھم حرف بزنند

مطرح ساختن . مسائل مربوط به غریزه جنسی، باید به حداقل ممکن، صورت پذیرید

باید مسائل مربوط . مسائل فردی در این زمینه، با رعایت جوانب تربیتی ضروری است

  .  به نوجوانان آموزش داده شود   اصلی   عالئم   شدن به بلوغ، قبل از پیدا

ی چون به جای آوردن احکام مربوطه، از مھمترین عناصری فدر کنار این، آموزش وظای

آموزش مسائل کلی در مورد غریزه جنسی مانند . است که باید آموزش داده شود
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ن و با مثال ھای نقش دو جنس در تولید مثل، با استناد به مثال ھای دقیق از گیاھا

 ١٧اجمالی در مورد حیوانات و انسان، می تواند در اواخر دوران دبیرستان، یعنی سنین 

آموزش دقیق مسائل مربوط به روابط جنسی زن و مرد نیز باید به .  انجام پذیرد١٨و 

بی توجھی به آموزش ھایی که در ھر یک از مراحل پیش . ھنگام ازدواج انجام گیرد

تانی و راھنمایی و متوسط، توصیه شد، موجب اخذ آموزش از طرق دبستانی، دبس

این امر خود منجر . غیرمطلوب و نیز خیالپردازی ھای نادرست توسط نوجوان می شود

آنچه . به این می شود که نوجوان شناخت نادرستی از جنس مخالف در ذھن بپروراند

رد، در طیفی بسیار گسترده در ذھن نوجوانان ما در مورد جنس مخالف، امروزه وجود دا

در یک سر این طیف افکاری وجود دارد که از جنس مخالف یک اله یا الھه . جای دارد

ترسیم می کند و در سر دیگر این طیف جنس مخالف را در پایین ترن شکل خود، 

ویژگی تصورات گروه اول این است که وی را مھربان، کامل، ملجا . ترسیم می کند

و پناه، آرام بخش ھمه دردھا، پایان بخش ھمه رنج ھا، بھشت موعود )جای پناه بردن(

نقطه مقابل این تصور، جنس مخالف را به صورت وسیله ای محض برای . می داند

در میان این دو حد، انواع تصورات و تفکرات در مورد . اطفاء غریزه جنسی می داند

د در مورد شکل گیری درست مربیان و اولیاء، وظیفه دارن. جنس مخالف، دیده می شود

این تصورات و تفکرات، اقدام کنند و در ھر مرحله از سن، متناسب با ویژگی ھا و 

 در زمینه آموزش جنسی، به معنای عام )کسی  که  تربیت می کند (نیازھای متربی

سکوت در این مورد و چیزی نگفتن نه تنھا سودمند . کلمه مطالبی را به آنان بیاموزند

  .که می تواند بسیار مضر باشدنیست، بل

 آموزش ارتباط بخشی یم ودر ه ا بحث کرد" قبالدرباره نوجوان وافکار غیر واقعی او  

سالم با جنس مخالف در خانواده به بررسی برداشت نادرست از شرع و محدود 

  . ساختن مطلق نوجوان در برخورد با جنس مخالف واثرات زیانبار آن پرداختیم
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 بخش  چھل و پنجم
   

  با رایانه چت می کنم
   

فضای مجازی چت روم ھای اینترنتی به وسیله ای برای پر کردن اوقات فراغت جوانان 

مبدل شده که مرزھای تازه ای در شکل گیری ارزشھا و ھویت یابی جوانان پیش روی 

  ...آنان قرار داده است

 ٨٩ادرست از خود در چت روم ھا، سھم پسران در ارایه نقش غیرواقعی و تصویری ن

استفاده از   شرمندگی،  ریسک  کاھش .درصد بوده است١١درصد و سھم دختران 

  . فضای اینترنت را افزایش می دھد 

بررسی ھای محققان علوم و ارتباطات اجتماعی نشان می دھد که کارکرد غالب چت 

 در اشکال مثبت و منفی برای کاربران ایرانی جنبه فراغتی و سرگرم کننده داشته که

  .تسھیل کننده و جبران کننده نیازھای ارتباطی آنھا در دنیای واقعی است

گرچه در فضای چت، مرزبندی ھای جنسیتی روز به روز ضعیف تر می شود اما با       

این حال در بیشتر موارد جذابیت ھای جنیسیتی در روابط دنیای مجازی بیش از پیش 

شناسان معتقدند که مجاورت طوالنی با فضای مجازی می تواند کار.ایز اھمیت استج

طرفه و تاثیر پذیری افراطی از ھنجارھا و ارزشھا انجامیده و با  به فرھنگ پذیری یک

  .تقویت پدیده جھانی شدن تعلقات ملی و سنتی کابران را تحت تاثیر قرار دھد

را میدان ” وم ھاچت ر“کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی ” کامران سروش صحت“

ھای چند کاربردی و از پرطرفدارترین عرصه ھای مراوده در فضای مجازی دانسته و 

معتقد است که چت، مرزھای تازه ای در شکل گیری خرده فرھنگھا ،ارزشھا و ھویت 

  .جوانان پدید آورده است

: ارتباط در فضای مجازی چت می گوید کننده  ل یوی با اشاره به عوامل تسھ  

نامی، سرعت ارتباط و سیال بودن از جمله علل گرایش به چت است که در روابط گم

لی برای جستجو و فجنیسیتی و دوست یابی جوانان پیامدھایی به دنبال دارد که مح

  .ارضای کنجکاوی ھای آنان فراھم می آورد

ار  اھمیت فضای چت روم ھا در پر کردن اوقات فراغت اظھ  بر  با تاکید  کارشناس این

چت کردن در فضای مجازی، مشارکت عاطفی را جایگزین مشارکت : می دارد

سیاسی و معاشرت رو در روی اجتماعی کرده و نوعی رابطه غیر حقیقی را بر فضای 

مناسبات میان افراد حاکم کرده است که این امر پیامدھایی چون کاھش سرمایه ھای 
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     .و عینی را در بر داشته استاجتماعی ،انزوا و بریدگی از مشارکت ھای محسوس 

وی در توصیف چگونگی جایگزینی روابط عاطفی با روابط سیاسی و علمی درفضای 

چت کننده ھا از برقراری چند ارتباط ھمزمان با دیگران به شدت : چت تشریح می کند

لذت می برند، این افراد درگرفتن اطالعات خاص از مخاطب خود پیشدستی کرده و از 

ق به یک شناسایی اولیه از مخاطب دست می یابند و امکان می یابند که از این طری

این طریق توصیف ھای مبالغه آمیز درباره خود بکار برده و با ابزار ھمدردی و ھمسویی 

این کارشناس معتقد است که ماھیت غیر رو . با مخاطب، توجه او را به خود جلب کنند

ی، انگیزه بیشتری را در کاربران به ایجاد یک رابطه در روی ارتباطات الکترونیکی اینترنت

  .پشت صحنه ای که ریسک شرمندگی در آن کمتر است، ایجاد می کند

استاد روان شناسی اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباطی ” محمد ابراھیم برزگر”دکتر

: ویدبا اشاه به دو فاکتور مورد عالقه در جوانان برای برقراری ارتباط با دیگران می گ

شوق گرایش به ارتباط با چندنفر را بوجود آورده ” تنوع گرایی“و ” ناشناس ماندن“

  .است

 مشخص شد " کافی نت"در نمونه ھای تحقیقی بدست آمده از چند : وی می افزاید

  . سال یک بار چت کردن را امتحان کرده اند٣٠ تا ١۵ درصد از جوانان ٧١که 

ایش سنجی جوانان در ھفت موضوع مرتبط با وی در خصوص نتایج بدست آمده از گر

  :چت کردن ، اعالم می کند

   درصد، ٢۴نگاه به چت به عنوان بازی سرگرم کننده 

  صد ، در ١٧چت به عنوان تدوام زندگی واقعی 

   درصد ،١٨چت به عنوان وسیله ای برای ارتباط دوستانه 

   در صد ، ٩چت به عنوان امکانی برای جستجو گری  

   درصد ٢٠ان ارتباطی نامطمئن و ناکارآمد چت به عنو

  . درصد بوده است١٢چت به عنوان ابزاری برای سوء استفاده 

  

نقش ھای متقاوتی را بازی   کردن   چت  در که  گفته اند   چت کنندگان  درصد ٧۵ -

 ٨٩می کنند که سھم پسران در ارایه نقش غیرواقعی و تصویری نادرست از خود 

  . درصد بوده است١١ درصد و سھم دختران

برزگر بدبینانه ترین نظرات در گرایش چت گنندگان را مربوط به انتخاب ھمسر دکتر 
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به خاطر گسترده بودن فضا و امکان نقش بازی کردن و : دانست و خاطر نشان می کند

ارایه رفتارھای دوگانه بیشتر چت کنندگان معتقدند که محیط چت فضای مناسبی برای 

ه شمار نمی آید که در این خصوص آقایان بیشترین بی اعتمادی به انتخاب ھمسر ب

  .چت به عنوان ابزار انتخاب ھمسر دارند

وی با اشاره به تمایل پسران به برقراری ارتباط دوستانه ھمزمان با چند فرد غیر 

بیشتر پسرھا با آگاھی از وابستگی عاطفی در دختران : ھمجنس تصریح می کند

رتباط خود با آنھا را تا مرز آنچه حقیقتا به دنبال آن ھستند، تعقیب تالش می کنند که ا

