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نگاهى جامعه شناختى به سیر تحوالت روابط با جنس مخالف
در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح زدایى

 در مفاهیم عرفى و جرم شناسى اسالمى
 

 1سیدمحّمدرضا موسوى فرد

چکیده
موجب  چگونه  نوعى  جدید  مفاهیم  ورود  که  هستیم  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  این  در 
قبح زدایى از روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته در ایران شده است. روابط با جنس 
مخالف همیشه به عنوان یکى از مسائل همیشگى قرین و همزاد نوع بشر بوده است که در شرایط و 
زمان هاى مختلف سیر تطورات خاصى را تجربه کرده است؛ ایران نیز از این قاعده مستثنى نبوده است. 
ازجملۀ این تطورات و تغییرات مى توان به گذار این مدل رابطه از سنت به مدرنیته اشاره کرد که تحت 
تأثیر عواملى همچون تغییرات اجتماعى، شکاف نسلى، گذر از نظام پدرساالرى به فرزندساالرى و در 
نهایت پروسۀ جهانى شدن با آمدن واژگان بیگانه به فرهنگ ایرانى (چون ِرل زدن، شوگر ددى، شوگر 
مامایى و امثالهم) تا حدودى موجب قبح زدایى از این روابط شده است. قطعًا چنین تحوالتى مغایر با 
فرهنگ ایرانى است و از منظر آموزه هاى جرم شناسى اسالمى، چنین روابطى صرفًا در قالب شرع و 

قانون پذیرفتنى است.
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مقدمه
یکى از چالش هاى بدوى بشر و یکى از آداب رفتارى و اجتماعى نحوة رابطه با جنس مخالف است 
که باید از کودکى همانند آموزش معاشرت عمومى، آداب غذاخوردن و نحوة لباس پوشیدن به فرزندان 
تعصبات،  برخى  به سبب  ایران،  در  به خصوص  شرقى  جوامع  در  موضوع  این  البته  شود.  داده  آموزش 
نادیده گرفته  شده و همیشه جزء نبایدها و خط  قرمزهاى پسران و دختران این جوامع بوده است؛ که 
اگر این گونه نبود، شاید بخشى از مشکالت جامعه شناختى و خانوادگى مثل طالق، اعتیاد و هزاران 
مورد دیگر کمتر دیده مى شد. یکى از مهم ترین نیازهاى زیستى ارضاى غریزة جنسى است. مازلو1 نیاز 
فیزیولوژیک را اولین نیاز ضرورى انسان برمى شمرد که شامل نیاز به غذا، آب و ارضاى غریزة جنسى 
است. ازآنجاکه غریزة جنسى بسیار قوى است و بسیارى از امور ذهنى، عاطفى، روانى و رفتارى انسان 
را درگیر خود مى کند، همواره انسان ها و حتى مکاتب بشرى براى سامان دادن آن دست به  گزینش 
راه هایى مى زنند که براى انسان خسارت و نابسامانى را به همراه مى آورد که ازجملۀ آن ها «روابط آزاد 
با جنس مخالف» و «دوستى با جنس مخالف» است. زیاده روى در ارضاى غریزة جنسى نه تنها باعث 
ارضاى کامل نمى شود؛ بلکه آسیب زا هم خواهد بود2. غریزة جنسى مانند میل به آب، غذا و خواب 
نیست؛ چراکه آزادگذاشتن این غریزه باعث شعله ورترشدن آن مى شود؛ همان طور که غالب میل هاى 
روحى انسان مانند تمایل به مقام، مال و علم از این دسته به شمار مى روند. آزادى  جنسى عامل مهمى 
که  معتقدند  اجتماعى  علوم  اندیشمندان  است.  جنایت  و  جرم  و  اجتماعى3  ناهنجارى هاى  بروز  براى 
خانواده ها  تاریخ  مانند  ملت ها  تاریخ  است.  انسان  بى چون وچراى  فرمانرواى  و  ارباب  جنسى  تمایالت 
اغلب به چگونگى هوس هاى جنسى4 آن ها بستگى دارد و بسیارى از مردان ثروت و شرف خود را در 
راه غدد جنسى از دست داده اند. ادیان مختلف و بسیارى از اندیشمندان پاسخ به نیاز جنسى را فقط در 
قالب ازدواج جایز مى شمارند. آگاهى از پیامدها و آسیب هاى روابط آزاد با جنس مخالف به مهارت هاى 
فرد در مدیریت شرایط یارى مى رساند. دوستى با جنس مخالف5 نقش مهمى در روابط اجتماعى زن و 
مرد دارد و به سبب احتمال بروز روابط عاشقانه یا جنسى، مى تواند عوارض مختلفى به همراه داشته باشد 
(Laura, 2005). دوستى با جنس مخالف رابطه اى «داوطلبانه، غیرخانوادگى و غیرعاشقانه» بین زن و 
مرد است که در آن هر دو فرد به این رابطه برچسب دوستى مى زنند (Bookwala, 2002). با نگاهى 
به سیر تحوالت اجتماعى و جامعه شناختى جامعۀ ایران که به نوعى در حال گذر از سنت به مدرنیته 
است، مى بینیم که مسئلۀ روابط با جنس مخالف در آن به عنوان چالش همیشه مطرح بوده است. در این 

1. Maslow 
2. نوع خلقت انسان به گونه اى است که، به ویژه در جوانى، جنس مخالف براى او جاذبه دارد و اگر ارتباط پیوسته بین پسر و دخترى برقرار 
باشد، بعد از مدتى به یکدیگر عالقه مند مى شوند و اگر این ارتباط و دوستى ادامه یابد، از حد عاقالنه مى گذرد و شیفته و عاشق یکدیگر 
مى شوند، تا حدى که معایب یکدیگر را نمى بینند. این عشق و عالقه فقط به جهت ارتباط حاصل مى شود و منشأ آن غریزة جنسى است 

.(https://noo.rs/W3ZaE) و به دور از مالك ها و معیارهاى منطقى، عقالیى و عرفى است
3. Social anomalies
4. Sexual desires
5. Friendship of the opposite sex
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نگاهى جامعه شناختى به سیر تحوالت روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته

پژوهش، با رویکردى توصیفى تحلیلى و با روش کتابخانه اى، در پى یافتن پاسخى مستند و قانع کننده 
به این پرسش هستیم که ورود مفاهیم جدید چگونه موجب قبح زدایى روابط با جنس مخالف در  گذار 

از سنت به مدرنیته در ایران شده است. 

مبانى نظرى پژوهش
در این باب، دچار نوعى تعارض نظرى1 هستیم که در اینجا به بخشى از آن مى پردازیم. نخست به 
نظریۀ تکاملى مى توان اشاره کرد: بلسکه ریچک2 (569 :2012) این نظریه را مطرح مى کند که دوستى 
با جنس مخالف بخشى از راهبرد هاى جفت یابى تکامل یافتۀ انسان است. راهبرد هاى فعلى جفت یابى 
ناخودآگاه افراد را ترغیب مى کنند که وارد روابط دوستى با جنس مخالف شوند؛ زیرا، این امر فرصت هاى 
بیشترى براى جفت شدن به آن ها مى دهد. درنتیجه، افراد در دوستى با جنس مخالف اغلب جذب فرد 
پیش بینى  تکاملى3  نظریۀ  این  باشد.  ناخواسته  کامًال  جذب شدن  این  که  زمانى  حتى  مى شوند،  دیگر 
مى کند که دوستى مردان با جنس مخالف براى دسترسى جنسى، و براى زنان براى محافظت شدن 
شکل مى گیرد. این موضوع نشان دهندة آن است که دوستى با جنس مخالف تا حدى به عنوان راهبرد 
کسب جفت در طوالنى مدت خدمت مى کند. داشتن فرصت هاى بیشتر براى جفت شدن مزیتى تکاملى 
است؛ بااین حال، جذب شدن به دوستى از جنس مخالف مى تواند پیامدهاى منفى اجتماعى نیز داشته 
مى شوند  عالقه مند  مخالف  جنس  از  دوستى  به  که  جوان  بزرگ ساالن  درمورد  به ویژه  امر  این  باشد. 
مى دهند  گزارش  خود  فعلى  عاشقانه  رابطۀ  از  کمترى  رضایت  افراد  این  زیرا،  مى کند؛  صدق  بیشتر 

