
Applied Issues in Islamic Education 
             Print ISSN: 2588-3151                       Online ISSN: 2588-4077

©The Authors.

Academy of
Scientific Studies

in Education

Organization
for Educational

Research
and Planning 

Research Institute
 for Education 

A
bs
tr
ac
t

Pa
pe

r t
yp

e:
Re

se
ar

ch
 p

ap
er

Pa
pe

r t
yp

e:
Re

se
ar

ch
 p

ap
er

A
bs
tr
ac
t

é Objective: The present study aims to analyze the male-students’ premarital sex and to identify 
the drivers and challenges of observing chastity.

é Method: This applied research was conducted through a qualitative approach and with a 
phenomenological method. The statistical population was the male-students of Ferdowsi 
University in Mashhad, and 48 undergraduates of them were interviewed in a semi-structured 
way with a purposeful sampling method “with maximum diversity” and analyzed using the 
three-step coding method of Strauss and Corbin.

é Results: The expressions expressed by the participants were classified into 858 concepts, 62 
categories, and 14 themes. Examining the lived experiences of the students, the findings of 
study, with some negligence, were divided into three parts: the reasons why they enter into an 
illegitimate relationship, the reasons why they leave an illegitimate relationship, and the reasons 
why they avoid an illegitimate relationship. The themes inferred in the first part include the 
religion of permissiveness, the decline of indigenous identity, the domination of sexual desires, 
psychological issues, the stimulating social media context, self-deception, and the unattainable 
dream of marriage, and the themes of the second part include orienting to spirituality, being 
zealous, and thinking about the consequences. The harmfulness of an illegitimate relationship, 
satisfaction of sexual desires through other ways, the lack of conditions for an illegitimate 
relationship, and the choice of chastity include the four themes of the third part. 

é Conclusion: The most important challenges of observing chastity, and the factors of entering into 
an illegitimate relationship (i.e. the barriers of chastity) are: ‘the sexual desire’, ‘the impossibility 
of its legitimate satisfaction, ‘the permissible and highbrow spirit’ and ‘the social and media 
stimulating atmosphere’; the main drivers of chastity in the this statistical population were faith, 
‘still awake’ moral conscience, religious-moral family atmosphere, and social control.

 Keywords:  sexual chastity, premarital sex, the drivers of observing chastity, the 
challenge of observing chastity
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چکیده
é هدف: هدف مطالعة حاضر، واكاوی چگونگی روابط پيش از ازدواج پسران دانشجو و كشف 

پيشران ها و چالش های رعایت عفاف است.
é روش: این پژوهش كاربردی، با رویکرد كيفی و روش پدیدارشــناختی انجام گرفت. جامعه 
آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود و 48 دانشجوی پسر مقطع كارشناسی با 
نمونه گيری هدفمند »باحداكثر تنوع«، مورد مصاحبة نيمه ســاختاریافته قرار گرفتند و به 

روش كدگذاری سه مرحله ای استراوس و كوربين تجزیه وتحليل شدند.
é یافته ها: عبارت های بيان شده از سوی مشاركت كنندگان، در قالب 858 مفهوم، 62 مقوله  
و 14 مضمون دسته بندی شدند. با بررســی تجارب زیسته افراد، یافته ها با اندكی اغماض، 
در ســه محور دالیل ورود به روابط نامشروع، دالیل ترک روابط نامشروع و دالیل دوری از 
روابط نامشروع جای گرفتند. مضامين استنباط شده در محور اول شامل مذهب اباحه گری، 
افول هویت بومی، غلبه نياز جنسی، مسائل روان شناختی، بستر اجتماعی رسانه ای محرک، 
خودفریبی و رؤیای دســت نيافتی ازدواج و مضامين محور دوم مشتمل بر معنویت گرایی، 
غيرت ورزی و پيامداندیشی بودند. آســيب زا بودن روابط نامشروع، تأمين نياز جنسی از 
سایر روش ها، نبودن شرایط روابط نامشروع و انتخاب مسير عفاف  نيز، چهار مضمون محور 

سوم مشخص شدند. 
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é نتيجه گيری: عمده ترین چالش های رعایت عفاف و عوامل درگيری در روابط نامشروع )موانع 
عفاف(، وجود توأمان چهار عامل »نياز جنســی«، »عدم امکان برآورده ساختن مشروع«، 
»روحية اباحه گرانه و روشــنفکرمآب« و »فضای اجتماعی و رسانه اِی محرک« شناخته شد 
و پيشران های عمدة عفاف در جمعيت مطالعه شده نيز، ایمان و وجدان های اخالقی »هنوز 

بيدار«، جّو خانوادگی دینی ـ اخالقی و نظارت اجتماعی بوده است.

واژگان کلیدی:  عفاف جنسی؛ روابط جنســی پيش از ازدواج؛ پيشراِن رعایت عفاف؛ چالِش  
رعایت عفاف.

مقدمه
به زعــم كار (Carr, 2011)، در چنــد دهه اخير، نهاد »خانواده« تحّوالت گســترده ای 
 در جهــان داشــته اســت؛ تحّوالتــی كــه، ريشــه های آن را بايد در انقالب جنســی

)Sexual revolution( اواخر دهه 1960 در كشورهای اروپايی و آمريکايی جست وجو كرد. 
اين انقالب با اســطوره زدايی از رابطۀ جنسی، آن را به امری معمولی تبديل كرد )كريميان، 
ســاالری و ملــکاری، 1394: 178( و اكنون رابطۀ جنســی قبــل از ازدواج، كه به عنوان 
رابطۀجنسی ارادی، بين افراد مجرد تعريف می شود، در سراسر جهان درحال افزايش است 
(Arega, Zewale, Bogale, 2019: 1). پژوهش ها نشــان مي دهند روابط جنسي پيش از 

ازدواج، در ايران نيز روبه گسترش است )قنبری برزيان، سلمانوندی و فاطمی، 1397: 35( 
و برخالف تصّور عموم، كه جوانان ايرانی تا زمان ازدواج، از نظر جنسی باكره هستند؛ طبق 
مطالعه ای در شهر مشهد، 35/3 درصد از دانشجويان مجرد، تجربه رابطۀجنسی در سه ماه 
گذشته را گزارش كردند (Ghaffari et al, 2020: 112). مطابق با مطالعه ای در تهران نيز، 
حدود 20-60درصد از افراد گروه سنی 14-18 سال، اغلب به طور پنهانی و بدون رضايت 
خانواده، ارتباط عاطفی و رابطۀ فيزيکی و جنسی برقرار می كنند )نامور و آذر، 1396: 45(.

ميزان دگرگونی های نگرشی به مسائل جنسی در كشور ما روشن نيست؛ اما نياز جنسی در 
ايران نيز، مانند ساير كشورها وجود دارد )ذوالفقاری و رمضانی، 1395(. جامعۀ ايران، جامعه ای 
جوان است كه هرساله تعداد زيادی از نوجوانان به سن ازدواج می رسند؛ اما به داليل مختلف 
ازجمله ادامۀ تحصيالت و مشکالت اقتصادی، ازدواِج گروهی از آن ها به تأخير می افتد و اين 
تأخير مانع از آن نمی شود كه تمايالت به جنس مخالف نيز با آن فروكش كند )خواجه نوري 
و دل آور، 1391: 43(. ازاين رو، افراد مختلف، با فشارهای ناشی از »بلوغ جنسی«، ازيک سو و 
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»افزايش سن ازدواج«، ازسوی ديگر و شکاف روبه گسترش ميان اين دو، به گونه های متفاوتی 
برخورد می كنند )كريميان و همکاران، 1394: 178(. در ايران نيز، همســو با ديگر جوامع، 
ارزش ها و به دنبال آن ارزش های جنسي، دستخوش تغيير شده اند )قنبری برزيان و همکاران، 
1397: 34(. چراكه در كشورهای درحال توسعه مانند ايران، هنجارهای سنتی درحال تغيير 
و برجســتگی با مدرنيسم است و اين فرآيند توســط رسانه های جمعی، ماهواره، اينترنت و 