این در حالی است که دخترھا اغلب با وسواس و دقت بیشتری دوستی و رابطه . کنند

  .پا برجا با یک فرد غیر ھمجنس را مدنظر دارند

ه تحقیقات جامع نشان داده که نگاه دختران به چت بیشتر جنب: می گوید برزگر دکتر 

تفنن و بازی دارد با این حال نکته ای که در وھله نخست در تضاد با این جھت گیری 

قرار دارد تعھد بیشتر به استفاده صادقانه از فضای مجازی و محافظه کاری و احتیاط 

  .بیشتر دختران در برقراری ارتباط آنالین است

تحقیق مشترکی که از محققان علوم اجتماعی در ” آرزو صالحی ” و” مریم رضا زاده“

در خصوص گرایش جوانان به چت ھای اینترنتی انجام دادند ،نتایجی را که در ذیل آمده 

 درصد معتقدند که ۵٣ درصد به چت به مثابه یک بازی نگاه می کنند، ٨٨: ارایه دادند

 درصد معتقدند که کسانی که با آنھا چت ۴۶چت کردن فرقی با زندگی واقعی ندارد، 

 درصد گفته اند که شخصیت شان درچت ۴٠صیاتی مشابه با آنھا دارند، می کنند خصو

 آرامش   احساس  کردن چت  از   درصد ٧۶  با شخصیت واقعی شان متفاوت است،

 درصد ۴۴ درصد شناخت شخصیت دیگران را در چت غیرممکن می دانند، ٨٣می کنند، 

 درصد در ٧۶ دانند، فھمیدن احساسات و نظرات واقعی افراد در چت را غیرممکن می

 درصد امکان انتخاب ھمسر از طریق چت را ٧٣چت به مخاطب خود اعتماد ندارند، 

 درصد معتقد به وجود دردسر در دوست یابی ھای اینترنتی ۴٣مناسب نمی دانند و 

  . ھستند

که دختران درچت تحقیقات این دو محقق از زاویه ایی دیگر ھمچنین نشان می دھد 

 در ھمین راستا پسران در ل به شیطنت و سر کار گذاشتن ھستندکردن بیشتر مای

  .چت کردن تالش بیشتری می کنند که اعتماد دختران را بر ای تداوم رابطه جلب کنند

عضو ھیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در بیان انگیزه ” محمد سعید ذکایی“
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یل فراغتی و سرگرم توجه بیشتر چت کننده ھا به مسا: اصلی از چت کردن می گوید

کننده چت روم ھا بوده است و انگیزه ھای بعدی به ترتیب شامل پیدا کردن دوست، 

تازگی محیط چت و مھیج بودن آن ، تفاوت شخصیت در صحنه چت نسبت به زندگی 

  .حقیقی و شیطنت و ماجراجویی عنوان شده است

دی تمایل به چت کردن در پاسخ به این سوال که با چه افرا: این کارشناس می افزاید

 درصد پاسخ دھندگان گفته اند که بیشتر دوست دارند با افراد متنوع ۵٠دارید، بیش از 

  .و ناشناس چت کنند و کمتر از یک سوم تمایل خود را به افراد آشنا بیان داشته اند 

 کردن با افراد غیرھمجنس   چت  به  تمایل دھندگان  پاسخ    درصد٩/٩٨    ھمچنین

ه اند و بدین ترتیب می توان گفت که فضای غالب در محیط چت روم ھا داشت

گفتگوھای دوستانه جوانان غیر ھمجنس است که با نیت ارضای کنجکاوی، آشنایی، 

عضو ھیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی . سرگرمی و شیطنت و ماجراجویی است

س تحقیقات انجام بر اسا:در خصوص مضمون گفتگوھای چت کننده ھا اعالم می کند

 ٢٧ درصد چت کننده ھا به دنبال مباحث غیرجدی و پیش پا افتاده و ۴٠شده، بیش از 

 درصد موضوعاتی ٢٠درصد به گفتگوھایی برای صمیمیت و نزدیکی بیشتر و کمتر از 

ذکایی، درباره الگوھای قابل آقای . چون موسیقی فیلم و ھنر را مد نظر داشته اند

بیشتر جوانان کم سن و سال تر به :  چت کننده ھا می گویدتوجه در روابط میان

خصوص پسرھای جوان در گفتگوھای اینترنتی مایل به صمیمیت و نزدیکی بیشتر با 

  .دوستان غیر ھمجنس خود ھستند

ھمچنین پسران بیش از دختران مایل به گپ ھمزمان با بیش از دو یا چند فرد 

  .درچت کردن بیش از دختران استغیرھمجنس بوده و تبحر و مھارت پسران 

ھمچنین پسرھا ترس و نگرانی کمتری از کنترل ھا و شناسایی ھای غیرمحسوس در 

  .خالل چت کردن داشته اند

 درصد ٨۵وی اولویت سایت ھای مورد مراجعه پاسخگویان برای چت کردن را به ترتیب 

 ۵/۶ات نت و  درصد سایت ھای فارسی زبان مثل بدھی دات کام و روزی د٪٧یاھو، 

  . دانستmsnدرصد 

ھشدار  به  ھیچ  وجه  نباید  با  کسی  که  طرف  مقابل  شمااست و چت  می کند  

شناخت  با  مالقات  روبرو  امکان پذیر  "  حتما. دل  ببندید  و  برنامه  ازدواج  بریزید

  .می شود
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  بخش  چھل و ششم
   

  راستی  چرا  که  نه
   

اش باعث از بین رفتن یک خاصیت مھم ازدواج  در اشکال نھاییروابط آزاد بخصوص       

  .شود و آن انحصار در شریک زندگی است می

  : تواند بر چند اصل مبتنی باشد این منع می

ھای مختلف   بین زن و مرد نامحرم جذب و انجذابی وجود دارد که مبنای آن کشش-یکم

  )مرغ ھمسایه غاز است(.استروانی و زیستی در ھر یک از زن و مرد و بین آن دو 

ھای نفسانی که در صورت تعدیل، نیازھای طبیعی بشر را تأمین کرده و در  غریزه

دھند، نقش مھمی در  صورت افسار گسیختگی حیات سالم او را مورد مخاطره قرار می

ھا، غریزه جنسی و میل به دوست داشتن  مھمترین این غریزه. کنند این میان بازی می

  .ته شدن استو دوست داش

.  آدمی در مقابل غریزه جنسی و کنترل آن ناتوانتر است تا درمقابل باقی غرایز-دوم

باشد زیرا که احساس لذتی که تأمین این غریزه به دنبال دارد  علت امر ھم روشن می

ھای  در روایات ھم امر به بیان. کم نظیر بلکه غیرقابل مقایسه با سایر لذات است

امام صادق از : گوید راوی می:  است از جمله آنھا روایت ذیل استمتفاوت تاکید شده

تر است؟ عرضه داشتیم خیلی چیزھا  ما پرسیدند چه امری از ھر چیز دنیا خوشایند

کافی،  .(ترین آن ارضای غریزه جنسی است حضرت فرمود لذت آور. خوشایند و لذیذند

د این غریزه باید با عقل رس بر ھمین اساس است که الزم به نظر می )321، ص 5ج 

  .تدبیر و اداره شود

کنند و  ھا در اکثر موارد فقط به اتکای عقل، غرایز را کنترل نمی  بسیاری از انسان- سوم

لذا در این میان شریعت به خصوص با دستورات . کنند به ندای عقل توجه نمی

  .کند اش، به کمک عقل آمده و به او در مھار غرایز کمک می الزامی

یکی از آنھا که غفلت از آن دینداری . ھای شریعت در این باره چند چیز است ژگیوی

ھایی است که رعایت آنھا،  مردم را پاره پاره کرده است، دستورات اخالقی و حریم

دومین . اند ھای فقھی بھترین ضمانت ـ اجرای برای سایر قوانین بخصوص حالل و حرام

  .ھای اخروی است وی، ھراس از مجازاتویژگی شریعت نیز در ایجاد انگیزة ق

تداوم نسل بشر فقط از . رابطه طبیعی از پیش گفته، واقعی و گریزناپذیر است -چھارم 

مرد و ) ره(به فرمایش عالمه طباطبایی. طریق ارتباط زناشویی مرد و زن ممکن است
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  )277 ، ص2 و 1تفسیر المیزان، ج  .(اند زن از جھات مختلف برای یکدیگر تجھیز شده

لکن وجود رابطة افسارگسیختة مردان و زنان در جامعه گزینه مناسبی برای ارتباط مرد 

تواند منع مطلق  آن راه نمی. بایست سراغ راه دیگری رفت بنابراین می و زن نیست 

حال باید دانست که چرا . ارتباط مرد و زن باشد که این راه نه علمی است و نه درست

  .باشد  آزاد مردان و زنان صحیح نمیاز دیدگاه دین ارتباط

  

  دالیل منع روابط آزاد میان زن و مرد

  :کنیم این دالیل را در موارد ذیل فھرست می

  لزوم توجه به ابعاد متعالی انسان اعم از مرد و زن. 1

زنان و مردان به عنوان جماعت انسانی ابعادی دارند که برخی از آنھا بسیار متعالی و 

ھای متفاوتی انجام  انسان فعالیت.  بخش حیوانی مرتبط ھستندبرخی دیگر ھم با

تواند  ھا می ھا و نوع فعالیت ھای متعددی دارد که با توجه به توانایی دھد و توانایی می

  .اھداف مختلفی برای خود انتخاب نماید

پذیری انسانھا در این  حال در صورتی که روابط مردان و زنان آزاد باشد، به دلیل آسیب

ابطه و حاکمیت غریزه، ابعاد متعالی آدمی تحت الشعاع قرار گرفته و عقربة ذھنی و ر

رفتاری افراد به سمت مسایل جنسی و حواشی آن رفته و ھر یک از آنھا از ابعاد 

  .ورزند متعالی خود و دیگری غفلت می

طالب  امام علی بن ابی. کند روشن است که سرکشی شھوت عقل را ناکارآمد می

منتخب میزان الحکمه،  .(رود  بر اثر ھوس و شھوت عقل و خرد از بین می:اند که فرموده

قرآن کریم ھم با ارزش دادن به معیارھایی نظیر علم، ایمان و عمل  )710، ص 2ج 

داند توجه آدمی اعم از مرد و زن را به این  صالح که ھمه را حقایقی غیر جنسیتی می

. خود را اموری از این دست قرار دھندکند که باید چه ھمت  واقعیت جلب می

البالغه انسانی که در مقابل موقعیت معصیبت بار جنسی،  در نھج) ع(امیرالمؤمنین

  .داند ورزد را فرشته خو می خویشتندار بوده و عفت می

  