.(Bleske-Rechek, 2012: 569)
عـالوه بـر ایـن ، نظریـۀ یادگیـرى اجتماعـى پیش بینى مى کنـد که اگر دوسـتى با جنـس مخالف 
ناشـى از تمایـل بـه دسترسـى جنسـى و محافظت شـدن باشـد، علـت ایـن امر آن اسـت کـه آن ها از 
سـایر دوسـتى ها بـا جنـس مخالـف تقلید مى کننـد. بیشـتر نمایش هـا و فیلم هـاى تلویزیونى مشـهور 
بیـان مى کننـد کـه هدف از دوسـتى با جنـس مخالف رابطه اى عاشـقانه اسـت. مردم از دوسـتى هایى 
کـه در فرهنگ عامـه مى بیننـد درس مى گیرنـد و از آن هـا بـراى رفتـار خـود الگوبـردارى مى کننـد. 
ترجیـح بـراى رابطـۀ دوسـتى بـا جنـس موافـق هنجـارى اجتماعـى اسـت کـه از سـنین پاییـن بـه 
کـودکان آمـوزش داده مى شـود. ایـن هنجار دوسـتى با جنـس موافـق را از همان ابتداى امر تشـویق 
مى کنـد (Rose, 1985: 63-74). قوانینـى کـه از نظر فرهنگى درمورد دوسـتى و جنسـیت پشـتیبانى 
مى شـوند در شـکل گیرى روابـط بین فـردى تأثیـر مى گذارنـد. بـه همین علـت، انگیزه هاى دوسـتى با 
جنـس مخالـف4 مى توانـد از مکانـى بـه مکان دیگـر متفـاوت باشـد. درحالى که فرهنگ هـاى مختلف 
بـه روابـط بـا جنـس مخالف متفـاوت نـگاه مى کننـد، مطالعات نشـان داده اسـت که به نظر مى رسـد 
انگیزه هـاى مشـابهى بـراى دوسـتى در سراسـر جهـان ماننـد ایاالت متحـده، اروپـا و آسـیاى شـرقى 
1. Theoretical conflict
2. Bleske-Rechek 
3. Evolutionary theory
4. Motives for friendship with the opposite sex
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وجـود دارد (Felmlee, Sweet & Sinclair, 2012: 518). عـالوه بـر ایـن، تعاریـف نوجوانـان از 
دوسـتى بـا جنـس مخالـف بـا تعاریف بزرگ سـاالن بسـیار مطابقـت دارد. ایـن امر نشـان مى دهد که 
 Connolly,) کـودکان بـا تقلیـد از نظر بزرگ سـاالن در زندگى خود ایـن موضوعات را درك مى کننـد

.(Craig, Goldberg & Pepler, 1999: 481
در دوران نوجوانـى، تمایـزى بیـن روابـط عاشـقانه و دوسـتى هاى افالطونـى1 شـکل مى  گیرد که 
تحـت تأثیـر تجربـۀ شـخصى و همچنیـن قرارگرفتـن در معـرض رسـانه ها و فرهنگ عامـه2 اسـت. 
نوجوانـان از نمایش هـاى عاشـقانه در تلویزیـون یـاد مى گیرنـد و روابـط خـود را بـر اسـاس ایـن 
نمایش هـا بنـا مى کننـد. رسـانه هاى محبـوب تعامـالت بیـن افـراد از جنـس مخالـف را عاشـقانه و 
جنسـى نمایـش مى دهنـد کـه به انتظار جذابیت جنسـى3 در دوسـتى  بـا جن س مخالف منجر مى شـود. 
ایـن تصـور مشـترك درصـد کمـى از مـردم را بـه این بـاور مى رسـاند کـه زن و مـرد نمى توانند فقط 
دوسـتى هاى افالطونـى داشـته باشـند 4(Connolly et al., 1999: 481). رابطـۀ میـان دو جنـس 
مخالـف موضـوع مناقشـه و بحث هـاى زیـادى در ایـران اسـت. مرزبندى هـاى جنسـیتى5 و رعایـت 
مقـررات مربـوط بـه ارتبـاط بیـن دو جنـس مانـع از ارتبـاط بیـن دو جنـس مخالـف مى  شـود (رجبى 
و البـرزى، 1396: 1). هیچ یـک از نظریه هـاى بشـرى تاکنـون نتو انسـته اسـت، آن چنـان کـه بایـد، 
بـه دوراَز هـر گونـه افراط وتفریـط به جـز مسـئلۀ کانـون خانـواده و ازدواج ایـن روابـط را توجیـه کنـد.

یافته هاى پژوهش
تطورات اجتماعى گذر از سنت به مدرنیته

و  شیعی  جوهرة  با  دینی  سنتی  زندگی  سبک  مى خورد  چشم  به  اخیر  سال  صد  طی  ایران  در  آنچه 
مسئلۀ  امروز،  به  تا  قاجار  دوران  از  به ویژه  و  صفویه  دورة  پایان  از  هرچند  است؛  اهل بیت  به  گرایش  
مواجهه با عالمی جدید و ساحتی نوین به نام غرب و مدرنیته کم کم در ایران رخ نموده است و از آن 
زمان تا کنون همواره مسئلۀ تماس، برخورد، پذیرش، طرد، مقابله یا همزیستی میان فرهنگ سنتی، 
ـ ایرانی و ورود فرهنگ غربی و اروپایی (که حامل تجدد و مدرنیته به معناي دقیق کلمه است)  اسالمی   
مطرح بوده و هنوز هم این موضوع در قالب تحوالت فکري فرهنگی جامعه مطرح است. جامعۀ امروز 
ما نه کامًال سنتی است و نه همۀ اقتضائات مدرنیته را به طور کامل پذیرفته است. ما، در عین حضور 
پررنگ سنت هاي دینی و ملی، با دنیاي جدید نیز در ارتباطیم و این ارتباط طبیعتًا در نوع نگرش به 

1. Platonic friendships
2. Popular culture
3. Sexual attractiveness
4. عشق افالطونى(Amer Platonicus در زبان التین) اصطالحى است براى گونه اى از عشق یا روابط نزدیکى که بدون رابطۀ 
جنسى است. نماد این عشق رز سفید است. این نام پس از افالطون گذاشته شد، هرچند این فیلسوف هرگز خود از این اصطالح استفاده 
نکرد. این اصطالح به تعریف افالطون از عشق در کتاب ضیافت(Symposium) اشاره دارد. این اصطالح را نخستین بار مارسیلیو 

فیچینو (Marsilio Ficino) در سدة پانزدهم براى توصیف احساسات و عواطف میان سقراط و شاگردانش به  کار برد.
5. Gender boundaries