.(Ghaffari et al, 2020: 112-113) همچنين تفکر مدرن تسهيل می شود
طبق تحقيقات ميرابی، يوســفی و صديق اورعی )1394: 173(، تکرار گناهان جنســی 
موجب كاهش احساس گناه، عادی شدن گناه و درنهايت تغيير باورها و ارزش های جنسی اوليه 
در فرد می شود. وضعيت رفتار جنسی در فرهنگ های مختلف، متفاوت، متنوع و تغييرپذير 
 است و هر جامعه ای باتوجه به شرايط خود، رفتار اعضايش را در اين زمينه، قاعده مند می كند 
)ذوالفقاری و رمضانی، 1395: 199، قلتاش و محمد جاني، 1397، ســلطاني زاده ، لطيفي و 
افيوني اكبري، 1397( و آنچه در جامعه ايران، كماكان در  هاله ای از ابهام باقی  مانده، انگيزه ها، 
رفتارها، آسيب ها و چگونگی اين نوع روابط از هر حيث است )شرعی نژاد و ذكايی، 1394: 123(. 
پژوهش ها نشان دهندۀ افزايش روابط جنسی پيش از ازدواج در بين جوانان كشور است 
و اين درحالی است كه چنين روابطی، با آموزه های اسالمی در تضاد است. چراكه عدم توجه 
به عفاف جنســی نوعی تهديد برای زيست جنســی اسالمی به شمار می رود و آسيب های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد و منجر به سستی نهاد مقدس خانواده 
می شود. خداوند در قرآن كريـــم )ســوره نور، آيه 34( می فرمايد: »َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل 
يَِجُدوَن نَِکاًحا«. عفاف يعنی پرهيز و خودداری از آنچه حالل و پسنديده نيست. مفهوم عام 
عفاف پرهيز از هرگونه تمايالت نامشروع غرايز است و مفهوم خاص آن بازداشتن نفس از 
تمايالت نامشروع غريزۀ جنسی كه به خويشتن داری می انجامد و آدمی را به سوی ازدواج 
و ارضای مشــروع رهنمون می كند )محمدی مقدم، 1394: 30(. برای مواجهه صحيح با 
عفاف گريزی )نگرش های منفی نسبت به عفاف، كنش های متضاد و مخالف احکام شرعی 
اسالم(، شناخت زمينۀ امر بسيار ضروری است. بدين ترتيب الزم است مشخص شود چه 
ســاختارها، وقايع و تجاربی به عنوان پيشران، باعث گرايش به عفاف در عده ای شده است 
و همچنين چه ساختارها، وقايع و تجاربی به عنوان چالش، باعث گريز از عفاف شده است. 
البته اين موارد باعنايت  به روش كار بر پايۀ تجربه زيســتهـ  و نه نوعی نگرش ســنجیـ  
صورت می پذيرد. شرايط و امکانات مساعد فردی، خانوادگی و اجتماعی، نظارت خانوادگی 
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و اجتماعی، ساختارهای مطلوب اجتماعی، انتخاب های صحيح، توانايی جسمی و روحی، 
تأمين صحيح نياز جنسی، معماری عفيفانه، باورها و اعتقادات قوی، دانش و بينش نسبت 
به فوايد عفاف گرايی، رعايت عفاف را برای افراد تسهيل می كند و برعکس، شرايط نامساعد 
فردی، خانوادگی و اجتماعی، توانايی پايين كنترل نفس و خويشــتن داری، فشــارهای 
اقتصادی و فقدان امکانات مالی برای تشــکيل ازدواج، ســاختارهای فسادزا و تحريکات 
محيطی، برآورده نشدن نياز جنسی، معماری غربی، شرايط نامساعد روحی و روانی، ضعف 
باورها و اعتقادات اســالمی، پايين بودن دانش و آگاهی نسبت به مضرات جسمی و روانی 
روابط نامشروع، افراد را در رعايت عفاف دچار چالش نموده و آن ها را به سمت گناه جنسی 
سوق می دهد )سعيدی رضوانی، 1400: 86(. نکتۀ قابل توجه آنکه، نويسندگان اذعان دارند، 
پژوهش های قابل توجهی در موضوع اين مقاله صورت پذيرفته اســت؛ اما پژوهش حاضر 

برخالف پژوهش های پيشين، بر دانشجويان پسر تمركز كرده است.
منظور از ارتباط پسرودختر در اين مطالعه، گستره ای از روابط ميان دو جنس مخالف، 
بدون محرميت اســت كه با انگيزه های مختلفی خصوصاً فعاليت جنسی شکل می گيرد. 
چراكه تعريف روابط دختروپســر در دهه  اخير، با روابط دختروپســر، در دهه های گذشته 
تفاوت معنايی و ماهوی يافته است. دوستی ها و روابط دانشجويان در سال های اخير، از مرز 
ردوبدل نمودن جزوه های آموزشی و مسائل درسی عبور نموده و نفس رابطۀ ميان دو جنس، 
در طيفی از عاطفی تا جنسی مطرح است. ازاين رو، دختران و پسران امروز، زمانی كه از روابط 
سخن می گويند، به اين طيف اشاره دارند. عالوه بر عدم امکان بی اعتنايی به احکام دين اسالم 
در زمينۀ حدود روابط دو جنس در جامعه،  عدم كنترل كيفيت و كميت چنين روابطی پيش 

از ازدواج، آسيب های جدی را متوجه نهاد مقدس خانواده خواهد نمود.

مبانی نظری و پژوهشی
مــروری بــر پژوهش های انجام شــده نشــان می دهد، افراد جــوان برای انجــام روابط 
 جنســی قبل از ازدواج، با فشــار اجتماعی، فشار همساالن و فشــار فرهنگی مواجه هستند

(Tefera, Erena & Kebede, 2015: 2). دانشــمندان مختلف، عوامل ناسازگاری را شناسايی 

كردند كه با عمل جنسی قبل از ازدواج، ارتباط مثبت يا منفی دارند. برخی از اين عوامل شامل 
ســن، جنس، محل سکونت، سطح تحصيالت، فشار همســاالن، داشتن پول توجيبی، مصرف 
موادمخدر، تماشــای هرزه نگاری، بحث و گفت وگو با والدين درمورد مسائل جنسی و داشتن 
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همساالنی كه رابطۀ جنسی را تجربه می كنند، می شود (Arega et al, 2019: 2). همچنين، نتايج 
پژوهشی كه بر روی بيش از 300 دانشجو انجام گرفت نشان داد، »آزادانديشی«، بيشترين اشتياق 
.(Bocar & Biong, 2016) آن ها را برای انجام رابطۀجنســی قبل از ازدواج، پديد آورده است

طبق پژوهش قــادرزاده، محمدی و محمدی )1396(، جوانان پيش از ازدواج، به داليل 
مشکالت عاطفی، شدت يافتن اميال جنسی و عضويت و تسهيل پذيرش در گروه دوستان، 
به رابطه با جنس مخالف روی  آورده اند. نتايج پژوهش شرعی نژاد و ذكايی )1394( نيز نشان 
داد، دختــران در رابطه، به دنبال ازدواج، تأمين نيازهای عاطفی، جنســی، فراغتی و مالی و 
پسران، به دنبال تأمين نيازهای جنسی و عاطفی و به تأخير انداختن ازدواج هستند. همچنين 
نامور و آذر )1396(، تجربيات 25 دانشــجو را مــورِد تحليل قرار دادند و به هفت مضمون 
اصلی نيازهای عاطفی و روانی، حس كنجکاوی بيشــتر، فشار محيطی و همساالن، حس 
اســتقالل طلبی، حس انتقام جويی و تشفی خاطر، ضعف باورها و اعتقادات و وسايل ارتباط 
جمعی دست يافتند. پژوهشگران ديگری، به اين نتيجه رسيدند كه پنج مقولۀ اصلی فرهنگ، 
وضعيت اقتصادی اجتماعی، خانواده، رســانه ها و فشار دوستان و همساالن، در ورود جوانان 
ايرانی به روابط جنســی قبل از ازدواج نقش دارنــد (Ghaffari et al, 2020). نتايج پژوهش 
ذوالفقاری و رمضانی )1395(، كه در ميان 21 نفر از دختران تجربه كنندۀ روابط آزاد جنسی 
انجام شده بود، 15 مقولۀ عمده و يک مقوله هسته با عنوان »بازانديشی در تعامالت جنسی« 
را نشان داد. دختران مورِد مطالعه در اين پژوهش، برخالف آموزه های اجتماعی، مذهبی و 
فرهنگی، روابط جنسی كه خارج از چارچوب زناشويی صورت می گيرد را مجاز تلقی كرده اند.

مرقاتی خويــی، طالقانی، نوروزی، توكلی و غالمــی )1398(، در مطالعه ای كيفی بر 
روی 30 جوان در رده ســنی 18-24 سال ساكن اصفهان، كه فعاليت های جنسی خود 
را آغاز كرده بودند و 17 نفر مشاركت كننده ديگر، به اين نتيجه رسيدند كه برخورداری 
از شخصيت سالم و نيز پيروی از اعتقادات مذهبی، باعث حفاظت جوانان از درگيری در 
روابط جنســی قبل از ازدواج می گردد. نتايج پژوهش های مبنی بر اهميت پايبندی های 
دينی افراد، به عنوان مانعی در ارتباط جنســی خــارج از ازدواج، تأييدكنندۀ نتايج يوكر 
(Uecker, 2008) می باشــد. نقش دينداری و ارزش های خانوادگی در جلوگيری از اقدام 

به روابط جنســی خارج از ازدواج نيز، در تحقيقات منالو (Manlove, 2006) مورد تأكيد 
قرار گرفته است )ميرابي، يوسفي و موسوي، 1394: 113(.