  حراست از کرامت انسانی زنان. 2

وند، چرا ش بند و باری جنسی این زنان ھستند که بیشتر متضرر می در صورت رواج بی

شوند و تنزل  ھای جنسی تبدیل می سوژه که در این صورت زنان در ارزیابی مردان، به 



 241

اگر زنان به . زنان تا به این حد، بدترین شکل ممکن از سقوط شخصیت آدمی است

ھایشان مورد عالقه واقع شوند و بر این اساس با کسی پیوندی مقدس  خاطر جاذبیت

لی که دیگر امتیازات شخصیت آنھا ھم دیده شده و در به نام ازدواج ببندند در حا

. ای متکامل به حساب آیند، ابدًا مذموم نیست مجموع یک ھمراه و شریک در زندگی

لکن وقتی فقط از لحاظ مسایل شھوانی مورد نظر آیند، بسی خسران نموده و 

د که به در ادله و روایات موارد قابل توجھی وجود دار. حقیرانه زندگی خواھند کرد

کنند که زنان را فقط بابت جمال  مردانی که درصدد ازدواج ھستند توصیه می

  .شان توجه کنند شان نخواھند و به ابعاد دیگر و شخصیت باطنی ظاھری

شود از توان بالقوه و بالفعل زنان در  در واقع شیوع نگاه ظاھربین و غلط باعث می

غفلت شده و خود فراموشی جھات مختلفی که با پیشرفت جامعه مرتبط است 

  .مفرطی را نیز در زنان باعث گردد

  

  تاثیرات مخرب فرھنگی روابط آزاد بر زنان و مردان. 3

ماند بلکه به تغییر فرھنگ به تمام  له فوق متاسفانه در حد مطرح شده باقی نمیامس

ھای جنسی، تمام  هسوژ تبدیل شدن زنان به . انجامد معنا و در تمام ابعادش می

اھر زنان از جمله پوشش، نوع سخن گفتن، کیفیت و کمیت ایجاد روابط اجتماعی، ظو

له در زندگی مردان نیز اثر گذارده و اتشدید این مس. دھد را تغییر می... آمال و آرزوھا 

به جای مردان غیرتمند طالب زندگی پایدار، از آنان مردان ھوسران و متقاضیان کاالھای 

  .سازد جنسی می

  

  ل بنیان خانوادهتزلز. 4

بدیھی است که انحصار تلذذات جنسی در خانواده زمانی ممکن است که در صحنه 

دسترسی آسان به . علنی جامعه مردان و زنان از این حیث در اختیار یکدیگر نباشند

متاھلی ) بخصوص گروه اول(تأمین غرایز از طرق نامشروع عالوه بر آنکه مردان و زنان 

دھد، با   و تقوی سست بنیاد ھستند در معرض آسیب قرار میرا که از نظر ایمان

باالبردن آستانة لذت و کامیابی و توقعات روبه تزاید مردان و زنان از یکدیگر بر فروپاشی 

  .گذارد خانواده اثر بیشتر می

مردان و زنان در مراودات آزاد خود با غیر ھمسر مداوم در فکر مقایسه ھمسر خود با 
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ند و با این کار احساس رضایت خود را نسبت به خانواده و ھمسر خود ھای جدید نمونه

آگر  قشنگ ترین گل  را  نیز  داشته  باشید  براحتی  با  یک  باغ  .دھند از دست می

  .علف  عوضش  می کنید

برد  ھای اولیه تشکیل خانواده را از بین می عالوه بر امر فوق وجود این روابط انگیزه

در شرایطی که تشکیل خانواده زحمت . یدن آمار ازدواج موثر استیعنی در پایین کش

نھد، وجود روابط آزاد  ھایی می زیادی در بردارد و بر دوش ھر یک از طرفین مسئولیت

ترین راه ممکن غرایز خود را تأمین کنند و  شود که متاسفانه افراد از نامطلوب باعث می

جھت اطالع بیشتر از این  .( افراط نمایندجویی ھای خانوادگی در لذت فارغ از مسئولیت

  )اثر دکتر تونی گرنت» زن بودن«به کتاب : نیدکجوع موضوع ر

به جای ھمسر و ( در رفتارھای جنسی و انتخاب دوست و رفیق بی بند و باری 

مھمترین عاملی است که در کشورھای توسعه یافته باعث پیدایش ) شریک زندگی

  .شده است...) ھای آزاد، مادران مجرد و  زوجتک والدی،(ھا  انواع خانوده

  )استھالک قوا(غریزه محوری به جای بالندگی و سازندگی فکری . 5 
در حالت روابط افسار گسیخته و آزاد، صفحه فکر و مغز آدمی تحت تصرف غریزه 

دقیقًا مانند انسانی که البته . شود آید و قوای مختلف انسان مستھلک در آن می درمی
ته به بیماری عطش مبتالست، این انسان تمام ھمتش نوشیدن آب است و ناخواس

به دنبال آنھم تمام افعالش منحصر در . تواند به مسئله دیگری بیندیشد نوشیدن و نمی
  .ھمان نوشیدن است

شود  زمانی که وقت زنده و پویای یک جوان به حواشی مسایل جنسی مصروف می
بر ھمین اساس است که در . ماند  باقی نمیھای سازنده دیگر جایی برای فعالیت

فرمایند که  قرآن کریم در تمام آیات مربوط به کنترل روابط زن و مرد و ایمن سازی آن می
/ بقره  .(ھستند یعنی رشد دھنده ترند) پاکتر (»ازکی«رفتارھای مختلف کنترل کننده 

  .کنند شده رشد میزیرا تمام قوا در سایة فضای ایمن ) .30/ ، نور 28/ ، نور 232
  
  ابعاد و پیامدھای سیاسی و اقتصادی روابط آزاد. 6

له اجتماعی با اله روابط آزاد زنان و مردان در طول تاریخ عالوه بر اینکه یک مسامس
کسانی که کمی با . ابعاد فرھنگی بوده، ابعاد سیاسی و اقتصادی ھم داشته است

دانند که  طالعه نموده باشند، میتاریخ جھان آشنا بوده و قصه استعمار نو را م
 اخالقی تا چه حد جوامع و بخصوص بی بند و باری آزادسازی روابط زنان و مردان و 

تفاوتی نسبت به مسایل اساسی داخلی  ھا را فلج کرده و تخم بی قدرت جوان ملت
   .یک کشور را بین آنھا افشانده است

ھای فراوانی  ا و دالالن تباھی، بھرهھ عالوه بر امر فوق باید دانست که ھمواره واسطه
امروزه ابعاد . اند ھای جنسی بین زن و مرد برده و به ثروتھای کالنی رسیده از جاذبه

اقتصادی و یا سیاسی فساد و فحشا، که نتیجه قھری روابط آزاد است ابعادی جھانی 
ری له را از سطح یک مسئله اخالقی و شرعی به سطح غیرقابل باوادارد و این مس
وجود میلیونھا روسپی در سرتاسر جھان، قانونی شدن رفتار شنیع . کشانده است

کسانی که به کارگران جنسی مشھورند و دھھا امر خطرناک دیگر ھمه و ھمه نتیجه 
. تغییر رفتار انسانھا در امر روابط بین زن و مرد و تحول در ھنجارھای مربوطه است

از ھمسرش از نظر طرفداران حیات مدرن متاسفانه در شرایطی که تمکین یک زن 
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شود، روابط آزاد به راحتی  احترامی به زن تلقی می گناھی نابخشودنی و فقھای بی
   .گردد تجویز می

  
  سلطه پورنوگرافی بر ارتباطات. 7

 که از نظر مدافعین روابط آزاد امری مورد نیاز  )توصیف و نمایش امور جنسی (پورنوگرافی
نگاری و پرداختن به امور جنسی شنیع و مستھجن  به معنای ھرزه  !آید به حساب می

در حد یک بازی «گرچه مسئله پورنو و بحثھای راجع به آن . ای است در عرصه رسانه
ولی در واقع این دیو خوش  »پینگ پنگ و یا مسأله غیرقابل سانسور تنزل یافته است

 های از سیطر صول رسانهای و ھیچ مح خط و خال، امروزه باعث شده که ھیچ رسانه
توان به کتاب، فیلم، نوار کاست،  واقعًا به سختی می. غرایز جنسی خالصی نیابد

ای از مراتب مختلف امر مزبور در آن بروز و ظھور  دست یافت که جلوه... سی دی و
برداری از رسانه در راستای ھرزگی و ابتذال جنسی قطعًا  و این بھره. نداشته باشد
  .ن ناپذیری به فرھنگ اخالق بشری وارد ساخته و خواھد ساختضررھای جبرا

  
  تھدید جدی بھداشت جنسی. 8

اش باعث از بین رفتن یک خاصیت مھم ازدواج  روابط آزاد بخصوص در اشکال نھایی
عدم انحصار در شریک زندگی صرفنظر از . شود و آن انحصار در شریک زندگی است می

ز زن و مرد و فرزندان و از بین رفتن نسلی پاک و آثار روانی متفاوت برای ھر یک ا
شناخته شده، در حال حاضر و در شرایطی که دنیا در محاصره دھشت آور بیماریھای 

  .آید مقاربتی است، یک فاجعه انسانی جبران ناپذیر به حساب می
در . سازی روابط آزاد نه آسان است و نه چندان علمی بسیار واضح است که ایمن

 که بر پایه ھوس و اطفای غریزه تشکیل شده است، زن و مرد ھیچ ضمانت ای زندگی
اند که ھمدیگر را دوست بدارند، مراقبت کنند و به یکدیگر  اخالقی به یکدیگر نسپرده

از این ) HIV(ھای خطر آفرین نظیر ویروس ایدز  بنابراین انتقال ویروس. ضرر نرسانند
  .طریق بسیار شایع است

اند، یکدیگر را  ک زندگی با ثبات اخالقی که افراد به ھم تضمین سپردهدر حالی که در ی
کنند، حتی اگر یکی از طرفین مبتال به یک بیماری باشد  دارند و مراقبت می دوست می
کنند روابط خود را ایمن سازند و یا حداقل به دلیل ھمان انحصار، شیوع و  سعی می