      سال اول
شماره چهارم

زمستان 1400
105

شیوة زیستن نیز تأثیر می گذارد. عبارت سبک زندگی1 در شکل نوین آن را اولین بار آلفرد آدلر2 سال 
1929 م در حوزة روان شناسی ابداع کرد. این عبارت به منظور توصیف ویژگى هاى زندگی آدمیان به کار 
رفت. در کتاب هاي لغت انگلیسی، این واژه به معناي کم وبیش مشابهی به  کار رفته است: سبک هاى 
زندگی مجموعه اى از طرز تلقى ها، ارزش ها، شیوه هاى رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیزي را در بر 
مى گیرند. سازمان جهانی بهداشت سبک زندگی را این گونه معرفی مى کند: «اصطالح سبک زندگی به 
روش زندگی مردم و بازتابی کامل از ارزش هاى اجتماعی، طرز برخورد و فعالیت ها اشاره دارد. همچنین 
ترکیبی از الگوهاي رفتاري و عادات فردي در سراسر زندگی (فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل و 
دخانیات و...) است که در پی فرایند جامعه پذیرى به وجود آمده است. برخی سبک زندگی را با هویت 
پیوند مى زنند: سبک زندگی نظام واره و سیستم خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با 
هویت خاص اختصاص دارد. این نظام واره هندسۀ کلی رفتار بیرونی و جوارحی است و افراد، خانواده ها 
کنیم،  نگاه  غربی  و  اسالمی  فرهنگ  دو  فکري  بنیان هاى  به  اگر  مى کند.  متمایز  هم  از  را  جوامع  و 
متوجه مى شویم تفاوت هاى اساسی بسیاري با هم دارند که مهم ترین آن بنیان هاى فکري در فرهنگ 
و فلسفه غربی است که در آن انسان مى خواهد جاي خدا را بگیرد و به صورت موجودي صاحب علم 
و اراده و قدرت همه  چیز را در تصرف و تملک خود درآورد؛ حال آنکه جامعۀ ایران جامعه اى دین دار، 
دین محور و خدامحور است و در آن پایبندي به دین و سنت تا حدود زیادي یافت مى شود. در مقایسۀ 
آنچه از تلفیق سنت و مذهب به عنوان الگو به دست مى آید با الگوها و سبک هایى که در حال حاضر با 
آن زندگی مى کنیم متأسفانه تطابق چندانی نمى بینیم و درگیر الگوهایی غیر از آن هستیم. آنچه باعث 
ـ اسالمی و گرایش به سبک زندگی غربی است که آن هم  ناراحتی است فاصله گرفتن از الگوهاي ایرانی 
از  خودمان  سبک  غنى تردانستن  با  اجتماعی،  روان شناس  این  است.  اینترنت  همچون  امورى  به سبب 

سبک هاى غربی3، مى گوید: 
آن ها  از  یکی  داشته،  وجود  جهان  در  امپراتوري  سه  تنها  که  زمانی  مى بینیم  قدمت  جهت  از 
امپراتوري ایران بوده است و از طرفی خیلی سال است که درگیر مسئلۀ مذهب به ویژه مسئلۀ 
اسالم هستیم. در سبک زندگی خودمان در مسائل اقتصاد، فرهنگ، آموزش وپرورش و روش هاى 
تربیتی بسیار غنی هستیم.  مثًال درمورد فرزندان به پدر و مادرها و از آن طرف به فرزندان درمورد 
احترام به پدر و مادرها بسیار توصیه مى شود. ما آیۀ «و بالوالدین احسانا» را داریم که هرچند 
احسان را جزء وظایف قرار نمى دهد، اما مى گوید قطعاً سبب آینده و برکت در زندگی مى شود. 
در حال حاضر، بسیارى از مکاتب غربی و مکاتبی که مسلمان نیستند به این مسئله به عنوان 
قانون عمل و عکس العمل نگاه مى کنند. ما اگر خوبی کنیم خوبی مى بینیم و اگر بدي کنیم بدي 

مى بینیم. درحالى که به این مسئله بارها در آیین اسالمی ما اشاره  شده است. 
در بحث  زندگى هاى زناشویی عمدة بحران ها و مشکالت به دخالت خانواده ها برمى گردد. حال این 

1. Life s tyle
2. Alfred Adler 
3. Wes tern s tyles
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دخالت خانواده ها سنتی است یا مدرن؟ بحث بیکاري که امروزه در کشور با آن دست وپنجه نرم مى کنیم 
علتش این است که کارها دیگر مثل قدیم نیست. مدل کارها در حال پیشرفته شدن است. کارها نیاز به 
تخصص هاى جدید1 دارند. کارهایی که قدیم بود و همه مى توانستند با هر سطح سوادي واردش شوند 
کمتر شده اند. کاهش خانواده هاى گسترده، افزایش خانواده هاى هسته اى و امروزه خانواده هاى تک والد، 
ازدواج سفید2 و نگرانى از فرزندخواندگى در این نوع از ازدواج از مواردى است که مى تواند آیندة خانواده 
و بستر جامعۀ فردا را دچار تنش هاى جدى کند. خانوادة ایرانى به علل عدیده اى تغییر کرده است. عصر 
ارتباطات، حضور پررنگ رسانه هاى تصویرى غربى، ضعف و عدم کارشناسى برنامه هاى رسانۀ داخلى، 
تقویت فضاهاى مجازى و ارتباطى، رفت وآمد به کشورهاى مختلف، نامالیمات سیاسى و اقتصادى، 
نبوِد عدالت اقتصادى و سیاسى و فرهنگى در سطح جامعه، همگى، دست به دست یکدیگر داده اند تا به 
این تغییرات سرعت ببخشند. خانواده در رش د جسمانى و ذهنى، شخصیت دهى و انتقال میراث فرهنگى 
از نسل گذشته به آینده3، پرورش نیروى انسانى، و جلوگیرى از انواع آسیب هاى اجتماعى بسیار مؤثر 

است و، در یک  کالم، ستون جامعه است4.