با مرور مطالب پيش گفته، اكثر پژوهش هــا به بيان عوامل، زمينه ها و داليل گرايش 
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جوانان به خصوص دختران، به روابط جنســی پيش از ازدواج و يا دوری از اين گونه روابط 
پرداخته اند و جامعه آن ها عمدتاً افرادی بودند كه تجربۀ روابط ناسالم را داشتند. پژوهش 
حاضر با نگاهی همه جانبه تر، بر روی دانشجويان مذكر )فارغ از چگونگی رفتارهای جنسی 
آن ها( تمركز نموده و به واكاوی نگرش و كنش های جنســی ايشــان و كشف پيشران ها 
و چالش های رعايت عفاف در آن ها پرداخته اســت تا با كشف اين عوامل و ارائه آن ها به 
مسئوالن فرهنگی كشــور، گامی در تسهيل مسير عفاف گرايی در جامعه بردارد. رعايت 
عفاف از ســوی مردان و زنان، ضمن افزايش آرامش درونی و اســتحکام خانواده ، الزمۀ 
امنيــت اجتماعی در جامعه اســت و آنچه مانع رعايت عفاف می شــود، ضعف آگاهی و 
عدم شناخت جامعه از پيامدهای فردی و اجتماعی بی عفتی و مزايای عفاف گرايی می باشد 
و عفاف جنســی مردان و زنان، مصونيت جامعه از مفاسد متعدد اجتماعی را در پی دارد. 
ازاين رو می بايست، مراكز آموزشی، رسانه ها و كارشناسان و مسئوالن فرهنگی كشور، به 

روش های مختلف، پديدۀ عفاف و كليۀ ابعاد مربوط به آن را تشريح و تبيين نمايند.

روش و جامعه پژوهش
باتوجه به ماهيت پديدۀ مورد بررسی، پژوهش حاضر در زمرۀ پژوهش های كاربردی قرار 
می گيرد، كه با رويکرد كيفی و روش پديدارشــناختی درصدد كشــف و تفسير تجربه های 
زيسته مشاركت كنندگان درخصوص كمّ وكيف رعايت عفاف جنسی می باشد. پديدارشناسی 
به عنوان يک جنبش فلســفی، ناشــی از اين انتقاد اســت كه علم عينــی، كاماًل خارج از 
 تجربۀ ذهنی اســت و می خواهد در عوض به نقش آگاهی و تجربه از طرف محقق بپردازد 
(Williams, 2020). به حالت تعليق درآوردن نگرش طبيعی، اين امکان را به پديدارشناس 

می دهد تا ويژگی های اساســی پديده های تحت تحقيــق را متمايز و »حالت خاص بودن« 
پديده ها را درك كند و نسبت به آن ها آگاه شود (Simpson & Ash, 2020). گال، بورگ و 
گال )2007( نيز، تجربه زيســته (Lived experience) را، يکی از روش های پژوهش كيفی 
می دانند كه دارای زيرمجموعه هايی از قبيل تاريخچه زندگی و روان شناسی شناختی می باشد. 
جامعۀ پژوهش حاضر، دانشجويان پسر دانشگاه فردوسی مشهد هستند و مالك انتخاب 
نمونه ها نيز، دانشجوی مقطع كارشناسی بودن، پسر بودن، توجه به توزيع نسبی مخاطبان و 
يکدست نبودن نمونه ها به لحاظ ظواهر مذهبی بود. ازاين رو و بنا به ضرورِت استفاده از ديدگاه ها 
و تجربه های زيستۀ متنوع مخاطبان جوان، در مواجهه با عفاف جنسی، از روش نمونه گيرِی 
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كيفی »با حداكثر تنوع« (Maximum Varietion) استفاده شد. اين نمونه گيری مستلزم افرادی 
اســت كه، دامنۀ تغييرات پديده مورِد مطالعه را نشان دهند )جاللی، 1391: 315(. اين نوع 
نمونه گيری، برای رســيدن به نمونه ای است كه معرف يک گروه وسيع تر از نمونه ها باشد، يا 
تا حد امکان به آن نزديک باشــد )رنجبر؛ حق دوست؛ صلصالي؛ خوشدل؛ سليماني و بهرامي، 
1391: 240(؛ بنابراين در پژوهش حاضر، كه از ســال 1398 الی 1399 صورت گرفته است، 
سعی شده است برای رسيدن به نمونۀ باحداكثر تنوع، تنوع نسبی مصاحبه كنندگان و همچنين 
مصاحبه با نمونه های متنوع مخاطبان مذكر، از نظر روحيات مذهبی، ظاهری و اخالقی، لحاظ 
شود. در اين مطالعه، پس از آموزش شيوۀ مصاحبه گيری به دانشجويان، درمجموع 48 مصاحبه 
نيمه ساختاريافته، با مخاطباِن ميدان تحقيق كه دانشجويان مقطع كارشناسی دانشگاه فردوسی 
مشــهد و در بازه سنی 19 الی 28 ســال )44 نفر 19 الی 24 ساله و 4 نفر 25 الی 28ساله( 
بودند، در داخل محيط دانشگاه انجام شد. مصاحبه كنندگان براساس نظر پژوهشگران و ادبيات 
نظري، مشــاهدات و روند مصاحبه، به طراحی محورهاي ســؤاالت مصاحبه می پرداختند و 
محوری ترين پرســش آن ها، در جهت تجارب زيسته و نگرش مشاركت كنندگان درخصوص 
رعايت عفاف جنســی و همچنين چرايی انجام روابط جنســی پيــش از ازدواج بود. باتوجه به 
نيمه ساختاريافته بودن مصاحبه، سؤاالت از قبل مشخص نبود؛ بنابراين بعد از آغاز گفت وگو و 
طرح سؤاالت ابتدايی درخصوص روابط جنسی پيش از ازدواج، مسير مصاحبه مشخص می شد. 
تجزيه وتحليل اطالعات حاصل از مصاحبه ها، براســاس كدگذاری استراوس و كوربين 
)1990(، طی ســه مرحله كدگذاری باز، محوری و گزينشی، انجام گرفت. بدين ترتيب كه 
در مرحلۀ اول و پس از مکتوب نمودن متن مصاحبه ها، درمجموع 858 مفهوم شناسايی و 
نام گذاری  شد. درادامه و در مرحلۀ دوم كدگذاری، جهت دستيابی به يک محور مشترك، 
تالش شــد تا مفاهيم ايجادشــده در مرحلۀ قبل، در قالب 62 مقوله، طبقه بندی گردند 
و درنهايت مقوله های به دســت آمده ذيل 14 مضمون و 3 محــور »عوامل ورود به روابط 
نامشــروع«، »عوامل ترك روابط نامشروع« و »عوامل دوری از روابط نامشروع« جای داده 
شدند. پژوهشگران جهت اعتبار يافته ها، به »خودبازبينی مکرر« و »تصديق پذيری« يافته ها 
پرداختند. خودبازبينی محققان در طی فرآيند جمع آوری و تحليل داده، يکی از روش های 
افزايش قابليت اعتبار در پژوهش های كيفی است )عباس زاده، 1391: 24( و تصديق پذيری 
زمانی است كه گزارشات، دست نوشته ها و يادداشت های پژوهش به محقق ديگری داده شود 

و سرانجام، هر دو به يافته های مشابهی دست يابند )رضاپور نصرآباد، 1396: 496(.
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یافته های پژوهش
محور اول شامل هفت مضمون، 37 مقوله و 480 مفهوم است. به مشاركت كنندگان از 
عدد 1 الی 48 شماره داده شد و نمونه ديدگاه های هر آزمودنی، باتوجه به شماره مختص 

او ارائه شده است.
 

محور اول: عوامل ورود به روابط نامشروع

مضمون
)N: 7(

مقوله 
)N: 37(

مفهوم
شماره آزمودنی: نمونه دیدگاه های مشاركت كنندگان)480(

ری
ه گ

اح
ب اب

ذه
.  م

1

ضعف باورها و 
 ارزش های 

اسالمی
20

15: »اسالم و خدا جای خود و اين نيازم جای خود«.
48: »دين توسط آدم ها ساخته شده و حاصل ترس انسان هاست!«.

10: »می دونم اين روابط حرامه؛ ولی برام مهم نيست. هركسی تفکری داره و منم 
به جای فکر كردن به خدا و آخرت، فعاًل اين روابط رو ترجيح ميدم«. 

46: »قديم  می گفتن ازدواج كن، خدا می رسونه؛ واقعيت اينه ديگه جوانان بی عقل نيستن«.

 سخت گيری
دین و قدیمی 
بودن عقاید 

مذهبی
9

به خاطر حرف های چند سال پيش،  18: »اين عقايد قديمی شده و من نمی تونم 
عشق وحال خودم رو نکنم!«.

35: »نشستن كنار هم و اين مسائل كه علما و دين ميگن خالفه؛ االن واقعاً مد شده«.
48: »دين خوب و عزيز، اگر برای هدايت انسان ها اومدی، بيا و هدايت شون كن! نه 

اينکه محدود و محصورشون كنی!«

عدم باور به احکام 
محرميت در 

اسالم
8

47: »من كاماًل مخالفم با محرميتی كه دين تعريف می كنه و نمی دونم چه جوری آدم ها 
با دو كلمه عربی با هم محرم می شن«. 