متاسفانه در حالی برخی افراد به . گیرد ھا به کندی صورت می انتقال بیماری
له فوق یک اپردازند که امروزه مس سازی روابط نامشروع در داخل کشور می عادی

تمام فصل .  محور نگران کننده در سند پکن و سایر اسناد جھانی است12عرصه از 
له بیماریھای مقاربتی با تکیه بر ادر این سند حول مس» زنان و بھداشت«مربوط به 
زنان و حقوق برابر، ص  .(زند سازی آن دور می  یعنی روابط آزاد و لزوم ایمنعامل آن
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  پیدایش انحرافات جنسی. 9

انسانھا و ... شیوع روابط آزاد و به دنبال آن ترویج پورنو، تجاری شدن سکس و
اول رفتارھای آنان را از اعتدال خارج نموده و رضایتمندی آنھا را نسبت به رفتارھای متد

نمونة تأسف بار آن . کند تغییر داده و سطح عظیمی از انحرافات جنسی را ایجاد می
که شاید از نتایج ارزان و مفت بودن ارتباط زن و مرد و سھل الوصول بودن زنان است، 

  .میل به ھمجنس و بدتر از آن قانونی دانستن این عمل است
ابط نگاه با تلذذ یک مرد به زن در حالی که در یک جامعه محجوب خطای رفتاری در رو

آیند و  ھای برھنه نیز دیگر محرک به حساب نمی است، در یک جامعه باز حتی بدن
ترین نوع مصرف  اشتھای بشر بریده از اخالق و معنویت به دنبال بدترین خوراک و آلوده

  .گردد می
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  بخش چھل و ھفتم
  

  رابطه  درست
  

 می تواند   به  قصد  ازدواج نس مخالفداشتن یک رابطه صمیمی و نزدیک با ج

این درحالی است که ھمین . سرچشمه آرامش، حمایت و لذت برای ھرکس باشد

 و در  نھایت  نابودی  رابطه میتواند به منشاء اضطراب، ناراحتی ونا امیدی شما 

  ...زندگی  شما  شود 

      مشکالت و راھکارھا : روابط

 فراز و نشیب ھایی در کشش به فرد مقابل، انرژی و روابط نزدیک در طول مسیر خود با

این نوسانات در رضایت از رابطه تحت . اشتیاق برای ادامه رابطه روبه رو می شوند

تاثیر عوامل مختلفی ایجاد می شوند که از آن جمله می توان به میزان خستگی فرد، 

 در برخورد با مھارت ھای ارتباطی، قابلیت حل مشکل، کنترل استرس، توانایی فرد

فشارھای خارجی مثل فشارھای کاری، خانوادگی و مالی و رویاھا، اھداف و انتظارات 

  .خود فرد برای زندگی و رابطه اش اشاره کرد

  

  مشکالت اصلی در روابط

وقتی در روابط مشکل ایجاد می شود، این مشکل می تواند دالیل مختلفی داشته 

ت مربوط به تعامالت بین دو طرف در رابطه باشد که به مشکالت ھر دو طرف و مشکال

مشکالت فردی که در رابطه استرس ایجاد می کند معموًال به خاطر . مرتبط است

این نیازھای برآورده نشده . نیازھای فردی طرفین که برآورده نشده است، پدید می آید

 روابط ناکارآمد این. معموًال به خاطر الگوھای ارتباطی ناکارآمد بین روابط ایجاد می شود

شامل ناتوانی در ارتباط موثر، فقدان حمایت از طرف مقابل، ضعف در حل مشکالت، 

  . فقدان زمان و نبود تجربیات لذت بخش و مثبت در کنار ھم می شود

  

  ارتباط ضعیف

نحوه صحبت کردن . ضعف ارتباط معموًال در ھمه روابط مشکل دار به چشم می خورد

در بررسی . ھمدیگر می تواند ناراحتی و تنش زیادی ایجاد کنددو طرف با ) یا نکردن(

امتناع از · :  ناکارآمد زیر شناخته شده اند مشکالت متداول در نحوه ارتباط، الگوھای

  .ارتباط تحمیلی
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این زمانی است که یک طرف سبک ارتباطی تجاوزگرایانه، مدعی موابانه یا تحمیل 

· . ل در پاسخ از ایجاد ارتباط سر باز می زندگرایانه را پیش می گیرد و طرف مقاب

این زمانی است که فرد از احساسات منفی مثل . احساسات منفی و برچسب زدن

برچسب زدن . عصبانیت و ناراحتی در برخورد با طرف مقابل خود استفاده می کند

زمانی اتفاق می افتد که شما برای توصیف طرف مقابل خود از الفاظ کلی گرایانه 

بطالن احساسی و گوش · ". آزار دھنده"یا " احمق"، "تنبل"تفاده می کنید مثل اس

 کالمی )باز خور (این زمانی اتفاق می افتد که فرد از زبان بدن و فیدبک. دادن غیرموثر

  .مناسب برای ابراز نگرانی و درک خود استفاده نمی کند

  

  ضعف در حل مشکالت 

برای طرح راه حل ھای موثر برای مشکالتی حل مشکل یک مھارت بسیار مھم و الزم 

تنظیم برنامه : این مشکالت عبارتند از. است که روزانه در رابطه با آن برخورد می کنید

ھای ھر روزه برای انجام کارھا، پرداخت قبض ھا، تنظیم فعالیت ھای اجتماعی و 

کالت مش. کارھای خارج از خانه، و تنظیم زمان برای وقت گذاشتن برای ھمدیگر

ناتوانی در · : متداولی که در تالش برای حل مشکل با آن روبه رو می شوید عبارتند از

. گاھی اوقات نمی توانیم بفھمیم مشکل اصلی از کجاست. تشخیص مشکل اصلی

مثًال ممکن است در رابطه گاھی تصور کنیم که طرف مقابلمان دیگر چندان به ما راغب 

مشکل می تواند . رحالیکه مشکل اصلی این نیستنیست یا دیگر دوستمان ندارد، د

  . خستگی او باشد یا اینکه وقت کافی کنار ھم نگذرانده ایم

گاھی اوقات . فکر نکردن کامل به ھمه راه حل ھای ممکن قبل از انتخاب یک راه حل

قبل از اینکه خوب به ھمه انتخاب ھایی که روبه رویمان است فکر کنیم، سریع به 

در روابط گاھی یکی از طرفین تصور می کند که برای حل . ی رسیمنتیجه گیری م

مشکل گذراندن یک تعطیالت کنار ھم یا ایجاد چند تغییر جزئی در برنامه روزانه کافی 

مثل این می ماند که ما معموًال دنبال راه ھایی ھستیم تا پول بیشتری در . باشد

  . را کمتر کنیمبیاوریم به جای اینکه انتخاب ھای پرھزینه زندگی 

گاھی . صحبت نکردن یا مشورت نکردن با طرف مقابل در انتخاب، اجرا و بازنگری· 

اوقات بدون اینکه با طرف مقابلمان مشورت کنیم سعی در حل مشکل رابطه می کنیم 

و این فرصت را از او می گیریم که در آن فرایند شرکت داشته باشد و گاھی اوقات ھم 
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ش نمی رود به جای اینکه در کنار ھم برای حل آن تالش کنیم، وقتی کارھا درست پی

فقدان حمایت از جانب طرف مقابل برای ادامه یافتن یک . ھمدیگر را مقصر می کنیم

رابطه و شکوفا شدن آن ھر دو طرف باید احساس کنند که از جانب طرف مقابل خود 

ر کنار انتظارات واقعگرایانه برآورده شدن این نیازھا د. به اندازه کافی حمایت می شوند

ھر طرف درمورد توانایی طرف مقابل در برآورده کردن نیازھای او، جو بسیار خوبی در 

رابطه ایجاد خواھد کرد که نیاز به مورد حمایت قرار گرفتن در ھر دو طرف برآورده 

  . خواھد شد

یانه درمورد داشتن انتظارات غیرواقعگرا· : مشکالت معمول در این مورد عبارتند از

خیلی مھم است که در تعیین نیازھای خود در رابطه با حمایت طرف . نیازھای خود

تکیه کردن روی طرف مقابل برای برآوردن نیاز شما . مقابل کمی واقعگرایانه فکر کنید

به مورد حمایت قرار گرفتن کمی غیرواقع گرایانه است و فشار زیادی روی طرفتان 

  .ایجاد می کند

گاھی اوقات وقتی یک طرف . شتن خواسته ھای غیرواقعگرایانه از طرف مقابل دا    

خواسته ھای غیرمنظقی از طرف خود دارد و انسانیت طرف مقابل خود را ندیده 

باید بدانید که طرفتان ھم مثل شما یک انسان . میگیرد، روابط دچار مشکل می شوند

  .ای خاص خود را دارداست و اشتباه می کند، خسته میشود و او ھم نیازھ

  

معموًال به خاطر .  ناتوانی در برقراری ارتباط و حل مشکل برای برآوردن نیازھا         

ناراحتی یک طرف از اینکه طرف مقابلش چیزی را به یاد نداشته است یا کاری که او 

می خواسته را انجام نداده است یا خوب با او گفتگو نداشته است، دعوا و مشاجره 

در این مورد، اگر برقراری ارتباط یا حل مشکل به درستی و به طرزی .  می آیدپیش

نداشتن زمان و تجربیات لذت بخش کنار . کارآمد انجام نشود ھمه چیز بدتر می شود

ھمدیگر نگذراندن وقت کافی و نداشتن تجربیات شاد و لذت بخش کنار ھمدیگر 

  .ط به چشم می خوردمشکلی است که در خیلی از نارضایتی ھا از رواب

  : در این وضعیت مشکالت زیر معموًال اتفاق می افتد

زوج ھا معموًال از قبل برنامه نمی ریزند تا مطمئن شوند که .  نگذراندن وقت کافی 

زمان ھایی را ھم که کنار ھم تنھا ھستند معموًال . وقت کافی کنار ھم می گذرانند

  . ستفاده مفید از آن نمی برندآنقدر خسته و بیحوصله ھستند که ھیچوقت ا
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 است   یکی دیگر از مشکالت در روابط زمانی.  فقدان تجربیات لذت بخش کنار ھمدیگر 