آسیب هاى جامعه شناختى
1. شکاف نسلى ایران در گذار از سنت به مدرنیته، عامل تطورات

ورود مدرنیته به ایران سرآغاز نوگرایى و تحوالت و تغییرات بسیارى در هنجارها و ارزش هاى ایرانیان 
شد. پیامد ویژة این تحوالت در جامعۀ ایران در نظام خانواده به منصۀ ظهور رسید. ازجملۀ این تغییرات 
تعارض ارزشى بین نسلى در خانوادة ایرانى است. این تعارض ارزشى در جایى به صورت شکاف نسلى 
و در بسیارى از موارد به صورت گسست بین نسلى نمود پیدا کرد. آیا بین نسل والدین و فرزندان فاصله 
یا جدایى یا عدم تفاهم و توافق دیده مى شود؟ جامعۀ ایران طى چند دهۀ اخیر با حرکتى که نخست 
سرعت چندانى نداشت به سوى تجدد5 گام برداشت. این حرکت در طى مسیر خویش سرعتى فزاینده 
یافت؛ آنچه در دهۀ نخستین و در دوران پهلوى اول آغاز شد و پس از پایان نیمۀ اول قرن چهاردهم 
هجرى شمسى (1300-1350) به انقالبى اجتماعى و سیاسى انجامید که نظام جمهورى اسالمى را 
جایگزین نظام سلطنتى کرد. چالش سنگینى بین مدرنیسم و سنت در این جامعه ایجاد شده بود که 
موجب بروز تغییراتى عمیق و ساختارى شد و کنش هاى متفاوتى را به دنبال داشت. دامنۀ این کنش ها 
جزئى ترین هنجارهاى فردى و ارزش هاى خصوصى تا کلى ترین مقوالت اجتماعى همچون مذهب و 
نظام سیاسى و حتى روابط بین المللى را در بر مى گرفت. در این دوران، که به تعبیرى مى توان آن را 
دوران گذار6 نام نهاد، دگرگونى هاى بسیارى در جامعۀ ایران پدیدار شد که بسیارى از انسان ها و نسل ها 
1. New specialties
2. White marriage
3. Transfer of cultural heritage from the pas t generation to the future
4. https://civilica.com/p/80928/ 
5. Modernity
6. Transition period
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را دچار سرگردانى کرد. قواعد و ارزش هاى جامعه هر دم فرومى ریخت و هنجارهایى که تا چندى پیش 
ارزش  هاى الیتغیر محسوب مى شدند به مقوالتى بى اهمیت و کم ارزش تبدیل مى شدند و ارزش هاى 
جوامع  خصلت  دورکیم،  تعبیر  به  مى شدند.  جایگزین  جامعه  در  نوین  شرایط  با  منطبق  جدید  و  نوین 
درحال گذار این است که در آن مشکالتى پدید مى آید که نتیجۀ مستقیم برخورد مدرنیسم و نوگرایى 
برآمده از آن با سنت و پایبندى به قوانین آن است. این تنازع عمومًا بین نسل ها صورت مى گیرد. در 
این مرحلۀ برزخى و حساس، عناصر اخالقى و ارزش هاى اجتماعى1 بیش از هر چیز تغییر مى کنند. 
خصلت ذاتى تغییر در پدیده هاى اجتماعى در بستر زمان با ایستایى سنن در تعارض قرار مى گیرد و این 
موضوع در دوران و تاریخ معاصر ایران با توجه به شرایط جهانى امرى محتوم و چاره ناپذیر مى نماید 
(شکربیگى، 1397). نسل  جوان، که با اندیشه هاى نو آشنا مى شود و هر دم بر اطالعات و دانش آنان 
سبقت  خود  پیشین  نسل هاى  از  فزاینده  سرعتى  با  مى شود،  افزوده  ارتباطات  جهانى  خصلت  به  سبب 
مى گیرد و با نسل هایى که نمى توانند سرعت حرکت خویش را با تحوالت جدید منطبق کنند دائمًا 
فاصلۀ بیشترى پیدا مى کن. بحران دنیاى متجدد و مدرن با دامنه اى به مراتب وسیع تر و خوفناك تر 
چهره مى گشاید. در مسیر تاریخ، همواره تفاوت سنى بین انسان ها موجب بروز جدایى، عدم تفاهم و 
حتى نافرمانى شده است و تمایز نسلى2 امرى معمول بوده است؛ زیرا، در هر نسل ارزش هایى خاص 
تغییرات  هنگامى  که  اما  دارد.  جامعه تفاوت  همان  بزرگ ساالن  سنن  با  که  مى گیرد  قرار  توجه  مورد 
سریع و همه جانبه در جامعه رخ مى دهد، دیگر تنها این تفاوت جسمانى و فیزیولوژیک نیست که تمایز 
قرار  تأثیر  تحت  را  فرهنگى  و  اجتماعى  ساختار  همۀ  به تمام معنا  پدیده  بلکه  مى دهد،  شکل  را  نسلى 
مى دهد؛ تأثیرى که ممکن است محدودة آن از تفاوت و تمایز فراتر رود و به تقابل برسد و به نظر 
مى رسد این گسست نسلى و تعارض و کشمکش ناشى از آن در جامعۀ ایران امروز ارتباطات انسانى را 
در خانواده هاى ایرانى با مشکل مواجه کرده و به چالش کشیده است. نسل هاى ازخودبیگانه و بى پیوند 
با عقبۀ خویش، نسل هاى خسته و فروکوفته از تحوالت سنگین اجتماعى، نسل هاى درگیر در هجوم 
و  اعصار  در  ثابت مانده  سنن  و  ارزش ها  بر  متکى  نسل هاى  و  اطالعات  خروشان  دریاى  امواج  پیاپى 
اینک، سواى عدم تفاهم و تمایز تاریخى، به تقابلى آشکار پاى مى گذارند. نتیجۀ چنین تقابلى سستى 
در ثبات اجتماعى و انهدام این ثبات مبتنى بر تفاهم، گفت وگو و مشارکت بین نسلى است. همچنین در 
ضرورت این پژوهش باید گفت: تحوالت اجتماعى چند دهۀ اخیر در جامعۀ ایران و تغییرات بنیادین 
مى تواند  علمى  قابل  بررسى  مختلف  نمونه هاى  از  سرشار  و  بزرگ  آزمایشگاهى  به مثابه  آن  از  ناشى 
انگاشته شود. چالش  میان ارزش هاى سنتى و هنجارهاى مدرن، پیدایش طبقات متوسط شهرى نوین 
و غلبۀ آن بر سایر اقشار اجتماعى، تغییر الگوهاى مصرف در جامعه، گسترش ارتباطات اجتماعى و 
تأثیر آن در جوامع روستایى و شهرى، افزایش روزافزون وسایل ارتباط جمعى، جهش هاى جمعیتى و 
افزایش جمعیت، تغییر در ترکیب جمعیتى و افزایش شدید نسبت جمعیت جوان کشور، گسترش آموزش 
عالى و تغییر و تحول در مرجعیت فرهنگى، ورود شبکۀ جهانى اینترنت و ده ها مورد دیگر زمینه ساز 

1. Social values
2. Generation difference

نگاهى جامعه شناختى به سیر تحوالت روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته



      سال اول
شماره چهارم

زمستان 1400
108

مقاله

شدت و  ِحّدت  گاه  که  تغییراتى  بوده  اند؛  ایران1  در  اجتماعى  هنجارهاى  و  ارزش ها  در  شگرف  تغییرات 
اخیر،  دهۀ  سه  طى  است.  انجامیده  جامعه  در  عمومى  حتى  یا  موضعى  بحران هاى  به  آن  روزافزون 
این تغییرات از شتاب روزافزونى برخوردار بوده است. پیروزى انقالب اسالمى و پیامدهاى آن، جنگ 
هشت ساله و آثار آن بر ابعاد مختلف زندگى مردم ایران به همراه پدیده هایى چون مهاجرت و افزایش 
ارتباط سیاسى و فرهنگى با جهان مسائل اجتماعى ایران را واجد شرایطى خاص و ویژه کرده است 
(شکربیگى، 1397). شناخت این تغییرات و تأثیر آن ها بر ارتباطات بین نسلى حائز اهمیت بسیار است؛ 
تنگناها و مسائل مختلف به وجودآمده در ارتباطات بین نسلى در جامعۀ ایران نمى تواند بدون شناخت 
ریشه ها، عقبه و همچنین وضعیت امروز و چشم انداز آیندة آن مورد تدقیق قرار گیرد و راهکارهایى 
واقع گرایانه و برنامه اى کاربردى و منسجم براى رفع آن معضالت و مسائل طراحى شود. بدون ادراك 
چیستى ارتباطات بین نسلى در ایران و بدون تعیین صریح و علمى محورهاى عمدة تفاوت و تعارض 
بین نسلى موجود، ارائۀ راهبرد و تدوین برنامه و تشخیص راهکار براى تحدید و انهدام گسست بین نسلى 
امکان پذیر نخواهد بود؛ زیرا، جامعۀ ایران جامعه اى جوان است و هرم جمعیتى فعلى کشور به گونه اى 
است که باید در آن برنامه اى براى هم گرایى اندیشیده شود؛ آنچه در ارتباطات بین نسلى در ایران امروز 

به مثابه جامعه اى در حال گذار تاریخى به مرحله اى نوین به چشم مى خورد.