46: »خيلی مسخره  هست كه يه پيرمرد و دختر 13 ساله با دو كلمه عربی حالل 
بشن به هم؛ ولی دو تا جوون با يه دنيا عشق و عالقه و اولويت در جامعه، به هم 

حالل نباشن!«

هوسرانی و 
36لذت گرایی

43: »من بهش رابطه نامشروع نمی گم؛ ميگم تجربه و خوش گذرونی«.
18: »بعضی ها دوست دارن مثل ُمرده ها زندگی كنن و خودشون از همه چی منع 

می كنن«.
46: »ما آدم ها يک بار عمر می كنيم. پس چرا نبايد لذت كافی رو از زندگی ببريم؟«.

 تأثير
  اعتيادی اولين 

رابطه
11

35: »هميشه به خودم می گفتم همين يک بار ... كنم بعدش قسم می خورم سمت 
دختر نرم؛ اما هربار تشنه تر می شدم«.

باز می رم  با دخترا می پرم و چند بار توبه كردم؛ ولی  از 19، 20 سالگی  31: »من 
سمتش«.

28: »بعد اينکه آدم نيازش ارضا شد، ممکنه حس پشيمانی بهش دست بده و خودمم 
همين طور شدم؛ اما باز كه به لذت رابطه فکر می كنم، كاًل عذاب وجدان يادم 

ميره«.

 دستيابی
 به نشاط،
 آرامش

 و رضایت

19

7: »وقتی يه دختری بفهمه ضعيفه و پسر از اون قوی تره و مجبوره هر كاری كه پسر 
می خواد انجام بده، حس خوبی به آدم دست ميده«.

21: »من از رابطه م به شدت راضيم و اگه يه روز نبينمش داغون می شم«.
35: »تا 15، 16 سالگی با فيلم های مبتذل خودم رو ارضا می كردم؛ اما كم كم سر 

درآوردم راه اصليش اينه كه مخ دختر بزنی«. 

محدودیت آفرین 
8بودن ازدواج

 47: »يک سری خوشگذرونی های جوونی هست كه تا انجام ندم به زندگی مشترك 
تن نمی دم«.

 48: »من دوست دارم برم تفريح و ديد زدن توی خيابون و كلی رفيق داشته باشم و 
خوش بگذرونم؛ اما با ازدواج بايد دور همه شون رو خط كشيد«.
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محور اول: عوامل ورود به روابط نامشروع

مضمون
)N: 7(

مقوله 
)N: 37(

مفهوم
شماره آزمودنی: نمونه دیدگاه های مشاركت كنندگان)480(

بيکاری و 
6رفاه زدگی

24: »گاهی از بيکاری سر از رابطه درمی يارن و هر كدوم يه نرمه شيشه هايی می ريزن 
و رابطه نامشروع شکل می گيره«.

1: »اونا وضع مالی شون خوبه و می تونن ازدواج كنن، ولی هدفشون خوشگذرونيه و 
به خاطر پول، اطراف شون پر از دختره و به راحتی دسترسی دارند به اين كار«.

می
 بو

ت
هوی

ل 
فو

.  ا
2

تحقير نسل 
گذشته )والدین 

و...(
10

15: »زندگی منه و اونا )والدين( هم بايد به عقايد من احترام بگذارن«.
48: »وقتی جامعه جديد و نسل جديد، همچين چيزی می خواد، نسل قبلش چه 

غلطی می خواد بکنه؟«.
18: »زندگی من به خودم ربط داره و به خانواده م هيچ ربطی نداره«.

بی هویتی 
خانوادگی 
اجتماعی

12

47: »هر آدمی با هركسی كه متعهد به ازدواجی نيست و راضيه، می تونه رابطه داشته 
باشه«.

46: »دخترها هم حق دارن با پسرها بيرون برن و دوست بشن و برای همسران هم 
محدوديت ها مثل قديم نيست«.

48: »جامعۀ آينده، همين جوونای امروزند. پس مشروع بودن و نبودن هيچ معنايی نداره«. 

غرب زدگی 
9فرهنگی

46: »دوست داشتم اونجا به دنيا می اومدم. مردم در غرب فرهنگ بهتری دارن و بدون 
ازدواج با همديگه زندگی می كنن و اگر مطمئن شدند ابدی همديگرو می خوان، 

ازدواج رو علنی می كنن«.
10: »ُجرم ما چيه تو اين كشوريم و بايد از همه چی محروم باشيم«.

6بی غيرتی

47: »قبل از ازدواج اگر فرد هر كاری كند، به شخصی كه در آينده با او ازدواج می كند، 
ربطی ندارد«. 

46: »االن مثل قديم نميشه به زن ها زور گفت و حقوق مساوی زن و مرد مطرحه. مثاًل 
روابط خواهرم به خودش مربوطه«.

11فقدان وجدان
35: »با تفکرات چرت خودم وجدانم رو راضی نگه می داشتم. مثاًل می گفتم همين 

يک  بار ... بعدش ديگه قسم می خورم اين كارو انجام ندم«.
15: »وجدان چيه؟ عفاف و اين حرف هارو هم، هر كی دوست داره حفظ كنه«.

سی
جن

از 
ه ني

غلب
  .3

قوی بودن 
ميل جنسی و 
لزوم تأمين نياز

29

33: »هرچی هم بخواهيم سركوب كنيم، يک باره سرريز می شود حس و شهوت آدمی«. 
31: »من كه پيامبر نيستم بتونم خودم رو كنترل كنم. هر دوتامون نياز داريم و به ناچار 

رابطه شکل می گيره«.
15: »چيش نامشروعه؟! نياز آدم بايد برطرف بشه«.

همسطح بودن 
نياز جنسی با 

سایر نيازها
7

18: »نياز جنسی برای بدن مثل غذاست. آدم غذا نخوره مگه می تونه زنده باشه. نياز 
آدم بايد برطرف بشه؛ چه مشروع باشه چه نباشه«.

47: »همون جور كه غذا خوردن باعث انحطاط نمی شه، رابطه جنسی هم منجر به 
انحطاط بشر و جامعه نميشه«. 

سختی 
خویشتن داری 
به ویژه با باال 

رفتن سن

14

41: »هر فردی بعد از بلوغ، تا چند سال می تونه كنترل كنه؟ و نميشه سركوبش كرد«. 
13: »هر چقدر سنم بيشتر ميشد، فشار روم بيشتر ميشد و ازطرفی هم نميشد ازدواج 

كرد. ديگه نتونستم خودم رو كنترل كنم«.
28: »با باالرفتن سن ازدواج، يه راهی برای اين رفع نياز بايد باشه و اونم همين روابطه«.

تفاوت آستانه 
خویشتن داری 

در افراد
16

18: »خب شايد اون هايی كه خويشتن داری می كنن، مزاجشون سرده و فشار زيادی 
ندارن«.

10: »هركس توانی داره و عقيده ای«.
17: »بعضی وقت ها آدم از كنترل خارج ميشه و همه روش های كنترل جواب نميده«.
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جبران مشکالت 
روحی و روانی: 
مکانيزم دفاعی

8
32: »افسردگی ناشی از روابط جنسی گذشته، باعث شروع رابطۀ ديگه ای ميشه«. 

33: »من برای ازدواج اقدام كردم؛ اما خانواده دختر مورد عالقه م با من مخالفت كردن«. 

جبران خيانت 
شریک جنسی 

سابق
6

7: »دخترا با خيانت هايی كه به پسرا می كنن و به راحتی پسری را به پسری ديگه 
ترجيح می دن، باعث ميشن پسرا برای تالفی برن دنبال اين كارا... خودم اين 

دردرو چشيدم«. 
48: »عاشق شدم و طرفم بهم خيانت كرد و ديگه به ازدواج فکر نمی كنم«. 

عدم آمادگی 
روانی برای 

ازدواج
14

48: »توی زندگی متأهلی بايد به خاطر اينکه ساالدی كه همسرت درست كرده و شبيه 
گِل رز نشده، دلداريش بدی و يا اينکه الكش هنوز خشک نشده، دركش كنی«.

47: »تمايلی به ازدواج و ادامۀ نسلم ندارم«. 

كمبود محبت 
و مشکالت 
خانوادگی

14

21: »يکی از داليلی كه دخترا راضی به رابطۀ نامشروع ميشن، خانواده ها هستن«.
25: »اگه نياز به محبت تو خانواده ارضا نشه؛ فرد بيرون از خونه و به هر طريقی ارضا 

ميکنه«.
1: »بعضی به دليل مشکالت زيادی كه دارند، سعی می كنن چند لحظه هم شده برای 

خود حس شادی پيدا كنند«. 
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الگوگيری، 
دعوت و فشار 

هنجاری 
همساالن

20

3: »خدارو قبول دارم. اينم تجربه اولم بود كه دوستم شرايط رو برام فراهم كرد«. 
37: »بعضی دوستام كه تو رابطه ان، خيلی باهيجان تعريف می كنن كه آدم وسوسه 

ميشه«.
22: »وقتی دوستان خاطرات شونو تعريف می كنن، يه حسی به آدم دست ميده كه دوست 
داره اونم تجربه كنه. پيشنهاد می دن كه فالنی هست كه كارش همين تن فروشيه«.