که دو طرف عالیق یکسانی ندارند که با انجام آن بتوانند تجربیات لذت بخشی از کنار 

 کارھای زیادی ھست که) چند نکته برای شروع(تقویت رابطه . ھم بودن داشته باشند

ایجاد تغییر در نحوه . می توانید برای شروع بھبود بخشیدن به رابطه تان انجام دھید

برخورد و گذراندن زمان بین خود و طرف مقابلتان و تقویت مھارت ھای ارتباطی و حل 

مشکل می تواند تغییرات شگرفی در رابطه تان ایجاد کند و رضایت ھر دو شما را از 

  . باط گفتگو و ارتباط پایه داشتن یک رابطه خوب استتقویت ارت. رابطه باال ببرد

  

  :در زیر به چند استراتژی و اصول پایه برای شروع کار اشاره می کنیم

 وقتی می خواھید با ھم صحبت کنید ھر چیزی که حواستان را پرت کند، از بین      

بحث کردن اگر آن زمان برای صحبت کردن و . تلویزیون یا ضبط را خاموش کنید. ببرید

درمورد یک موضوع خاص به نظرتان مناسب نیست، حتمًا از طرفتان بخواھید که زمان 

  .دیگری را برای این کار تنظیم کنید

ھمیشه صبر کنید تا طرفتان .  وقتی طرفتان مشغول صحبت است، حرف نزنید       

شده صحبتش تمام شود و بعد اگر مطمئن نبودید که حرفھای او را کامًال متوجه 

باشید، چیزھایی که شنیده اید را برایش خالصه کنید تا قبل از اینکه بخواھید پاسخش 

  .را بدھید مطمئن شوید که حرفھایش را درست متوجه شده اید

صفاتی مثل تنبل، بی تفاوت و امثال .  طرفتان را مقصر نکنید و به او برچسب نزنید     

با . نید رفتار مشکل ساز را پیدا کنیداین را به طرفتان نسبت ندھید درعوض سعی ک

  . مقصر کردن طرف مقابل به ھیچ نتیجه مثبتی دست پیدا نمیکنید

ھمیشه به دنبال راه . به طرفتان روحیه دھید و از لغات دلگرم کننده استفاده کنید      

ھای مثبت برای حرف زدن و بحث کردن با طرفتان باید و سعی کنید حرفھایتان را 

زبان بیاورید که در عین صداقت روحیه طرفتان را تقویت کند و به جای ناراحت طوری به 

  . کردن او، به او دلگرمی دھد

  

  :حل مشکل

طرح راه حل ھای موثر حل مشکل مھارتی است که بااینکه به نظر ساده می رسد اما 

یادگیری آن بسیار دشوار است و در برخورد با مشکل، اجرای آن حتی دشوارتر ھم 
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در زیر به نکات مفیدی برای یادگیری این مھارت و اجرای آن در مشکالت . اھد بودخو

  .اشاره می کنیم

 مشکالت بزرگ را به چند مشکل کوچکتر تقسیم کنید و ھر زمان فقط یکی از آنھا را    

برخی از مشکالت به نظر غیرممکن می رسد چون بسیار سخت و طاقت . حل کنید

  . فرسا ھستند

گاھی اوقات .  قبل از انتخاب یک راه حل، به ھمه راه حل ھای ممکن فکر کنید         

غیرعادی ترین راه حل بھترین و مفیدترین راه حل است یا بعدھا به دردتان خواھد 

  . خورد

.  طرفتان را ھم در اینکار شرکت دھید و در کنار ھم برای حل مشکل تالش کنید      

رف رابطه باید درگیر شوند تا به یک میزان احساس برای حل مشکالت رابطه ھر دو ط

  .حتمًا در این موارد نظر طرف مقابلتان را ھم جویا شوید. مسئولیت کنند

اگر اوضاع آنطور که .  مثبت گرا باشید و سعی کنید از ھر اتفاق درس بگیرید            

کنید، روی می خواھید پیش نمی رود، سعی نکنید فقط به نکات منفی جریان نگاه 

ببینید کجای جریان خوب پیش رفته است؟ کدام جنبه از . نقاط مثبت آن ھم تمرکز کنید

رابطه موفق بوده است؟ شما و طرف مقابلتان چه کارھایی را به خوبی کنار ھم انجام 

تقویت حمایت طرف مقابل باال بردن حمایت طرف مقابل نیاز به مھارت ... می دھید؟ و 

  .در این مورد ھم نکات زیر بسیار برایتان مفید خواھد بود.  داردھا و انرژی زیادی

 وقت بگذارید و فکر کنید که نیازھای شما برای مورد حمایت قرار گرفتن چه              

ببینید طرف مقابلتان برای کمک به برآوردن این نیاز شما چه می تواند . چیزھایی است

  . ایانه و منطقی باشدریتان باید واقعگیادتان باشد انتظارات و نیازھا. بکند

وقتی میدانید که چه .  رک و واضح با طرفتان درمورد نیازھا و انتظاراتتان صحبت کنید   

میخواھید باید بتوانید آنرا واضح و روشن با طرف مقابتان مطرح کنید و مطمئن شوید 

  . که حتمًا درست متوجه منظور شما شده است

یادتان باشد که طرفتان کامل . باشید چون انسانھا کامل نیستندصبور و باگذشت       

شما ھم باگذشت و . نیست و ممکن است به دالیل مختلف اشتباھاتی از او سر بزند

در این صورت است که وقتی ھمه . صبور باشید و انتظار زیاد از حد از او نداشته باشید

گذراندن وقت بیشتر کنار . چیز خوب پیش برود بسیار خوشحال و متعجب خواھید شد

ھم و کسب تجربیات لذت بخش گذراندن وقت کنار ھم و داشتن تجربیات مشترک 
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  . چیزی است که شما و طرف مقابلتان باھم می توانید روی آن کار کنید

  . توصیه ھای زیر می تواند برایتان مفید باشد

  .برای دیدن ھم به طور منظم برنامه بگذارید· 

راندن وقت کنار ھمدیگر برنامه بریزید و زمانھایی را انتخاب کنید که از قبل برای گذ

ھیچکدامتان خسته نباشد و بتوایند زمان مفیدی را کنار ھم بگذرانید و از باھم بودن 

  .لذت ببرید

برای به دست آوردن تجربیات لذت بخش در کنار ھم، فعالیت ھایی را انتخاب کنید · 

این فعالیت ھا را به طور منظم در کنار ھم انجام .  بریدکه ھر دو از انجام آن لذت می

دھید و درک خود را از آن بخش از فعالیت که طرفتان بیشتر از آن لذت میبرد بیشتر 

  .کنید

اگر فعالیت ھای زیادی نیست که ھر دو از آن لذت ببرید، سعی کنید لیستی از 

یکی یکی . نار ھم امتحان کنیدفعالیت ھایی تھیه کنید که می توانید انجام آن را در ک

  .آن فعالیت ھا را امتحان کنید و ببینید از کدامیک ھر دو شما لذت می برید

این  بحث  فقط  برای  آن  دسته  از  عزیزان  مطرح  شد  که  یا  نامزد  کرده اند  و  یا  

  .زندگی  مشترک  خود  را  شروع  کرده اند
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  بخش چھل و ھشتم

  

 ھم  دانشگاهباز 
   

محیط آموزشي بدون ارتباط آموزشي نیست و طرف دوم اين ارتباط، ھمیشه از جنس 

  .شما نیست

شايد شما در برخي اوقات مجبور به برقراري ارتباط با جنس مخالف شويد؛ انسان، 

 ارتباط با ديگران زندگي نکرده است و اگر چه سطح و نوع ارتباط ھا تنوع  ھرگز بي

گاه قطع نشده است؛ زيرا براي آدمي، ارتباط با  ي ارتباطات انساني، ھیچپذيرد، ول مي

  .ھمنوع يک ضرورت است

به اين سبب، گاھي ارتباط . کند نوع و کیفیت ارتباط را اھداف و اغراض ما تعیین مي

ھدف يک . آموزشي است، گاھي اقتصادي، گاھي فرھنگي و برخي اوقات اجتماعي

افزون بر آن که . آيد شود و به دست مي له شده، فراھم ميارتباط، در قالب پیام مباد

ھر نوع ارتباطي، شرايط خاص خود را دارد که بايد رعايت گردد تا ارتباط به ھدف خود 

يک مجموعه داراي اصول و قواعدي کلي است که بايد در تمام ارتباطھا رعايت . برسد

ايد با ھمديگر ھمپوشي و تداخل يکي از اين اصول، اين اسم که ھرگز ارتباطھا نب. گردد

  .نمايند؛ يعني در ضمن يک ارتباط، نبايد ھدف گم شود

پیام مبادله شده که معین کننده نوع ارتباط است، بايد محدود و منحصر به ھمان نوع 

ارتباط باشد؛ مثًال در ضمن يک ارتباط اقتصادي نبايد ارتباط خانوادگي و پیام خانوادگي 

خل، موجب ضرر به ھر دو نوع ارتباط خواھد شد و ھر دو را از اين تدا. مبادله شود

سازد و ھمچنان که اگر در ضمن ارتباط آموزش، حواس شما متوجه  اھدافشان دور مي

  .شويد مطالب ديگر شود، موجب افت کیفیت آموزش مي

پس بايد به اصول . شود ھا، موجب افت سطح ارتباط مي در ارتباط ديگر نیز تداخل پیام

شايد توجه . باطھاي انساني پاي بند بود تا بتوان به اھداف ارتباطھا دست يافتارت

 ھمان گونه که از نام اين محیط پیداست -داريد که علت اصلي حضورتان در دانشگاه 

تحصیل دانش و علم است و نه تحصیل چیز ديگر؛ از اين رو، ارتباط اساسي و اصلي 

رتباط آموزشي است و اگر ارتباط دوستي يا شما با تمام افراد در اين محیط، يک ا

اي جھت رسیدن  برقرار شود، در مسیر تکمیل ارتباط آموزشي و يا مقدمه... اقتصادي و
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اگر در دانشگاه در پرتو يک ارتباط اقتصادي، لوازم التحرير، . به اھداف آموزشي است