2. گذار افراطى از نظام پدرساالر به فرزندساالر
یکی از نظریه هاى فمینیستی در موج دوم جنبش فمینیسم نظریۀ پدرساالري است که بر اساس آن، 
منشأ اصلی فرودستی زنان را باید در نظام سلطۀ پدرساالري (یا مردساالرى) جست وجو کرد. نظریۀ 
گرایش هاي  سایر  سوي  از  اما  گذاشتند،  بنیان  رادیکال  فمینیست هاي  ابتدا  در  اگرچه  را،  پدرساالري 
واژة  از  پدرساالرى2  واژة  به جاى  گاه  شد.  واقع  مقبول  ـ  لیبرال  فمینیسم  به استثناى  ـ  فمینیستی 
مردساالرى3 نیز استفاده مى شود، اما در بعضى از موارد تفاوت اندکى بین این دو واژه قائل مى شوند و 
استداللشان این است که مردساالرى تنها برخى از جنبه هاى نظام پدرساالرانه را شامل مى شود و به 
گروه خاصى از مردان اشاره مى کند. پدرساالرى نامى است براى نظام و ساختارى که از راه نهادهاى 
ازدواج  رادیکال،  فمینیست هاي  باور  به  دارد.  سلطه  زیر  را  زنان  خود  اقتصادِى  و  سیاسى  اجتماعى، 
تضمین  عاطفی  و  سیاسی  حقوقی،  مالی،  اقتصادي،  لحاظ  به  را  زنان  مستمر  انقیاد  که  است  نهادي 
می کند. خانواده قالبی «فرهنگی» است که مردان از طریق آن می خواهند نقش خود را تعیین کنند؛ 
زیرا، خانواده را «مایملک» خود می دانند. این مردان هستند که از روابط قدرت در درون خانواده سود 
می برند و خانواده براي آن ها منشأ «رضایت درونی» و، در مقابل، براي زنان به منزلۀ داشتن منزلتی 
پایین است. ضمن اینکه برخی از آن ها بیولوژي تولیدمثل را و آنچه حیات زیستی زنان به آن مربوط 
است یکی از مهم ترین ابزارهاي سلطه بر زنان می دانند. رادیکال ها ادعا می کنند آنچه زنان تا امروز 

1. Social norms in Iran
2. Patriarchy 
3. Masculism
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درمورد زندگی خانوادگی می اندیشند درواقع ساخته وپرداختۀ جامعۀ پدرساالر است تا بتوانند در درون 
خانواده و در پی آن در کل نهادهاي اجتماعی زنان را بهتر و بیشتر استثمار کنند. درواقع، ازدواج براي 
زنان و مردان دو روى یک سکه است؛ براي مردان سلطه و رفاه کامل و براي زنان انقیاد و استثمار 
کامل. آنان همچنین معتقدند که سلطۀ مردان حتی به صمیمی ترین و شخصی ترین روابط میان زنان 
و مردان نیز نفوذ کرده، به حدي که روابط عاطفی میان آن ها هم از روابط قدرت مصون نمانده است. 
بنابر این رویکردى که به  نظام پدرساالرى وجود داشت، نظام پدرساالرستیزى را قطعًا و یقینًا مى توان 
به عنوان یکى از ویژگى هاى گذار از سنت به مدرنیته دانست؛ هرچند در تعارض آشکار نظرى، برخى از 
اندیشمندان پدرساالرى را دستاورد مدرنیته مى دانند و معتقدند که دستگاه حقوقى هر کشورى محصول 
عوامل گوناگون اقتصادى، سیاسى و فرهنگى آن است. با نگاهى به سیر تدوین نظام حقوقى جوامع 
مختلف، روشن مى شود که نظام قانون گذارى همواره تحت تأثیر عوامل متعددى تشکیل و توسعه و 
تکامل  یافته است. در جوامع پدرشاهى، که بر «نظم سلسله مراتبى» در حوزه هاى متفاوت سیاسى و 
اجتماعى مبتنى شده است، مشکل مى توان حقوق را از اخالق پدرساالرى تفکیک کرد. در این نوع 
جوامع، عرف و عادت بیان کننده و تشریح گر سلطۀ بى چون وچراى نظام پدرساالرى است و بنابراین، 
اخالق بر حقوق مسلط مى شود و برترى مى یابد. در چنین جوامعى، نظام قانون گذارى بر اساس حفظ 
رابطۀ پدرساالرى در همۀ حوزه هاى فردى و اجتماعى به بازتولید حقوق و مقررات اجتماعى مى پردازد. 
ازاین رو، نظام سیاسى اى که بر اساس «اخالق پدرساالرى1» مبتنى شده است در حوزة قانون گذارى 
قدرتى را بازتولید مى کند که نتیجۀ آن قوانین و مقررات اجتماعى پدرساالرانه است2. درست پس  از 
این تطورات بود که گذار از پدرساالرى به فرزندساالرى شکل گرفت؛ فرزندساالرى پدیده  اى جدید 
است که نسل جدید والدین امروز با آن دست به گریبان شده اند. بنیان خانواده، که طى قرن ها بر اساس 
پدرساالرى و در بعضى جوامع مادرساالرى پابرجا بوده است، امروزه دستخوش تغییراتى اساسى شده 
در  فرزندساالرى  امروزه  نگوییم  اگر  است.  درآورده  فرزندان  قدرت  َید  در  را  خانواده  کیان  که  است 
و  مهم  نقش  فرزندان  امروزى  خانواده هاى  در  گفت  باید  دست کم  است،  شده  فراگیر  خانواده ها  همۀ 
حاکمیت  و  خانواده  افراد  جایگاه  تغییر  پى  در  فرزندساالرى  دارند.  تصمیم گیرى ها  در  تعیین کننده اى 
مى شود؛  افزوده  والدین  بر  فرزندان  تسلط  میزان  بر  روز  هر  است.  شده  پایه ریزى  والدین  بر  فرزندان 
فرزندانى که تا نسل گذشته مطیع امر والدین خصوصًا پدر بوده اند امروز به تصمیم گیرنده هاى اصلى 
علت  اصلى ترین  است.  فراگیر  و  گسترده  بسیار  فرزندساالرى  به  ابتال  عوامل  تبدیل  شده اند.  خانواده 
که  دانست  تربیتى  اصل  به عنوان  تربیتى  شیوة  این  همه گیربودن  در  مى توان  را  فرزندساالرى  رواج 
ازَقضا در خانواده ها پذیرفته  شده و  شیوه اى درست معرفى مى شود. رشد فرزندساالرى در خانواده هاى 
امروزى باعث مى شود که هم خود فرزندان دچار آسیب هایى شوند و هم والدین از ارزش و اعتبار کافى 
کودکان  به  فرزندساالرى  با  ما  که  است  آسیبى  مهم ترین  ناتوان بودن  و  خودشیفتگى  بمانند.  بى بهره 
وارد مى آوریم و اگر به موقع و به شکل صحیح جلو این معضل را نگیریم، فرزندانى سربار و ناکارآمد 

1. Ethical patriarchy
2. جهت مطالعۀ بیشتر در این خصوص، ن.ك: پورهاشمى (1381)
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تحویل جامعه خواهیم داد که حتى در مقابل کمترین نامالیمات سر تسلیم و عجز فرود مى آورند. در 
حال حاضر، فرزندساالرى تنها به نوجوانان و جوانان محدود نمى شود؛ بلکه فرزندان در سنین پایین و 
کودکان نیز در تصمیم گیرى ها و جهت دهى به مسیر زندگى نقش بسزایى دارند. فرزندان به مرور قدرت 
بیشترى کسب مى کنند و والدین مطیع آن ها مى شوند. چنین وضعیتى مى تواند به اتخاذ تصمیمات غلط 
و غیرمنطقى منتهى شود. عدم استقالل فرزندان نیز از دیگر پیامدهاى فرزندساالرى است؛ چراکه با 
این روند تمامى خواسته هاى فرزند برآورده مى شود و در آینده و در فقدان والدین این امر مشکالت و 

آسیب هایى را براى فرزندان به دنبال دارد.