احساس 
همه گيری روابط 

30آزاد در جامعه

21: »جامعه به سمتی ميره كه زشتی روابط آزاد برداشته ميشه. زنی رو می شناسم كه با 
پسر كوچکش ميره تن به همچين كارايی ميده! با اينکه همسر داره«.

28: »االن اگه با كسی نباشی يعنی يه عيبی داری يا مثل بقيۀ جامعه نيستی«.
43: »به نظرم اين روابط رو هر آدمی بايد تجربه كرده باشه«.

تحریک كننده 
بودن پوشش و 
رفتار دختران

8
38: »اگه دخترا بدحجاب نباشن و موّجه لباس بپوشن، مردها تحريک نميشن«.

24: »دخترا پوشش شون رو كاًل متفاوت از قبل كردن. كم مونده كه لخت راه برن. 
همين خودش يک علت از شروع روابط و يکی از علل تعرض هست«.

تسهيل 
دسترسی به 
12دختران و زنان

26: »االن اينقدر نيازهای پسرها راحت ارضا ميشه كه سه سوت با يک دختر آشنا 
ميشن و روز بعدش ميره مکان و از اين حرفا. خب چرا به خودش زحمت تشکيل 

زندگی بده«. 
32: »ميشه ازدواج كرد؛ اما وقتی همه چی آماده و بی دردسره و هزينه زندگی نداره؛ 

كيه كه بدش بياد«.

نقش فضای 
مجازی، واقعی 
و گردانندگان 
بازار اقتصاد 

جنسی

13

8: »خيلی از افراد از طريق سوءاستفاده از دخترا و خوب نشون دادن اين كار درآمد 
زيادی دارند و جوانان رو تحريک می كنند تا به سمت اين كار بيايند«.

26: »اين روابط با فضای مجازی و اينترنت، هم خيلی زياد شده و هم راحت«.
24: »اگر عرف جامعه نباشه كه دخترها صفحاتی در فضای مجازی داشته باشن، كمتر 

اين موارد اتفاق ميفته«.
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تغيير فرهنگ 
خانواده و 

جامعه و نقش 
پيش برنده 

آن ها

20

39: »خانواده امروزی تاحدودی روابط دختروپسر را قبول كردند. تازه االن ازدواج سفيد 
ُمد شده كه باعث ميشه فرد مقابلت رو خوب بسنجی، بعد علنی كنی«.

35: »وارد دانشگاه كه شدم، بدبختی های روابط جنسی دامن منم گرفت.
15: »جامعه ما داره رشد ميکنه و كم كم مثل غرب اين خرافات رو كنار می گذارن«. 

كسب درآمد 
و تأمين 

هزینه های 
زندگی از سوی 

دختران

9

7: »بعضی دخترها وقتی يه پسر پولدارتر گيرشون بياد، نامردی می كنن و پسری رو كه 
عاشق شده رو، ول می كنن و می رن«.

38: »بعضی از دخترها به خاطر اوضاع اقتصادی، خيلی راحت تن به اين روابط ميدن«.

بی
فری

ود
  خ
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توانایی 
مدیریت روابط 
19خود و دوستان

24: »من آگاهی دارم و عاقلم و می دونم يه رابطه چه جوری اداره بشه«.
33: »هر شخصی كه توی رابطه ست، بايد حدش رو بدونه و بدونه كه كجا از رابطه ش 

لذت می بره و تا اونجا پيش بره«.
40: »اگر طرفين طوالنی با هم درگير رابطه باشن، دچار آسيب های جسمی و روحی 

می شوند«. 

در نظر گرفتن 
رضایت خود و 
7شریک جنسی

43: »من كسی رو مجبور به هيچ كاری نمی كنم«.
26: »با دوست دخترم رابطۀجنسی برقرار كردم. دروغ چرا؟ اما طرف قباًل هم رابطه 

داشته و با من چيزی ازش كم نميشه«.
39: »زمانی كه با يه خانم درگير رابطه هستم، با خانم ديگه وارد رابطه نمی شم«.

قصد كسب 
شناخت، 
افزایش 

آمادگی و 
ازدواج در 

آینده

9

33: »قباًل زياد رابطه داشتم؛ حتی يک مدت با يک خانم خانه دار بودم؛ اما االن فقط 
ماهی يک بار، با يک خانم كه تکليف كارم مشخص بشه باهم ازدواج می كنيم، 

هستم«.
24: »چيزی كه خودم رو باهاش قانع كردم اينه كه با شخصی كه رابطه داشته باشم، 

آخرش ازدواج كنم«.
29: »من با كسی رابطه دارم و قصدم ازدواج هست«. 

محدودیت 
صيغه در اهل 

تسنن
2

31: »برادرم زن داره؛ ولی به خاطر مشکالت زناشويی، با خانم ديگه ای رابطه داره. 
چون ما اهل تسنن، صيغه رو قبول نداريم، يا همين جور می گذره يا عاقبت يه زن 

ديگه  می گيره«.
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 عاقالنه نبودن
 ازدواج از

 دیدگاه عقل
24مادی

10: »با حقوق يک و نيم مگه ميشه ازدواج كرد؟ تو برو اگه دختر ميدن، من االن بگيرم. 
ازدواج و صيغه پول می خواد«.

46: »وقتی نيازهای جنسی  از طريق دوستی برطرف بشه، ديگه چه دليلی داره من 
بخوام خودم رو در همچين چاله ای بندازم«.

28: »با اين وضع گرونی، كمتر كسی ازدواج می كنه. چون نيازها بی دردسر برطرف 
ميشه«.

 نگرانی
 از آیندة
 اقتصادی

زندگی متأهلی

6

43: »خيلی دوست دارم ازدواج كنم و با يه نفر هميشه بمونم؛ ولی به خاطر وضعيت 
اقتصادی و آيندۀ نامعلومم نمی تونم ريسک كنم«.

31: »من توانايی زن نگه داشتن و زندگی رو ندارم؛ ولی اينم حقم نيست كه خواسته های 
خودم رو سركوب كنم«.
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 سخت گيری و
 توقعات باال در

ازدواج
9

42: »دختر خانم ها پرتوقع هستند«.
28: »اگر خانواده ها تو ازدواج سخت گيری نکنن، كمتر با اين چيزا روبه رو می شيم«.
15: »هركس از زندگی انتظاری داره و من بايد همه چيز برای آينده ام آماده باشه«.

 كوتاهی
 مسئوالن در
10ازدواج آسان

31: »يک ساله با خانمی در ارتباطم و دوستش هم دارم؛ اما از نظر مالی خيلی دستم 
تنگه و برای وام ازدواج هم بايد هفت خان رستم رو رد كنم«.

17: »به خاطر تحريم های آمريکا و بی لياقتی مسئوالن، شرايط برای زندگی سخت شده 
و سن ازدواج خيلی باال رفته«.

 اعتقاد به عدم
 بازدارندگی

 ازدواج
 از روابط
نامشروع

9

31: »داداش بزرگم زن داره و با يه خانم بيوه در ارتباطه. همسرش سرده و زياد با هم 
خوب نيستن. اون حق داره نيازش رو برطرف كنه«.

33: »بعضی از خانم ها مثل همان خانم خانه داری كه باهاش بودم، می گفت شوهرم 
نمی تونه خوب باهام رابطه داشته باشه«.

45: »چون بعضی خانم ها به خاطر پول رابطه برقرار ميکنن؛ ازدواج برای همه افراد 
زياد تأثيری نداره«.

داليل ورود به روابط نامشــروع، همانطور كه در جدول باال تشــريح شــد، در هفت 
مضمون مذهب اباحه گری، افول هويت بومی، غلبه نياز جنســی، مسائل روان شناختی، 
بستر اجتماعی رســانه ای محرك، خودفريبی و رؤيای دست نيافتی ازدواج جای گرفت. 

درادامه، محور دوم شامل سه مضمون، شش مقوله و 85 مفهوم ارائه شده است.
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  یاد خدا
9و جهان آخرت

35: »ايمانم را عزم و اراده م رو قوی كردم و شد«.
 3:   »به خاطر آخرت و عذاب الهی منصرف شدم از اين كار«.

 16: »ترك كردم، چون خداوند اين كاررو دوست نداره«.

  غلبه
17 عذاب وجدان

13: »باالخره من مسلمانم و عذاب وجدان می گيرم«.
36: »به خاطر اعتقادات مذهبی، از خودم متنفر می شدم كه چرا اين كاررو كردم«.

16: »بعد از اون كار، مدتی آدم عذاب وجدان می گيره. شايد در اون لحظه حسی خوبی 
دست بده؛ ولی بعدش آدم رو تحت تأثير قرار ميده«.
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نسبت به 
6نواميس جامعه

35: »زن يکی از فاميالم از من خوشش اومده بود؛ باهاش رابطه برقرار كردم كه 
خيابون  توی  دختر  يک  اگر  قباًل  می كنه...  ديوونم  فکرش  مياد  يادم  هنوزم 
خواهر  شايد  كه  می كنم  حس  االن  اما  می گفتم؛  ركيک  جمالت  می ديدم 

خودمه«.
33: »چندين بار فکر كردم كه نکند خواهر خودم به چنين راهی كشيده شود و پسری 

امثال من بخواهد ازش سوءاستفاده كند«. 