 تحصیل علم و کنید، ھمه براي تأمین اھداف آموزشي و تھیه مي... فیش غذا، لباس و

  . دانش است

ھر رفتار و يا ارتباطي که شما را از اين ھدف دور کند، آفت زندگي دانشجويي و 

ھر ارتباط ديگري غیر از ارتباط . شود انحراف از مسیر ارتباط آموزشي تلقي مي

آموزشي، فقط يک عامل مزاحم است و بايد آنھا را از مسیر زندگي دانشجويي خود 

  .انید به اھداف علمي و معرفتي خوبى نايل آيیدحذف کنید تا بتو

  

پس از ديدگاه تعلیم و تربیت، ارتباط با جنس مخالف، يک عامل مزاحم است و در اولین 

 کافي است يک پیام غیر آموزشي از جنس .دھد گام، سطح تمرکز شما را کاھش مي

ه خود مشغول ھا فکر و ذھن شما را ب مخالف نظر شما را به خود جلب نمايد تا ساعت

  .سازد

توجه داريد که تا کنون تنھا با تکیه بر ديدگاه تعلیمي و تربیتي، به بررسي اين پديده 

ايم و نتیجه سخن آن که ھر عمل و ارتباطي که ارتباط آموزشي و فعالیت  پرداخته

تحصیلي شما را تحت الشعاع خود قرار دھد و کمیت و کیفیت دانش اندوزي شما را 

  .يد از زندگي دانشجويي شما حذف شودکاھش دھد، با

توجه داريم که تأثیرمزاحمتي ارتباط با جنس مخالف، ھرگز نه قابل کتمان است و نه با 

باشد؛ يعني کسي نیست   قابل مقايسه مي-  ھمانند سرو صدا - ھاي ديگر  مزاحمت

صیل اي براي تح که بگويد ارتباط با جنس مخالف، ھمانند خريد لوازم التحرير مقدمه 

موفق است؛ زيرا بروز عامل مزاحم، برابر است با افت تحصیلي و افزون بر اين، 

تحقیقات انحام گرفته و تجربیات افراد مبتال به ارتباط با جنس مخالف، گوياي افت 

موضوع ارتباط با جنس مخالف، تنھا نظر . شديد تحصیلي اين گونه افراد است

 را به خود جلب نکرده است؛ بلکه اين دانشمندان و صاحب نظران تعلیم و تربیت

نیز مورد بررسي قرار ... امعه شناختي، روان شناختي وجمسئله از ديدگاه فقھي، 

  . گیرد مي

  

  .دھیم اينک از ديدگاه روان شناختي اين مسئله را مورد بررسي کوتاه قرار مي

  .دھنده پیام. 1
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  .گیرنده پیام. 2

  .محتواي پیام. 3

  .کانال. 4

  .رسانه. 5

از بین اين امور، بیشترين تأثیر و نقش تعیین کننده، نقش اصلي آن، مؤلفه سوم 

سازد، محتوا و  آن چه يک ارتباط را از ديگر ارتباطھا متمايز مي. است) محتواي پیام(

  .پیام است

حال سخن اين است که در ارتباط دوستي با جنس مخالف، چه نوع پیامي مبادله 

  گويند؟  دوستي با جنس مخالف ميگردد که آن را ارتباط  مي

گويید و يا ارتباط با دفتردار  چرا ارتباط با استاد در کالس درس را ارتباط دوستي نمي

  گويید؟ دانشگاه را ارتباط آموزشي و دوستي مي

اي داشته  تواند نقش مؤثر و تعیین کننده آيا چیزي جز محتوا و پیام مبادله شده، مي

  باشد؟ 

یم که در ارتباط دوستي با جنس مخالف، محتوا و پیام مبادله اينک بايد مشخص کن

... شده چیست که آن را از ديگر ارتباط ھا، ھمانند اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و

   سازد؟  متمايز مي

شود، محبت و عشق است؛ ولي محبتي  آن چه در ارتباط با جنس مخالف مبادله مي

رويم؛  اين رو به سراغ جنس مخالف مياز . که يک ھمجنس از ارائه آن ناتوان است

گردد،  نیز مبادله مي... پس محبت از نوع جنسیتي است و اگر پیام آرامش، سکون و

در اين نوع ارتباط چون قواعد و شرايط و .  پذيرفته است- نه جنسي -رنگ جنسیتي 

تعھدات طرفین تعريف نشده است و به صورت ناقص از فرھنگ غربي اقتباس شده 

باشد؛ مثًال چون سطح دوستي تعريف نشده،  ا پیامد منفي فراواني ھمراه مياست، ب

کنند که معموًال با خیانت، بي وفايي،  دوستان در برابر ھمديگر احساس تعھد نمي

گاھي اوقات به واسطه اين که سطح دوستي و ارتباط . ھمراه است... شکست و

 رفته، ھمسان با ارتباط تعريف نشده است، اندک اندک از ارتباط دوستي فراتر

شود و چون شرايط آن با توافق طرفین قرين  خانوادگي و کارکردھايي از آن دست مي

 ناپذير به ويژه از طرف  ھاي جبران نشده، به ھتک حیثیت اجتماعي و چه بسا خسارت

کند که اين دوستي، به  شود و ھرگز کسي در ابتدا پیش بیني نمي  ھمراه مي-دختر 
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اي جز ندامت باقي  رسد که سرمايه تم شود؛ ولي کم کم به جايي مياين نقطه خ

بنابراين چون در فرھنگ ديني و عرف ايراني ما، اين نوع ارتباط ھنوز تعريف .  ماند نمي

نشده و شرايط، مقررات و آداب، تعھدھاي طرفین تعیین شده است، نبايد به سراغ آن 

و تعھد الزم فارغ باشد، نه تنھا به ھدف برويم؛ چون ھر ارتباطي که از شرايط، آداب 

اگر ارتباط اقتصادي با آداب، شرايط و . اي ندارد رسد، بلکه جز خسارت نتیجه خود نمي

دھد، بلکه خسارت اقتصادي تنھا نتیجه آن  تعھدھاي بیگانه باشد، نه تنھا سود نمي

  .خواھد بود

باط دوستي با جنس در ارت. در اين نوع ارتباط ھم، وضعیت به ھمین منوال است

گیرد، مال،  قرار مي) و يا بھتر بگويیم تھديد(مخالف، آن چه در معرض خسارت و ضرر 

سرمايه و تحصیل دانش نیست؛ بلکه آبرو و پاکي است که اگر از کف رود، ھرگز 

آيا انسان عاقل حاضر است که در يک ارتباط دوستي فاقد تعھد الزم . پذير نیست جبران

ابل نقض، حیثیت خود را در معرض آسیب و خطر قرار دھد؟ اگر اين ضرر االجرا و غیر ق

  کند و آيا آبروي بر باد رفته، قابل برگشت است؟  رخ داد، چه کسي آن را جبران مي

مبتال ... کردند به بي آبرويي و از دست دادن آبرو و بسیار افرادي که ھرگز گمان نمي

گاه روان شناختي بین فردي نیز چون ارتباط بنابراين، از ديد. شوند؛ ولي مبتال شدند

 ھاي الزم در  باشد و ويژگي دوستي با جنس مخالف فاقد شرايط يک ارتباط سالم مي

 ھاي آن رعايت نشده است، يک ارتباط شکست خورده و مقرون به آسیب  مؤلفه

باشد و تا زماني که به يک تعھد طرفیني ھمراه با رعايت آداب و شرايط منتھي  مي

حال که ارتباط با جنس مخالف در فضاي آموزشي . ود، بايد از آن سخت اجتناب کردش

  و غیر آموزشي ممنوع است، پس شکل رفتار ما با جنس مخالف چگونه بايد باشد؟

به طور کلي در جامعه ما چند شیوه برخورد وجود دارد که يک شیوه آن درست و شیوه 

خت و احترام متقابل، برخورد صحیح با برخورد مبتني بر شنا. ھاي ديگر غلط است 

در اين شیوه، دختران و پسراني ھستند که به محض ديدن . جنس مخالف است

اينان يک نگاه و يک کالم از جنس . شوند بازند و ھیجان زده نمي يکديگر خود را نمي

  خويش  رؤياھاي  و در خود ر ذھن   د  را  آن و کنند  نمي  تعبیر  عشق  را به مخالف

بسیار با وقار و ...  پرورانند؛ بلکه در برخوردھا در مجامع فامیلي، تحصیلي و نمي

کنند و در عین پرس و جو از احوال يکديگر و پاسخ گويي به  سنگین برخورد مي

  . شوند ھاي آنان، دچار افراط در خنده و شوخي نمي  پرسش
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دانند و آدابي را که  ود نميآنان جنس مخالف را افرادي چون پدر، مادر، برادر و خواھر خ

آنان بر اثر . کنند از لحاظ شرعي و اجتماعي در برخورد با آنان الزم است، رعايت مي

دانند و درباره  تربیت خانوادگي، برقراري رابطه پنھان با جنس مخالف را بي معنا مي

 روحیات جنس مخالف به حد کافي آگاھند و براي برقراري روابط نیزديک و صمیمي با

جنس مخالف، برنامه دارند و آن را از طريق ازدواج و فراھم آوردن شرايط مقبول 

   . رسانند اجتماعي، به تحقق مي

  

   ھاي نادرست ارتباط شیوه

برخورد احساسي و ھیجان زده اين رفتار بر اثر عدم شناخت صحیح از جنس مخالف . 1

 ھیجان زده دھند و است و يک ابراز محبت ساده را نشانه عشقي عمیق مي

  .خورد شوند که معموًال در دختران چنین واکنشي بیش از پسران به چشم مي مي

ھاي غلط، گاھي در میان  اي از جوانان بر اساس تربیت برخورد خشک و محدود؛ عده. 2

کنند و رفتاري سرد و يا خشن  خويشان و آشنايان از افراد غیر ھم جنس اجتناب مي

گز به معناي رعايت نکردن حدود شرعي نیست؛ ولي دارند؛ البته خشک نبودن ھر

  .باشد رعايت موازين شرعي ھم لزومًا به معناي بد اخالقي و سرد بودن نمي

ھاي تلفني و  داشتن روابط پنھاني؛ داشتن روابطي مثل نامه نگاري، تماس. 3

ا مخفیانه، گذشته از اين که چه عواملي باعث اين گونه روابط بین بعضي از جوانان م

شده، بايد يادآور شويم که عواقب رواني و اجتماعي بسیار خطرناکي در اين گونه 

  .شود روابط وجود دارد که متأسفانه بیشترين آسیب آن نصیب دختران ما مي

  