3. عدم رعایت ادب در برابر بزرگ ترها در نظام فرزندساالرى
اََدب مصدر ثالثى مجّرد از باب َفُعَل یفُعُل و جمع آن آداب است. اصل این واژه (ادب) به  معناى دعا 
(فراخواندن) است. اَْدب به  معناى دعوت و جمع کردن مردم بر سر سفرة خود نیز از همین ریشه است. 
مفهوم متعارف اََدب نیز با معناى لغوى آن ارتباط دارد. گویا، ادب سفره اى از نیکى هاست که مردم بر 
ِگرد آن جمع مى شوند و همگان آن را نیکو مى شمارند. این واژه در فارسى با کلمات متعدد دیگرى مانند 
فرهنگ، هنر، خم وچم، ُحسن معاشرت، ُحسن محضر، طور پسندیده، حرمت، پاس و ... پیوند معنایى 
دارد. در اغلب تعاریف متعددى که از این واژه در فرهنگ نامه هاى فارسى آمده به عناصرى مانند: نیکى 
احوال و رفتار پسندیده و شایسته بودن و ُحسن معاشرت و رعایت حرمت اشخاص توجه شده است. 
ادب و بى ادبى نشان هایى دارد. شناخت ادب هم جز با توجه به نمودهاي بى ادبى میسر نمى  شود. این 
نمودها و نشانه ها و عالئم هم در گفتار نمایان است و هم در رفتار و برخورد. اگر عاقالنه زیستن و 
متانت در گفتار و وقار در رفتار نشانۀ ادب است؛ بى خردى، گفتار زشت، بددهانی، تندخویى، زشت گویى، 
دشنام و توهین، سبک سرى و خیره سرى، لجاجت، عناد و... هم بى ادبى است. اگر کنترل دوستى ها و 
معاشرت ها ادب است؛ بى ادبى یعنی رفت وآمد با افراد ناباب و بى دقتى در گزینش دوستان و بی تعهدي 
در مجالست ها و رفاقت ها. آن که زشت گفتار و بدزبان است، به تعبیر حضرت علی (ع)، از ادب بى بهره 
است: «ال ادب لسیی النطق.» (محمدي ري شهري، 1386: 72) کسی که در برخورد با افراد حاضر 
نیست از آنان با عظمت و تکریم یاد کند و مدام به استهزاى دیگران و غیبت آنان مشغول است؛ آن که 
یاوة دیگران را با یاوه و دشنامشان را با دشنامی زشت تر پاسخ مى دهد؛ آن که در مجالس و محافل و 
صف ها حق دیگران و نظم و مقررات و سکوت و نوبت را رعایت نمى کند؛ آن که حاضر نیست به حرف 
دیگران گوش دهد؛ کسی که در گفت وگو و بحث فریاد مى زند، گلو پاره مى کند و جانب انصاف و حق 
را مراعات نمى کند و... این ها همه نشانه هایى از فقدان ادب است. مراعات آداب در خوردن، آشامیدن، 
لباس پوشیدن یا لخت بودن، دهن دره و سرفه و عطسه کردن، و... نشان ادب است. بى ادبى بى اعتنایى به 
حقوق و شخصیت و حرمت انسان هاست. اگر کسی هنگام عطسه آب دهان به سفره و صورت بیفکند، 
یا به طرز مشمئزکننده اى غذا بخورد، یا به جاى تقدیم دو دستِی نامه و وسیله و ابزار آن را پرت کند یا 
حتی یک دستى بدهد، یا هنگام مطالعۀ دیگران سروصدا کند، یا سرزده وارد اتاقتان شود و اجازة ورود 

نگیرد این ها نمونه هایى از مراعات نکردن آداب اجتماعی است.
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 انتقال مفاهیم بیگانه و نقش آن در حسن و قبح زدایى
زبان و گویش هاى مختلف ازجمله عناصرى هستند که قادرند هم فرهنگ و هم سنت را از جامعه اى به 
جامعۀ دیگر انتقال دهند. زبان در نظر بسیارى از انسان  شناسان به   مثابه عنصرى در میان عنصرهاى دیگر 
در حیطۀ  تعریف فرهنگ و دانشى به شمار مى    رود که «به طور اجتماعى کسب مى شود». از یک سو، انتقال 
فرهنگ در فراگیرى زبان  ها مؤثر است و وجود گونه هاى زبانى نیز تا حد زیادى به وجود فرهنگ ها وابسته 
است. در هر فرهنگى هزاران نظام مصنوعى نشانه اى وجود دارد و همۀ آن ها مدل هاى بازتاب        دهندة زبان 
هستند. از سوى دیگر، زبان مبحث کاملى است که قادر است، با واژگان و معانى خود، فرهنگ را با تمام 
مرزها و جامعه را با تمام پیچیدگى    هایش احاطه کند. در تعریف، زبان متشکل از آواها، نمادها و نشانه هاى 
خاصى است که انسان ها براى هریک از آن ها تعریف خاصى قرار داده اند و بر اساس آن مى توانند صحبت 
کنند و درواقع نظامى اجتماعى است که نسل هاى گذشته و حال آن را ساخته وپرداخته و به ما منتقل 
کرده اند. فرهنگ نیز شامل تمامى آن چیزهایى است که فرد براى بروزدادن رفتار موردقبول اعضاى جامعه 
باید بداند یا به آن اعتقاد داشته باشد و درواقع، امرى اجتماعى و متکى بر روابط اجتماعى است. هر جامعه 
داراى فرهنگى خاص است و از نظر جامعه شناسى هر فرد داراى فرهنگ است. زبان براى موجودیت 
فرهنگ ضرورى است و به روایات و سنت ها جنبۀ عقالنى مى دهد و عملکرد اجتماعى مهمى دارد و آن 
انتقال و حفظ فرهنگ و سنت و ارزش هاى مشترك جوامع بشرى است. بین واژگان زبان و فرهنگ و 
تمدن جامعه رابطه  اى بسیار نزدیک برقرار است و مى توان گفت که واژگان زبان فهرستى است از نام هایى 
که مردم یک جامعه به اشیا، وقایع و پدیده هاى مربوط به محیط، افکار و تجارب خود، که ناشى از محیط 
مادى آن هاست، مى دهند. اگر واژه یا واژه هایى که به پدیدة فرهنگى خاصى داللت مى کند در زبانى وجود 
داشته باشد، یقیناً آن پدیده نیز در فرهنگ جامعه وجود دارد. مردمى که در کناره هاى کویر زندگى مى کنند 
واژه هاى زیادى براى انواع شن و شتر دارند؛ درحالى که مردمى که در کنار دریا زندگى و از راه ماهیگیرى 
امرار معاش مى کنند براى ماهى، قایق و امور ماهیگیرى واژگان غنى ترى دارند. همچنین واژگان زبان 
منعکس کنندة تحوالتى است که در طول زمان در فرهنگ جامعه بروز مى کند. براى درك این ارتباط 
ذکر چند نکته دربارة فرهنگ جامعه ضرورى است. فرهنگ هر جامعه از دو نوع پدیده تشکیل  شده است: 
پدیده هاى مادى مانند وسایلى که مردم جامعه با آن معیشت خود را اداره مى کنند؛ و پدیده هاى غیرمادى 
مانند ارزش هاى اجتماعى یا نگرش ها1، افکار و جهان بینى ها. پدیده هاى مادى جامعه اساس پدیده هاى 
غیرمادى هستند و تغییر و تحول در ساختمان و نحوة کارکرد پدیده هاى مادى دیر یا زود ساختمان و 
کارکرد پدیده هاى غیرمادى را نیز دچار تغییر مى کند. به طورکلى، هر نوع تغییر در واژگان زبان جامعه 
منعکس مى  شود و بدین ترتیب واژه هایى خلق مى شود، مى میرد یا تغییر مى کند. همواره خلق شدن واژه ها 
سریع تر از مرگ آن ها اتفاق مى افتد. از طرفى، بین رشد و شکوفایى فرهنگ و زبان وابستگى متقابل و 
همبستگى کاملى وجود دارد؛ به همین علت، هر جا که زبان ساکن مانده، رشد فرهنگى نیز متوقف  شده 
است. وابستگى رشد فرهنگى به رشد زبان داراى دو جنبۀ درونى و بیرونى است. در جنبۀ درونى هوش، 
اندیشه، حافظه، تداعى معانى و مفاهیم ذهنى وابستگى کامل به زبان دارد و در جنبۀ بیرونى تفاهم میان 