شی
دی

دان
يام

3. پ

 آگاهی و تغيير
29دیدگاه

3: »بعد انجام اون كار، چند بار وسوسه شدم؛ ولی با فکر به عواقبش منصرف شدم«.
1: »بايد تلنگری به شخص وارد بشه تا دور اين كاررو خط بکشه. قبل از انجام اين كار 

كلی خوشحالی؛ ولی بعدش يه حس پشيمونی به آدم دست ميده«.
35: »قباًل شهوت كوروكرم می كرد. حتی عقل آدم اون لحظه كار نمی كنه؛ اما االن 

می فهمم كه آدم می تونه دوست داشتن رو هم از يه رابطه بيرون بياره«.

 آسيب دیدگی
روحی و جسمی

8

40: »بعد از پايان منفی رابطه، شش ماه از زندگيم رو از دست دادم. به گونه ای كه فقط 
زنده بودم«.

1:    »فکرهـای بـد بـه ذهـن آدم ميـاد و هـر اتفاقی بـدی رخ ميده، بـه اون ربط 
ميده«.

35: »می خواستم با يک خانمی ازدواج كنم؛ اما فهميدم كه با پسرخاله م بوده! روانی 
شدم و افسردگی گرفتم«.

 مشاهده تاوان
 روابط نامشروع

16در دیگران

16: »دوستم به خاطر اين كاری كه كرده بود، دختره ازش حامله شد و كلی آبروريزی 
شد«.

20: »دوست خودم چند سال محکوم به حبس شد و مجبور شد كلی جريمه 
بده«.

19: »يکی از اقوامم، به خاطر شکايت خانواده دختره كه متوجه شده بودن، چند سالی 
افتاد زندان و كل زندگی تحصيليش نابود شد«.

14: »دوستم از زنه ايدز می گيره و بعداً كه متوجه شد افسردگی گرفت و آخرم از 
دنيا رفت«.

3:  »پسر همسايه مون با فريب دخترها اين  كارا رو می كرد؛ آخر تصادف كرد و االن 
فلجه«.

داليــل ترك روابط نامشــروع نيز، در ســه مضمون معنويت گرايــی، غيرت ورزی و 
پيامدانديشی، طبقه بندی گرديد. محور سوم نيز شامل چهار مضمون، 18 مقوله و 262 

مفهوم به شرح ذيل است.

محور دوم )ادامه(
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شماره آزمودنی: نمونه دیدگاه های مشاركت كنندگان)362(
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آسيب  فردی 
اعم از روحی و 

جسمی
22

27: »اين  روابط زود به تِهش می رسه و باعث مشکالت روحی و روانی ميشه«.
23: »يه رابطه اگر بخواد يک روزی تموم بشه، تنها چيزی كه بهش توجه نميشه، 

احساس و عاطفه ست كه باعث نابودی دوطرف ميشه و افت تحصيلی«.
44: »تو دانشگاه هستن دخترايی كه منظورشون تمايل جنسيه؛ اما از اينکه به دخترايی 
نزديک بشم كه شايد با ده نفر ديگه بودن متنفرم و همچنين بيماری هايی كه 

زياد شده«.

آسيب به 
خانواده، همسر 

و زندگی 
مشترک آینده

24

23: »اغلب دو نفرايی كه با همن، تهش ازدواج نمی كنن و اين خيانته. چون همه توان 
جنسی و عاطفی شون رو برای اون آدم گذاشتن و چيزی برای همسر آينده شون 

نمی مونه«.
26: »دختر يا پسری كه خيلی اهل اين روابط بوده، بعد از ازدواج چون رابطه با چند 

نفررو تجربه كرده، متعهد بودن با يک نفر، براش سخته«.
32: »ديد خوبی ندارم كه من با خواهر يکی ديگه باشم؛ چون يکی با خواهر من 

خواهد بود«. 

ناپایداری و 
بی فرجامی 

روابط
12

26: »دوستی دختروپسری كه هدفشون فقط دوستيه، پايدار نيست«.
25: »درنهايت يه روزی بی خيال هم می شن«.

40: »چند تا از اين روابط به ازدواج می رسد؟«. 

 سير قهقرایی
 دوستی با جنس

مخالف
10

باريک ختم  تا به جاهای  از سالم و احوالپرسی شروع ميشه  32: »اين دوستی ها 
ميشه«.

28: »در خيلی از روابط، دو طرف به تباهی كشيده ميشن«.
35: »دوستی هايی كه دختروپسر االن شکل می دن، اگه زود تمومش نکنند يا به 

ازدواج ختم نشه، تهش رابطه جنسی و وابستگيه«. 

سی
جن

از 
 ني

ين
تأم

 .2 
ها

ش 
رو

یر 
سا

از 

 متعه و ازدواج
5موقت

22: »اسالم برای هر دردی يک درمان هم آورده. مثاًل كسی كه شرايطش را ندارد 
می تواند يک خانم را به ازدواج موقت دربياورد«.

9خودارضایی

13: »اگر نشه خودم رو كنترل كنم و اگه واقعاً فشار زياد بود، مجبور ميشم خودارضايی 
كنم«.

18: »اگر موقع تحريک شدن راه  محيط های شلوغ و رفتن پيش خانواده نشد، آخرش 
خودارضايی می كنم«. 

37: »سعی می كنم زياد بهش فکر نکنم. نياز من در خواب برطرف ميشه«.3خواب

ط
واب

ط ر
رای

 ش
دن

بو
3. ن

 
وع

شر
نام

 محدودیت های
 فردی و

خانوادگی
11

44: »دوست دارم رابطه داشته باشم و بدونم چه حسی داره و چه لذتی؛ ولی به خاطر 
وضع مالی، خانوادگی و درس و دانشگاه، وقت رفتن به اين سمت رو ندارم«.

32: »شرايط محيطی در شهری كه توش بزرگ شدم هيچ وقت فراهم نبوده«.
24: »جّو خانوادگی هيچ وقت اين اجازه رو به من نداده تا االن«.

خویشتن داری 
 به دليل

 رو دربایستی
با نزدیکان

5

12: »من خودم انتخابی نداشتم و اگر هم دنبال اين كارا باشم؛ چون تو فرهنگ ما 
نيست، مطمئناً در جامعه، به عنوان يه شخص بد ديده ميشم«.

19: »خانواده ام خيلی مخالف اين كارن و هيچ وقت نمی رم سراغ اين كار«.
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 گناه و ناپسند
 دانستن روابط

نامشروع
17

29: »بنا به فرمايشات اوليا دين و اسالم، يک گناه كبيره هستش«.
37: »اصاًل كار درستی نيست و گناهی غيرقابل بخشيدنی هست«.

45: »قرآن خيلی تأكيد كرده بر دوری از اين گناه و عواقب آن جهنمی شدنه«.

36پيوند ازدواج
20: »17 سالگی نامزد كردم. آدم زود ازدواج كنه خوبه؛ كمتر می ره سمت گناه«.

9:   »بهترين راه ازدواجه كه خودم تجربه كردم و به همه پيشنهاد ميدم«.
42: »ازدواج بسيار عاليه و راهيه كه انسان می تونه تمام نيازهای خودش رو چه روحی 

و جسمی، ارضا كنه«.

 خودكنترلی
16و خویشتن داری

24: »راه كنترل شهوت، داشتن چشم پاكه و سيرت درست«.

34: »كسی كه بخواد می تونه چشم و دلش رو پاك نگه داره«.
29: »ذات آدم بايد پاك باشد و آنقدر بر نفس  خودش مسلط باشد كه مرتکب گناه 

نشود«.

  یاد خدا،
28معاد و قيامت

40: »وقتی تحريک می شوم، اول نام خدا را به ياد می آورم«.
37: »ياد خدا و تقوا، آدم رو از هر گناهی دور می كنه«.

 3:  »بهترين راه برای دوری از اين كارا، فکر كردن به آخرت هست«.

11عبادت روزانه
16: »مواقعی كه دچار تحريک ميشم، سعی می كنم سوره قرآن بخونم«.

19: »من ترجيح ميدم نماز يا قرآن بخونم«.
24: »كنترل شهوت خيلی راه ها داره و يکيش نماز و قرآن خوندنه«.

 تغيير محيط و
12شرایط

17: »آدم می تونه با ترك موقعيت، خودش رو كنترل و از فشار اين كار كم كنه«.
1: »با رفتن از جاهای خلوت به شلوغی ها، ميشه آدم خودش رو كنترل كنه«.

9: »دور شدن از محيط های آلوده كه امروزه هی زيادتر ميشه الزمه. منظورم فيلم هايی 
هست كه توی صفحه های اجتماعی است«.

برنامه ریزی 
برای زمان و 
مدیریت خود

22
42: »سعی می كنم با رمان خوندن شرايط رو تغيير بدم«.

41: »سعی می كنم سرم رو با فيلم ديدن گرم كنم. درس و كار و فکر به هدف هم 
هست«.

14: »سعی می كنم آهنگ های مذهبی گوش بدم«.