ھا به بھانه اجتماعي کردن فرزندان خود سعي  افراط در معاشرت؛ بعضي از خانواده. 4

کنند که نوعي تبعیت کورکورانه از  دختر ميدر ايجاد روابط افراط گونه بین پسر و 

بنابراين به نظر اسالم شیوه صحیح در رابطه با جنس مخالف، . فرھنگ غربي است

  . اي است که توضیح آن گذشت ھمان شیوه

  

کنید، از  در ارتباط با جنس مخالف، در حالي که در قالب شکل اول ارتباط برقرار مي

  : اصول بیان شده زير پیروي کنید

برخورد با جنس مخالف بر اصل تکبر ورزي استوار شده است؛ يعني معیار و قانون . 1
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رفتار صمیمانه و چھره گشاده و لب . برخورد با جنس مخالف متکبرانه بودن آن است

خندان داشتن، براي مواجه با ھمجنس و محارم است؛ نه براي نامحرم و جنس 

ن براي خود، تکبر ورزي است تا راه حفظ حريم و مصونیت و حرمت نھاد. مخالف

ناشناسان و نا محرمان به حريم شما بار نیابند؛ مگر آن که محرم راز شوند بد گويي و 

بي اعتنايي، خود برتر . ناسزاگويي الزم نیست و رفتار متکبرانه داشتن الزم است

ھاي رفتاري مطلوب با جنس  بیني، فاصله گرفتن، حريم براي خود قائل شدن از جلوه

  .مخالف است

  

ھاي  به برخي از تأثیرات مثبت و اندک اين ارتباط دل خوش نکنید و بدانید که انسان. 2

اگر شما يک قدم جلو . پشیمان اندک اندک به خط قرمز رسیدند و از آن عبور کردند

جاذبه طبیعي و زيستي .  نشیني کنید ھاي خود عقب بگذاريد، بايد تا ده قدم از ارزش

ه ويژه در سنین جواني، زمینه انحراف ارتباطھاي انساني را فراھم دختر و پسر، ب

 ھاي زيستي ريشه دارد،  در محیط آموزشي ھم نبايد از آفاتي که در جاذبه. سازد مي

پذيرفته و به انحراف    ر آسیب  بسیا ناحیه،  اين  از  انساني  روابط زيرا  غفلت کنید؛ 

دھد که ھرگاه دو غیر ھم  ه ما ھشدار ميبر ھمین اساس شارع مقدس ب.  گرايد مي

جنس در قالب ھر ارتباطي در مکاني خلوت و دور از ديد ديگران قرار گیرند، شیطان آنھا 

  . کشاند و بايد از آن محیط و ارتباط گريخت را به سمت روابط تھديدآمیز مي

  

ن خطر افزايد، تھديد مستمر و لحظه به لحظه اي نکته ديگري که به اين حساسیت مي

است؛ يعني در حالي که ديگر عوامل تھديد کننده، نیازمند زمان و مکان خاصي 

ھستند تا آدمي را در معرض تھديد قرار دھند و در رفتار وي نفوذ کنند، اين عامل 

ھمیشه نقش تھديد کننده دارد و انسان ھوشیار نبايد يک لحظه خود را از اين تھديد 

  .در امان ببیند

 بدون ارتباط آموزشي نیست و طرف دوم اين ارتباط، ھمیشه از محیط آموزشي. 3

شايد شما در برخي اوقات مجبور به برقراري ارتباط با جنس . جنس شما نیست

مخالف شويد؛ در اين صورت، يقینًا از محدوده پیام آموزشي تجاوز نکنید و فقط به 

   .  کنید در صورت مستقیم يا غیر مستقیم اکتفا-مبادله ھمین نوع پیام 
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البته  الزم  به  ذکر  است  محیط  دانشگاه  برای  پیدا  کردن  ھمسر  آینده می تواند  

محیط  مناسبی  باشد  چرا  که  می توان  افرادی  را  پیدا  کرد  که  ضریب  ھوشی  

برابر  دارند  که  خیلی  مھم  است  و  رفتار  ھای  دانشگاه  دیگر  بچگانه نیست  و با  

عه به  دفتر  آموزش  می توان  از  آدرس  شخص  مورد  دلخواه  آگاھی  پیدا  کرد  مراج

زیرا  ھمسر شما  به  احتمال  زیاد  ھم  فکر  و  ھم  . و به  سراغ  خواستگاری رفت

.... ولی  تحقیق  در  رابطه  با  خانواده  و  فرھنگ  و . با  شما  خواھد  بودھدف 

  .فراموش  نشود

 که  باید  از  آن  پرھیز  کنیم این  است  که  در  دانشگاه  فردی  را  که    نکته  ای 

بسیار  از  ما  باالتر  است  را  انتخاب  کنیم  و زندگی  را  در  طول  تحصیل  برای  خود  

  .تلخ  کنیم

  که  بد  نیست  در این جا  یاد وجود  دارد در  منطق الطیر  جناب  عطار  داستانی  

روزی  درویشی  با  ھزار  زحمت  قطعه  نانی  را  بدست  می آورد  و  در   . آوری شود

حال  رفتن  به  جلوی  کاخی  می رسد  و  ناگھان  شاھزاده  خانم  از  کاخ  خارج  

درویش  که  درست  جلوی  مسیر  حرکت  شاھزاده  خانم  بوده  به  او  . می شود  

به  درویش  نگاه  می کند  و شروع  به  لبخند  می نگرد و  در  ھمین  حین  شاھزاده  

درویش  ناگھان دلش  ریخته  و یک  دل  نه  صد  دل  عاشق  شاھزاده .  زدن می کند

چنان  درویش  را  ھول  بر می دارد  که  نان  به  زحمت  بدست  . خانم  می شود

ضوع  مدتھای  بسیار  این  مو. آمده  را  می اندازد  و به  دنبال  شاھزاده  راه  می افتد

تا  اینکه  ھمه  متوجه  این  موضوع  می شوند  و بارھا . زیادی  ادامه  پیدا  می کند 

به  درویش  ھشدار  داده  می شود  که  دست از  سماجت  بر  دارد  اما  درویش  

ھمیشه  می گوید  که  شاھزاده نیز  عاشق  من  است  و ما  باالخره  به ھم  

کار  تا  جایی  باال  می گیرد  که  پادشاه  دستور  می دھد  که  اگر   . خواھیم  رسید

شاھزاده  خانم  ھم  از  . بار  دیگر  درویش را در راه  شاھزاده  دیدید  او  را  بکشید

  کاخ  بیرون  می آید  درویش  را     از  که فردا    و    می شود  خبردار  این  دستور 

شاھزاده  خانم  با  دیدن  درویش  .  او  در  حال  حرکت استمی بیند  که  به  طرف  

از  شھر  برو  دیگر  بر نگرد  چرا  که  پدرم  دستور قتل  ترا  "  به  او  می گوید  فورا

درویش  می گوید  من  که  بدون  تو  نمی توانم  زندگی  کنم  و تو  . صادر  کرده  است

در  این  حال  شاھزاده  خانم  عصبانی  .  خودت  مگر  می توانی  بدون  من  بمانی
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شده  و می گوید  به  چه  دلیل  جرات  پیدا  کردی  و  فکر  می کنی من  به  تو  

درویش  می گوید  مگر  در  اولین  دیدارمان  به  من  نگاه  نکردی  و .  عالقه ای  دارم

ت؟  شاھزاده    آن  چیس  معنی پس . کردی   ن  من    به  قشنگی   خنده  سپس 

 من  به  تو  نخندیدم  که  ابراز  عالقه  کنم  بلکه  خنده ام  از  می گوید  ای  احمق 

ما  ھم  .  روی  این  بود که  گفتم  چه  بدبخت ھایی  در این  دنیا  پیدا  می شوند

.  نیمباید  این  مساله  را  در نظر  بگیریم  که  مبادا  نگاه  دیگران  را  به غلط  تعبیر  ک

ھمسر  "  یادمان  باشد  یکی  از  بزرگترین  مسائل  افراد در ارتباط با  دیگران  مخصوصا

و فرزندان  ھمین  اشتباه  است  که  می  گویند  باید طرف  مقابل  بفھمد  منظور  من  

  !چیست و یا  من  مطمئن  ھستم  که  از  این  کار  منظورش  چه  بوده

 ھم  منظور  خود  را  صریح  اعالم  کنیم  و ھم  فکر  نکنیم  که  یاد  بگیریم  که "  حتما

  .دیگران  تله پاتی  بلد ھستند و  منظور  دیگران  را  بپرسیم  نه  اینکه  حدس  بزنیم

    در  دوران  کارشناسی  بیاد  دارم  که  یکی  از  ھم کالسی  ھای  دختر  ما ھم  

ھا  و  خانواده  سطح باالیی  بود  که  منزلشان  از  شھر  تھران  بود  و جزو  پولدار 

ھم  باال  شھر  بود و آذر  نام  داشت   و  یکی  دیگر  از  ھم کالسی  ھای  ما  

خوی  و بسیار  سطح  پایین  نامش  نوروز علی  بود  واین  آقای  پسری  بود  از  

 در  دانشگاه  دیده محترم عاشق   آذر  شده  بود   و  ھمیشه   بدنبال  آذر  بیچاره 

می شد  بطوریکه  ھر گاه  یکی  از  ما  آذر  را  می دید  بالفاصله  می گفت  االن  

این  رفتار  تا  بحدی  ادامه  پیدا  کرد  که  دختر  . نوروز علی  ھم  دیده  می شود

چند  بار  ما  به  نوروز علی   گفتیم  که  عزیز  دلم  . بیچاره  انگشت نما  شده بود

حتی  یک  بار  . شما  به درد  ھم  نمی خورید  و  او  می گفت  شما ھا  نمی فھمید

نوروز علی  نزد  من  آمد  و گفت چون  تو  ھمشھریش  ھستی  با  او  صحبت  کن  و 

به  او  گفتم عزیزم  مگر  تو  دنبال  .  آدرس  او  را  بگیر  تا  من  به خواستگاری او  بروم