1. Social values or attitudes
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هم زبانان، رابطۀ بین نسل هاى گذشته و حال و آینده به سبب میراث فرهنگى و برقرارى ارتباط جوامع با 
زبان هاى متفاوت به کمک ترجمه به زبان  بستگى دارد1. عوامل سیاسى از قبیل هجوم قوم برتر بر قوم 
دیگر در پذیرفتن زبان فاتحان و چه بسا تجدید حیات زبان مردة یک ملت نقش داشته است. حتى حکام 
داخلى یک کشور با برنامه ریزى هاى خود مى توانند در احیا و تغییر زبان مؤثر باشند. از طرفى جوامع، 
گذشته از اینکه به اقتضاى پویایى داخلى خود دائماً در حال تغییرند، بر اثر تماس و برخورد با یکدیگر نیز 
دستخوش دگرگونى مى شوند. وقتى دو جامعه به اقتضاى وضعیت جغرافیایى، نژادى، سیاسى و اقتص ادى 
خود با یکدیگر در تماس قرار مى گیرند، عناصر فرهنگى آن ها در هم رسوخ مى کند؛ عناصر فرهنگى از 
جامعه اى که از نظر علمى، اقتصادى، سیاسى و... در سطح باالتر قرار دارد به جامعۀ موردتماس نفوذ 
مى کند. این پدیده، در اصطالح مردم شناسى، نفوذ یا انتشار فرهنگى گفته مى شود. مرزهاى سیاسى مانع 
عبور فرهنگ ها نیستند. هنگامى  که جامعه اى، به علت تماس، عناصرى را از فرهنگ جامعۀ دیگر وام 
مى گیرد، روشن است که در ابتدا واژه اى براى نامیدن آن عناصر ندارد و به طور طبیعى ناگزیر به و اژگان 
زبان جامعۀ قرض دهنده مراجعه مى کند و به این طریق لغات خارجى در واژگان آن زبان راه پیدا مى کند. 
بنابراین، رواج واژه هاى خارجى در یک زبان بازتاب هجوم فرهنگى جامعۀ دیگر است. زمانى هم که آن 
عامل یا عواملى که پشتوانۀ آن هجوم فرهنگى است از بین مى رود یا کم رنگ مى شود، آثار زبانى که 
به وجود آورده است فوراً ناپدید نمى شود و چنانچه براى ریشه کن کردن آن آگاهانه تالش نشود، ممکن 
است قرن ها و شاید براى همیشه باقى بماند. ورود واژگان زبان فرانسه در زبان انگلیسى از این نوع است. 
گسترش روابط بین المللى و منطقه اى، رشد وسایل ارتباط جمعى، توسعۀ وسایل حمل ونقل، تحرك بیشتر 
انسان ها، احساس زندگى در جامعۀ کم وبیش بین المللى و... سبب شده است که فرهنگ انعکاس بیشترى 
داشته باشد و به ندرت فرهنگ ها نفوذناپذیر بمانند. هویت عبارت است از تصوري که شخص از خود و 
دیگران به عنوان افراد و اعضاي گروه دارد و داستان یا روایتی است که از شخص ترسیم یا ادراك مى شود. 
هویت فرهنگی و زبانی نیز به تدریج شکل مى گیرد و در رفتار تأثیر مى گذارد. زبان رابطۀ نزدیکی با هویت 
و تعلق شخصی دارد. اهل زبان زبانشان را یاد مى گیرند، زیرا این زبان امکان ورود به گروه اجتماعى شان را 
مى دهد. با زبان است که آن ها مى توانند در جامعۀ پیرامون خود مشارکت داشته باشند و هویت اجتماعی2 
به دست آورند. کاستاریکا قانون محدودیت استفاده از زبان هاى خارجی را اعمال مى کند و براي کسانی که 
از این قانون تخلف کنند جریمه تعیین کرده است؛ در ایران شرکت ها مجاز به استفاده از نام هاي خارجی 
نیستند؛ ترکیه استفاده از نام هاي خارجی را در برنامه هاى رادیو و تلویزیون ممنوع کرده است و فرانسه 
فهرستی از 350 کلمۀ خارجی را مشخص کرده است که استفاده از آن ها در مدارس، ادارات و شرکت ها 
غیرمجاز اعالم  شده است. از سوي دیگر، زبان یک ملت به ویژه در شکل نوشتارى اش ابزار قدرتمند حفظ 
هویت و فرهنگ آن ملت است؛ ازاین رو، یکی از وظایف مهم فرهنگستان هاى زبان در هر کشورى صیانت 

از زبان است تا بدین طریق از هویت و فرهنگ حاکم بر جامعه حراست شود.3
1. See: https://eshraghtrans.com/.pos t/taamolateh-zaban-farhangh-sonat
2. Social identity

3. درحالى که هویت هاى جهانى و فراملى در حال گسترش هستند و انسان هاى روى زمین روزبه روز سالیق، تعلقات و ادراکات جهانى ترى 
پیدا مى کنند، هویت هاى قومى و محلى، که برایند مقاومت در مقابل فرهنگ هاى جهانى هستند، نیز روزبه روز قدرت و ظهور بیشترى 
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مفاهیم نوین جایگزین رابطه با جنس مخالف از منظر جامعه شناسى و جرم شناسى
1. کراش کردن و متعاقباً رل زدن1در حسن قبح زدایى: در اینجا به مفهومى مى رسیم از مفاهیمى که در 
نتیجۀ انتقال فرهنگى از زبان بیگانه وارد ادبیات و فرهنگ ایرانى شده است و عمًال در شکاف نسلى 
و اجتماعى به وجود آمده در ارتباط با موضوع بحث ـ یعنى ارتباط با جنس مخالف ـ کامًال موضوعیت 
معنایى و مفهومى دارد. با آمدن فّناورى هاى جدید و شیوه هاى ارتباطى نوین معموًال اصطالحات و 
کلماتى وارد زبان فارسى مى شوند و کلماتى ساخته مى شوند که حتى ممکن است فرهنگستان زبان 
و ادب فارسى از آن باخبر هم نشود. اولین مفهوم کراش داشتن است: رابطه هاى عاطفى و انواع سبک 
دل بستگى در زمانۀ ما آن قدر پیچیده شده اند که به واژگان متعدد نیاز دارند؛ یکى از آن ها کراش داشتن 
است. این ایده تا حدى درست و تا اندازة بسیارى غلط است و خواهیم گفت چرا. نخست اینکه اگرچه 
کلمۀ انگلیسى کراش2 این روز ها بر سر زبان ها افتاده، کراش داشتن از قدیم االیام متداول بوده، تا آنجا 
که سعدى بدان اشاراتى داشته است3. کراش داشتن مخصوص جنسیت، سن و موقعیت خاصى نیست. 
هر کسى در هر جایى مى تواند روى شخص یا اشخاص دور یا نزدیک کراش داشته باشد. دوم اینکه، 
این روزها واژة کراش اصالت خود را از دست  داده است. در فضاى مجازى، مورد استفاده از کراش 
آن قدر تغییر یافته که هر کشش و عالقه اى را کراش داشتن مى گویند و حتى آن را به  طرف اعالم 
آن  به  مقابل  طرف  و  باشد  ناگفته  که  دارد  اعتبار  زمانى  تا  فقط  کراش داشتن  درصورتى که  مى کنند. 
پى نبرد و به محض گفتن و ابراز عالقه دیگر کراش داشتن بى معنا مى شود. سوم اینکه، کراش داشتن 
آن قدرها هم عاشقانه نیست و بسیار عام است و شخص ممکن است روى بسیارى از افراد مهم مثل 
دبیر،  تا  گرفته  جهانى  چهره هاى  و  سیاست مداران  ورزش کاران،  خوانندگان،  هنرپیشه ها،  سلبریتى ها، 
استاد، همکالسى، همکار، دختر همسایه و معشوق سنگدل کراش داشته باشد. از اصطالح کراش داشتن 
وقتى استفاده مى شود که فرد شیفتۀ شخصى جذاب شده است، اما توانایى و موقعیت و شرایط ابراز 
عشقش را ندارد یا به ابراز تمایلى ندارد. برخى کراش را میل و اشتیاق آتشین و درعین حال موقتى و 
گذرا به فرد دور از دسترس مى دانند که البته این  یکى از تعاریف کراش داشتن است. کراش داشتن باعث 
مى شود وقتى شخص در حضور کراشش قرار مى گیرد رفتارش تغییر کند، اما سعى در پنهان کردن آن 
از فرد موردنظر داشته باشد؛ بااین حال، تمایل بسیار به اعالم وجود و جلب  توجه کراش خود دارد. شاید 
به همین علت است که افرادى که بسیار معقول و موجه هستند در برابر شخص جذاب گیج، کم عقل و 
بى وقار به نظر مى رسند. یکى دیگر از این واژه ها «ِرل» و «رل  زدن» است. این اصطالح را، که ریشۀ 
مى یابند. حتى پیش بینى مى شود فرهنگ جهانى مجموعۀ بسیار متنوع و گسترده اى از فرهنگ هاى کوچک محلى و قومى باشد. اکنون 
ـ فرهنگى خودمان را  باید دید که وضعیت فرهنگى کشور ما در عصر جهانى شدن چگونه خواهد بود و آیا قادر خواهیم بود هویت سیاسى 
بر اساس نیازها و درخواست هاى خود شکل دهیم. ُپرواضح است که اگر راهبرد دقیق و منسجم و سیاست گذارى صحیحى درمورد مسئلۀ 
قومیت هاى ایرانى طراحى و اجرا نشود، نمى توان مطمئن بود که هویت قومى و هویت ملى ما ایرانیان با دسیسه هاى بیگانگان سودجو در 