نقش مسئوالن 
در گسترش 
عفاف گرایی

11

4:   »مسئوالن می تونن از تبليغاتی كه باعث جذب افراد به اين كارها ميشه جلوگيری 
كنند«.

24: »جامعه اگر برای جوان اشتغال فراهم كنه، كمتر وقت می كنه به اين مسائل 
بپردازه«.

11: »نقش مسئوالن دعوت به ازدواج، آسان كردن ازدواج و تبليغات در اين زمينه 
است«. 

نقش فرهنگ 
و خانواده 
در افزایش 
عفاف گرایی

8
4:   »با فرهنگ سازی در جامعه ميشه جلوی اين روابط رو گرفت«.

25: »با اينکه گسترده شده؛ ولی با افزايش محبت تو خانواده ميشه جلوی اين روابط  رو 
گرفت«.

محور سوم )ادامه(
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آسيب زا بودن روابط نامشروع، تأمين نياز جنسی از ساير روش ها، نبودن شرايط روابط 
نامشــروع و انتخاب مسير عفاف نيز،  توسط جوانان خويشتن دار، به عنوان داليل دوری از 

روابط نامشروع اذعان شد.

شکل 1: پيشران ها و چالش های رعایت عفاف

تصوير باال، به تشريح كشاكش نيروهای عفاف گرا و بی عفت پرداخته است و برآيند اين 
كشاكش، مشخص كنندۀ پاكی )نماد سرسبزی و فالح( و فساد )نماد خشکی و شقاوت( 
اســت. منظور از افرادی كه جوانان مشاركت كننده را به سمت خود می كشند، پيشران ها 
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)عوامل احصا شــدۀ دوری از روابط نامشروع و ترك آن( و چالش های )عوامل مربوط به 
ورود به روابط نامشروع( رعايت عفاف می باشد. طبق يافته های مطالعۀ حاضر، چالش های 
رعايت عفاف، درصدی قوی تر از پيشــران ها عمل نموده است. چرخ دنده ها نيز حاكی از 
آن اســت كه هر يک از عوامل يادشــده، با يکديگر در ارتباط هستند و بر روی هم تأثير 
می گذارنــد و از هم تأثير می پذيرند و مجموع اين عوامل اســت كه به عنوان چالش و يا 
پيشران رعايت عفاف جوانان عمل می كند. همچنين طبق اظهارات مشاركت كنندگان و 
برداشت پژوهشگران از مصاحبه ها، به دليل غلبۀ گرايش به سمت چالش های رعايت عفاف، 

جايگاه مشاركت كنندگان به صورت نمادين، در بازۀ 0 الی 1- قرار گرفته است.

بحث و  نتیجه گیری .....................................................................................................
ميل جنسی و كشش ميان دو جنس مکمل، از غيرقابل انکارترين واقعيت های زندگی 
بشر است. اين ميل ناشی از وجود غريزۀ جنسی در تمام انسان های سالم و از خصوصی ترين 
مســائل و مضامين زندگی بشر، اما تحت تأثير عوامل مختلِف اجتماعی، فرهنگی و حتی 
سياســی اســت. پژوهشــگران متعددی نظير قادرزاده و همکاران )1396(، نامور و آذر 
)1396( و (Ghaffari et al, 2020) تــالش كرده اند با انجام مطالعات پديدارشناســانه، 
پديده »روابط پسرودختر« را مورد واكاوی قرار دهند. مطالعه حاضر نيز، در بُرش ديگری 
از زمان و با تمركز بر دانشجويان پسر انجام گرفته است و اميد آنکه گامی به پيش باشد.

باتوجه به يافته های اين مطالعه، اصالت لذت طلبی و رفاه زدگی توأم با باورهای كاماًل 
ضعيف و سســت و گاهی ازدســت دادن كامل اعتقادات دينی، يکی از پيشران های مهم 
فســاد و از موانع عمدۀ عفاف جنســی اســت. البته می توان اين امر را بررسی نمود كه 
بی اعتقادی و اباحه گری باعث فســاد است يا اصرار بر فســاد، اسباب سقوط اعتقادی را 
فراهم می آورد؟ به نظر می رســد مفهوم آيۀ شــريف »ثُمَّ كاَن عاقَِبَۀ الَّذيَن أَساُءوا الّسوأی 
هِزئوَن« )ســوره روم، آيه 10(، در زمان حاضر به علت  ِ َوكانوا بِها يَســتَ بوا بِآياِت اهللَّ أَن َكذَّ
 عرضه  همزمان شبهات اعتقادی و فيلم های خالِف اخالق جنسی، مصداق فزون تری يافته 
است. به بيان ديگر خطر ســقوط اعتقادِی افراد لذت طلب و غلتيدن آنان در ورطۀ كامل 

اباحی گری و به تعبيری كفر بيشتر شده است.
رســانه ازيک سو فرد را به گناه جنسی تشــويق می كند و ازسوی ديگر، دريچه ای 
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بــر روشــنفکرمآبی و بی هويتی فرهنگی گشــوده اســت؛ بنابراين برخــی از افراد 
مشــاركت كننده در اين مطالعه، در مواجهه با ســؤاالت  مصاحبه مبنی بر نگاهشــان 
بــه تجربه های خالِف اخالق و ارتباط اين مــوارد با دين، با نوعی حالت تهاجمی و با 
كيفيتی مفتخرانه، نســل گذشــته و فرهنگ بومی را به سخره می گرفتند. اين افراد 
مفاهيمــی نظير وجدان و غيرت را نوعی عقب افتادگی می دانســتند و با وجود آنکه 
عماًل در برهوت گناه غرق شــده اند، زيســت در كشــورهای غربی را به علت برداشته 

شدن كامل محدوديت ها آرزومندند.
همچنين يافته ها حاكی از آن بود كه در كنار -و بلکه مقدم بر- مســئله »لذت طلبی 
توأمان با اباحی گری«، بايد به واقعيتی با عنوان »نياز جنسی« توجه داشت. غريزه جنسی 
از غرائز اساســی در وجود انسان هاســت و به قدری قوی عمل می كند كه عدم توجه به 
بــرآورده كردن آن در دوران بلوغ و بعد از آن، صرفاً با تکيه بر افکار و نگرش های مثبت 
دينی و اخالقی، بســيار سخت و طاقت فرسا و درعين حال تحسين برانگيز است. ازاين رو، 
افرادی كه در طول تاريخ، در موقعيت های خاص گناه جنسی قرار گرفته اند و توانسته اند 
پرهيز نمايند، به عنوان يک قهرمان تجليل شده اند )سعيدی رضوانی، 1400(. ازسوی ديگر، 
دشواری برآورده كردِن مشروع نياز جنسی، ازدواج را به رؤيای دست نيافتنی تبديل ساخته 
است. طبق خبرگزاری ايرنا، آمار ازدواج در هر سال )به ويژه از سال 1385( روندی منفی 
داشته و طبق آمار رسمی ثبت احوال، ميانگين سن ازدواج در كل كشور در سال 1398 
در مردان 29.7 ســال و در زنان 24.8 سال به ثبت رسيده است. مشاركت كنندگان اين 
مطالعه، همگی جوان و اكثريت مطلق مجرد بودند و درنتيجه بر عامل »برآورده نشــدن 
نياز جنسی« تأكيد خاصی داشتند و با ذكر عبارت هاِی مختلف، بر قوی بودِن فوق العادۀ 
ميل جنسی و دشوارِی خويشتن داری به ويژه با باال رفتن سن -توأم با نااميدی از ازدواج- 
اذعان داشــتند؛ اما بايد توجه داشت برخی مطالعات و شواهد نشان می دهند كه مسئله 
روابط فرازناشويی به ويژه در مردان متأهل نيز وجود دارد و برخی مشاركت كنندگان اين 
پژوهش نيز، به اين امر اشــاره داشــتند؛ بنابراين ضرورت تأكيد، ترويج و پرورش مداوم 
روحيۀ عفاف گرايانه، به هيچ عنوان نمی تواند فقط به نياز آموزشــی مجردان نسبت داده 

شود.
ازســوی ديگر، اين مطالعه نشــان داد برخی افراد، به علت احساس كمبود محبت 
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و ســاير مشــکالت روان شــناختی و بعضاً مکانيزم های دفاعی روان شناختی حاصل از 
شکست های عشــقی، به اين امور روی می آورند يا به نحو بدتری ادامه می دهند. گروه 
ديگری در پی توجيه عمل خود و رضايت وجدان اخالقی شان، به مديريت رفتار جنسی 
خود و لحاظ قيودات اخالقی و رضايت طرفين در انجام روابط نامشروع، اشاره داشتند.