او  .اھل  چادر و این  جور  چیزھا نیست "  نیستی  ولی  آذر  اصالیک  دختر  چادری  

  ....و. به  من  گفت  بعد  از  ازدواج  مجبورش  می کنم  که  چادر  سر کند"  صریحا

بعد  ھا  فھمیدیم  که  نوروز  علی  بیچاره  دختر  را  دنبال  کرده  و آدرس  منزلشان  

حتما  می توانید  .   به  دنبال  او  به  تھران  می آید  "را در تھران  پیدا  کرده  و  مرتبا

آنھا  ھیچ وقت  عروسی نکردند  و فقط  "  بقیه  ماجرا  را  حدس  بزنید  که  مسلما
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مدتھا  نوروز  علی فکر  و ذکرش  آذر  بود  و بیچاره  آذر  ھم  زجر  می کشید  پس  

  .  عاقبتی  نخواھد  داشتیادمان  باشد  عشقی  که  محصول  عقل  نباشد  ھیچ
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  بخش چھل و نھم

    را خوب باز کنچشمھایت
  

  انتخاب ھمسر با چشمان باز 
وامل گوناگون موثر بر انتخاب خود را اولویت بندی کنند و با این افراد باید مجموعه ع

  .اعتقاد که ھیچ کسی کامل نیست به نوعی مصالحه دست بزنند
  

ھر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی ھای گوناگون نزدیکتر باشند ترکیب آن دو در 
ر منابع این مجموعه ویژگی ھا د. زندگی زناشویی استوارتر و عمیق تر خواھد بود

سن، وضعیت : اسالمی با عنوان کفویت عنوان شده است که در ابعاد گوناگونی چون
  .روانی، فرھنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحصیلی قابل بررسی است

  
  :به طور خالصه مالک ھای ازدواج که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از 

   ایمان و دینداری- 1
ن شک یکی از عوامل خوشبختی در زندگی پایبندی به ارزش ھای دینی بدو 

در  غیر  این  صورت  فرد  مقابل  ھیچ  قید و بندی  برای  زندگی  .زناشویی است
  .مشترک  نخواھد  داشت

  
  : اصالت خانوادگی- 2

شناخت خصوصیات و وضعیت تربیتی فرھنگی خانواده ھمسر آینده، در ایجاد تفاھم 
این مساله باعث . ش اساسی ایفا می کندبین دختر و پسر در زندگی زناشویی نق

  .می شود بتوانید سازگاری بھتری با ھمدیگر پیدا کنید
اگر  در  خانواده  طرف  مقابل  بیماری  روانی  می بینید  حتی  اگر  فقط  یک  

ھمجنین  بیماری ھای  .وسواس  ساده  باشد  نشانه  ھشدار  است  دقت  کنید
  .. وجسمی  از  قبیل  سرطان  سینه 

  
   سن- 3

تناسب سنی بین زن و مرد، تشابه نیازھا و عالیق، توقعات و انتظارات را تا حدودی به 
 سال اختالف سن بین زن و مرد را توصیه 6 تا 2کارشناسان خانواده، حدود . دنبال دارد

  .می نمایند
  

   تحصیالت- 4
و کسب علم و . ی استمھم تشابه تحصیلی نیز در ایجاد تفاھم بین زن و مرد عامل

دانش به خودی خود یک مزیت و ارزش است و در رشد و تعالی فکری افراد نقش 
این  مساله  باعث  می  شود  تا  در  زندگی  مشترک  نه  تنھا  شریک  .بسزایی دارد

بعضی  از  مردھا .  د  بلکه  در  کار   و  زندگی   ھم   شریک  ھم  باشیدھم  باشی
اینطور  نیست  باید  حداقل  در  سر  کار  و  خارج  از  خانه  "  می گویند  که  نه  اصال

ھمین  جا  سئوال  مطرح  می  شود  که  مگر  این  .از  شر  زن  دیگر در امان  بود  
  ....کند  که  باید  دور  از  دسترس  ھمسرش  قرار  گیردومرد  چه  کار  می خواھد  ب

باید  ضریب  ھوش یتان  "  حتما"  اگر  در  رشته  ھای  تحصیلی  یکی  نیستید  حتما
  .نزدیک  ھم  باشد  و گرنه  یک  عمر  یکی  از  نفھمیدن  دیگری  زجر  خواھد  کشید

  
   اقتصادی خانواده- وضعیت اجتماعی- 5

انواده ھای دختر و پسر از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک تشابه ھای خ 
به این ترتیب ھیچ کس . در ایجاد تفاھم ھای بعدی بین زن و مرد است مھم اصل

http://aroosi.akairan.com/marriage/chashmebaz1/20134317446.html
http://aroosi.akairan.com/marriage/chashmebaz1/20134317446.htm%5baddress%5d
http://aroosi.akairan.com/marriage/chashmebaz1/20134317446.htm%5baddress%5d
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یرش بھتری نسبت به ھمدیگر خواھند نسبت به دیگری احساس برتری نمی کند و پذ
  .داشت

  
   زمینه ھای فرھنگی-6

ارزش ھای فردی و اجتماعی، آداب و رسوم، رفتار و سلوک، حتی آداب لباس  
پوشیدن و غذا خوردن زن و مرد می تواند زمینه ھای ھمدلی بیشتر را بین آن دو پدید 

ی ارزش فرھنگی به ھمین جھت شناخت زن و مرد از فرھنگ و واقعیت ھا. آورد
  .ھمسر آینده، از اھمیت بسیاری برخوردار است

نکته ای که یادآوری آن در این قسمت ضروری به نظر می رسد اینکه مالک ھای فوق 
افراد باید . ھیچ یک به تنھایی نمی تواند عامل موفقیت در زندگی زناشویی باشد

 کنند و با این اعتقاد که مجموعه عوامل گوناگون موثر بر انتخاب خود را اولویت بندی
  .ھیچ کسی کامل نیست به نوعی مصالحه دست بزنند

  کبوتر با  کبوتر  باز  با  باز
   

  رمز ازدواج موفق
تصمیم  ترینمھم بدون تردید انتخاب ھمسر یکی از. ازدواج یک پدیده اجتماعی است

ھا در طول زندگی ماست و در حقیقت ھمه ھیجانات، تولید مثل، تربیت نسل آینده، 
  .ی دارددرآمد، مسئولیت، تامین نیازھا و چالش ھای آینده زندگی ما به آن بستگ

 اجتماعی ھم را برآورده - زن و مرد به عنوان مکمل یکدیگر بسیاری از نیازھای روانی
و سه دلیل عشق، مصاحبت و دستیابی به انتظارات و توقعات برای ازدواج . می کنند

مطرح است و توجه به این نکته که ھر اندازه انتظارات و توقعات دختر و پسر قبل از 
اشویی واقع بینانه تر باشد، زندگی زناشویی موفقیت آمیزتر ازدواج و در زندگی زن

  .خواھد بود
  

  :مالک ھای ازدواج ھای موفق یا خوشبخت را می توان چنین خالصه کرد 
   برخورداری از عالقه ھای مشترک- 1

  
   داشتن فعالیت ھای مشترک یا سرگرمی ھای مشترک- 2

  
   اظھار محبت نسبت به ھمدیگر- 3

  
  شتن به یکدیگر اعتماد دا- 4

  
   رد نکردن یا کمتر رد کردن انتخاب ھمدیگر- 5

  
   موفقیت در روابط جنسی- 6

  
   داشتن زمینه ھای خانوادگی ھمسان- 7

  
   احترام به عقاید و دوستان و آشنایان ھمدیگر- 8

   
   

  : مھم یک نکته
ھرکس طبیعتا مایل است ھمسری برگزیند که بیشتر ھمسان او باشد تا ناھمسان با 

ھمسانی دو فرد نه تنھا آنھا را به سوی یکدیگر جلب و جذب می کند، بلکه پیوند و . او
ھر اندازه فرد با ھمسر خود وجود اشتراک . وصلت ایشان را استوارتر می سازد

http://aroosi.akairan.com/marriage/chashmebaz1/20134317446.htm%5baddress%5d
http://aroosi.akairan.com/marriage/chashmebaz1/20134317446.htm%5baddress%5d
http://aroosi.akairan.com/marriage/chashmebaz1/20134317446.htm%5baddress%5d
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داشته باشد، برای سازگاری با او آماده تر است و با اختالفات فرھنگی بیشتری 
  .کمتری مواجه می شود

ھر چقدر در انتخاب ھمسری با مشابھات بیشتر ذاتی و اکتسابی تالش کنیم ولی 
بازھم زن و مرد تفاوت ھای بسیار چشمگیری با یکدیگر خواھند داشت که باید یاد 

 ثمره این زندگی یک ازدواج شاد و رضایت بخش بگیرند با این تفاوت ھا زندگی کنند و
  .باشد

تا حدود زیادی خوشبختی و بدبختی زن و مرد ھمچنین پژوھش ھا نشان می دھد که 
 کرد و به بیان دیگر بسیاری از مشکالت آن ھا را از ابتدای زندگی می توان پیشگویی

اج زوجھای جوان به ھمین جھت امروز، آموزش پیش از ازدو. قابل پیشگیری خواھد بود
ھر اندازه دختر و پسر اطالعات بیشتری در جھت . یک ضرورت مسلم تلقی می شود

شناخت خود و ھمسر آینده شان داشته باشند و مالک ھای عقول تری را برای 
انتخاب ھمسر در نظر بگیرند، در زندگی زناشویی خود با مشکالت و ناسازگاری ھای 

  .کمتری مواجه خواھند بود
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