در كنار مضامين پيش گفته، كه به نوعی بر خوِد فرد »نظير اعتقادات، اراده، روحيه« 
اشاره دارد، دو مضمون عمده و بارِز »فضای اجتماعی« و »روابط اقتصادی«، از يافته های 
قابل تأمل اين مطالعه بوده اســت. ميل جنسی شديداً تحريک پذير است و حتی برخی 
معتقدند اگرچه اين ميل، ناشــی از غريزۀ خدادادی است؛ اما بيدار شدن و تأثيرگذاری 
آن، بــر نظام هيجانات هر فرد، عمدتاً تابع تحريک بيرونی اســت )ســعيدی رضوانی، 
1399(. اجتماع و رسانه ها، با تحريک مداوم هيجانات جنسی، از سويی افراد را دائماً به 
انجام گناهان جنسی دعوت می كنند )اسالميان، 1400( و ازسوی ديگر با قدرت رسانه، 
نوعی احســاس همه گيری روابط آزاد را ايجاد نموده )مدبر عزيزی و سعيدی رضوانی، 
1400( و منافع نامشــروع بسيار كالِن ناشی از روابط خالِف عفت، انگيزۀ اشاعه فحشا 
را در نســل جوان ايجاد می كند )ارشدی، 1400(. طبق يافته های پژوهش، در اكثريت 
مطلق مصاحبه شوندگان، حتی »مقاومان«، اعتقاد به همه گيری و گاهی عادی پنداری 

اين روابط و در گروه آلوده »قبح زدايی«، كاماًل مشهود بود.
براساس ديدگاه تربيت حداكثری در امر جنسی، محدود كردن تالش ها به پرورش 
روحيه های عفاف گرايانه و غفلت از عوامل زمينه ســاز، نظيــر معضل بودن امر ازدواج 
به لحاظ مشــکالت اقتصادی، برخی محيط های عمومی محرك، ناهنجاری های اخالقی 
و فرهنگی در برخی شــبکه های اجتماعی، فيلم  های سينمايی و نمايش خانگی، برخی 
ســاختارهای مولّد فحشا و معماری ها و پوشش های سبک غربی، عملی ساده انگارانه و 

غفلتی نابخشودنی است )سعيدی رضوانی، 1399 و سعيدی رضوانی، 1400(.
برخی ديگر از يافته های اين مطالعه، مربوط به افرادی بود كه مدتی به نوعی درگير 
روابط آزاد جنسی بودند؛ اما اكنون بنا به برخی رويدادها يا تأمل ها، اين مسائل را ترك 
كرده بودند. يافته ها نشان داد، از بين نرفتن فطرت انسانی و باقی ماندن روحيه ايمانی 
در آنان، از عوامل بازگشــت اين افراد بــود. عذاب وجدان و به تعبيری نفس لوامه، باعث 
شــده بود گروهی از افراد توبه كنند. خوشبختانه در كنار ايمان، بيداری دوبارۀ روحيۀ 
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غيرت به نواميس خود و ديگران و به ويژه نسبت به زنان همسردار، باعث عذاب وجدان 
شديد در افراد شــده بود. نکتۀ ديگر، وقوع برخی رويدادها راجع به خود و ديگران بود 
كه همچون تلنگری شــديد، مسير زندگی اين افراد را عوض كرده بود. مشاهدۀ زندگی 
افــرادی كه در اثر اين اعمــال، دچار بيماری، زندگی های ســخت، فوت در اثر ايدز و 

تصادف شده بودند.
همچنين اين مطالعه توانســت، به داليل افراد دوری كننده از روابِط نامشروع دست 
يابد. اعتقادبه خدا و معاد، خود را در محضر خدا دانســتن و مقيد بودن به عبادت ها، از 
عوامل عمده ای بوده كه در امر عفاف مؤثر بوده اســت؛ اما اين افراد، راهبردها، فنون و 
مهارت هايی را نظير انجام ازدواج در ســن پايين، تغيير محيط، غنی سازی اوقات فراغت 
و خودتنظيمی را در خدمت اين مســير قرار داده اند. قابلِ تأمل آنکه برخی آگاهی ها و 
عاقبت انديشــی ها ولو آنکه جنبۀ اعتقادی و دينی نداشــته اند، توانسته بودند به عنوان 
پيشراِن عفاف )دوری از گناه جنســی( عمل كنند. باور به آسيب زايی روحی، جسمی 
و خانوادگــی اين روابــط، برای حال و آينده فرد، برخی از ايــن موارد بوده اند. احتالم 
در موقــع خواب و حتی خودارضايی! از روش هايــی بود كه برخی افراد دوری كننده از 
روابط جنســی با جنس مخالف، برای مقابله )تأمين( نياز جنسی استفاده كرده بودند. 
نکتۀ قابلِ توجه ديگر آنکه برخی از مطالعه شوندگان، به لحاظ اعتقادی افراد ضعيف باور 
و تاحدودی شــبيه افراد ورودكننده به روابط نامشــروع بودند؛ اما شرايط اجتماعی و 
خانوادگی شان مستعد اين نوع روابط نبود و درمجموع بسياری از اين افراد دوری كننده 
از روابــط، به تأثير خانواده، محيط و مســئوالن، در پديــد آوردن محيط های پاك و 

غيرمحرك برای دوری از گناه اشاره داشتند.
اگرچه اين مطالعه با مشــاركت پســران انجام شــد؛ اما ره آورد ويژه ای نيز، برای 
دختران داشــت. چراكه درواقع، روايِت اَحوال دختران به نقل از پســران بود. براساس 
اين اظهارنظرها، بازندۀ اصلی در روابط نامشــروع، دختران هســتند. توضيح آنکه، چه 
افرادی كه در رابطه بودند، چه كســانی كه اين روابط را كنار گذاشته اند و چه افرادی 
كه در جريان ورود و عملکرد اطرافيان خود به اين روابط بودند، اذعان داشتند كه اين 
روابط برای پسران مشــکل خاصی را ايجاد نمی كند و اين دختران هستند كه متوجه 
آســيب خواهند شد. به عنوان نمونه مصاحبه شونده 29 گفت: »برای من كه پسرم، اين 
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چيــزا عواقبی نداره؛ ولی برای دختر خوب نيســت«. مصاحبه شــونده 34 اذعان كرد: 
»پسرخالۀ دوستم دقيقاً با همين قصد ازدواج، با خيلی ها رابطه داشته«. مصاحبه شونده 
21 گفت: »خيلی از دخترا فريب اين رو می خورن كه پسر ميگه ازدواج می كنيم و اگه 
اتفاقی بيفته بازم با هميم؛ اما بعدش با هم نمی مونن«. مصاحبه شــونده 26 به صراحت 
گفت: »پســرها از ازدواج، شونه خالی می كنن. چون هدف دخترا و پسرا برای دوستی 
متفاوته«. مصاحبه شــونده 23 نيز، چنين ابراز دلسوزی نمود: »دخترايی كه راضی به 
اين كار می شــوند، كاًل نابود می شن. يک چيز بزرگی رو باخته و حاال بی خبر از خانواده 

همينطور ادامه ميده و ميگه چيزی رو كه باختم، ديگه باختم«. 

پیشنهادات کاربردی
1. باتوجه به تأثيرگذاری شــديد فضای جامعه در عفاف ورزی، مسئوالن امر نسبت به 
كنترل فضای اجتماعی و مجازی و اجرای قاطع قوانين مربوط به انواع نظارت های 

اجتماعی اهتمام ورزند.
2. برنامه ريــزان امر اشــتغال و اقتصاد، با طراحی راهبردهــا و راهکارهای عملياتی 

متناسب، به ازدياد اشتغال جوانان و درنتيجه، افزايش ازدواج همت نمايند.
3. بهره گيــری از روش های مبتنی بر گفتگــو با مخاطب و لحاظ تفاوت های فردی و 
ايجاد فضای مشــاوره ای گروهی و فردی، جهت قوی كردن بنيان های اعتقادی و 

اخالقی جوان و نوجوان، ضروری می نمايد.

پیشنهادات پژوهشی
1. انجــام مطالعه به منظور شناســايی عوامل و بســترهای تفکــرات اباحی گری و 

روشنفکرمآبی.
2. مطالعه درخصوص تجارب موفق ناظر بر گسترش و ترويج رفتار عفيفانه در جوانان 

و نوجوانان. 
3. تبديل يافته های مربوط به وضع موجود عفاف در نوجوانان و جوانان به فهرســت 
نيازهای آموزشی و رئوس اهداف و محتوای برنامه های درسی متناسب نظير دين  و 

زندگی، علوم  اجتماعی و تفکر و سبک زندگی.
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محدودیت ها
مهم ترين محدوديت پژوهش حاضر، از ماهيت پژوهش كيفی درخصوص عفاف جنسی 
سرچشمه می گيرد. »عفاف جنسی« موضوعی است كه تعميق اليه های امر، در مصاحبه ها، 
می تواند نوعی تشويق برای اعتراف به گناه )دفعات آن، ميزان فرو رفتن در روابط فاسد( 
و نيز نوعی ُعرفی سازی مجدد اين رفتارها را فراهم آورد؛ بنابراين از پيگيری  بيشتر برخی 

پاسخ ها، صرف نظر شد.

تشّکر و قدردانی
پژوهشگران الزم می دانند از مصاحبه گران آقايان امير نوروزی، جواد پرهيزگار، 

 سيدمحمد باهوش و محمد رسولی كيا كه از دانشجويان مقطع كارشناسی
 رشته علوم تربيتی دانشگاه فردوسی مشهد بودند، قدردانی نمايند.
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