تعارض قرار نگیرد و آنچه مى تواند سبب قّوت و بالندگى فرهنگى ما شود به ضعف تبدیل نشود (ن.ك: خزایى، 1387).
1. به معنى با کسى دوستى کردن

2. Crush
3. شیخ شیرازى چنین این مفهوم را در غناى زبان فارسى به تصویر کشیده است: سوختم گرچه نمى یارم گفت / که من از عشق فالن 

مى سوزم / سعدیا ناله مکن! گر نکنم / کس نداند که نهان مى سوزم

نگاهى جامعه شناختى به سیر تحوالت روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته
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انگلیسى دارد1، فارسى زبانان در فضاى مجازى ساخته اند. اصطالح «ِرل» و «رل زدن» بیشتر در فضاى 
مجازى و هنگام چت کردن استفاده مى شود و اگر بخواهیم واضح تر بگوییم، وقتى پسر و دخترى با هم 

دوست مى شوند اصطالحًا به آن «رل زدن» مى گویند.

2. دیگر مفاهیم تحولى2 پارتنر و شوگر ددى، شوگر مامامى، شوگر بیبى در حسن قبح زدایى: شریک 
جنسى3 به فرد یا افرادى گفته مى شود که با یکدیگر وارد فعالیت جنسى مى شوند. شریک هاى جنسى 
مى توانند به هر تعداد و از هر جنسیت و گرایش جنسى باشند. مى توان در قالب رابطۀ غیررسمى4 و نوعًا 
غیرقانونى آن را تعریف کرد در محاوره با چنین واژه هایى شناخته مى شود، رابطۀ فیزیکى و احساسى 
بین دو نفر است که ممکن است با هم رابطۀ جنسى داشته باشند (موقعیتى که در محاوره با عبارت 
«دوستى بامنفعت» شناخته مى شود) بدون اینکه الزامًا طلب یا توقع تعهدات اضافى متعلق به رابطۀ 
عاشقانۀ رسمى در آن وجود داشته باشد. انگیزه هاى ایجاد رابطۀ غیررسمى متفاوت هستند. در پذیرش 
و گسترش روابط غیررسمى و همچنین در پشیمانى دربارة فعالیت/انفعال در زمینۀ این روابط تفاوت هاى 
فرهنگى و جنسیتى عمده اى وجود دارد. رابطۀ غیررسمى ممکن است نیمه وقت یا داراى زمان محدود 
باشد و مى تواند تک زوجه باشد یا نباشد. عبارات مذکور بر دوستى هاى بین افرادى داللت دارد که از 
صمیمیت فیزیکى با هم برخوردارند، اما آرزومند رابطۀ بلندمدت نیستند و طرفین ممکن است خواستار 
روابط کوتاه مدت صرفًا به منظور برخوردارى از لذت جنسى باشند. درهرصورت، تأثیر رابطه بر زندگى 
افراد درگیر در آن، به طرز ارادى، محدود است و معموًال این فکر وجود دارد که رابطه تنها تا هنگامى 
بقا خواهد داشت که هر دو طرف مایل باشند. رابطۀ غیررسمى تفاوت دارد با رابطۀ جنسى غیررسمى، 
که در آن عنصر احساس کم است یا وجود ندارد، و نیز با رابطۀ جنسى یک شبه؛ زیرا رابطه بیشتر از 
صرفًا یک  بار رابطۀ جنسى داشتن طول مى کشد. از لحاظ شامل بودن آمیزش جنسى در این رابطه، 
تمرکز بیشتر بر ارضاى خواسته هاى جنسى است تا نیازهاى عاطفى یا عاشقانه. زمانى که شخصى را 
به تنهایى براى مهمانى دعوت کنند، ممکن است گفته شود: مى توانید یک پارتنر براى خود بیاورید؛ این 
یعنى، آن شخص مى تواند همراهى با خود براى مهمانى ببرد. این حالت در فرهنگ ایرانى نیز معنى 
دارد. گاهى اوقات وقتى شما به مهمانى دعوت مى شوید ممکن است میزبان امکان آوردن همراه را به 
شما اطالع دهد و شما مثًال با برادر، مادر، خواهر یا دوست خود به مهمانى بروید که درواقع براى خود 
پارتنر برده اید. طبق نظر کاترین گرلو5، روان شناس بالینى، «مصرف مشروبات الکلى تناسب مستقیمى 
با آمیزش غیررسمى دارد.» هرچه میزان مصرف الکل باالتر باشد، امکان ایجاد رابطۀ غیررسمى بیشتر 
مى شود. دانشجویان مرد و زن در حالت مستى احتمال بیشترى دارد که وارد رابطۀ غیررسمى شوند. 

1. از اصطالح انگلیسى «Relationship» گرفته  شده که به معناى رابطه است.
2. Other Evolutionary Concepts
3. Sexual Partner
4. به لفظ Fling آمده است. این ادبیات در حسن و قبح زدایى با جنس مخالف هنوز در ایران متداول نشده است، هرچند مى تواند با 

تساهل و تسامح به ازدواج سفید تعبیر شود.
5. Catherine Garlow 
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مصرف الکل ادراك جذابیت بین دو فرد را باال مى برد و به فعالیت جنسى در میزان بسیار بیشتر منجر 
مى شود. همچنین، در حالت مستى، اعتمادبه نفس پایین و نشانگان افسردگى مى توانند عوامل اضافى 
 Grello, Welsh) باشند که احتمال واردشدن به این نوع رابطه یا فعالیت جنسى را افزایش مى دهند
Harper, 2006 &). به دیگر کلمات جدید که ورود کنیم به این مفاهیم مى رسیم؛ شوگر ددى1 و 
شوگر مامى2 که، به ترتیب، مرد مسن و زن مسن پولدارى هستند که با دختر یا پسر جوان تر از خود وارد 
رابطه مى شوند. طرف مقابل آن ها شوگر بیبى نامیده مى شود. در کشورهاى غربى وبگا ه هاى زیادى 
دالر  میلیاردها  سالیانه  و  مى کنند  فعالیت  ددى ها  بیبى  و  ددى ها  شوگر  با  آشنایى  و  پیداکردن  براى 
درآمد دارند. دولت هاى غربى هم در مقابل این فساد اجتماعى حق السکوت (مالیات) دریافت مى کنند. 
برخى از این وبگا ه ها تعداد اعضایشان از چند میلیون نفر هم عبور کرده است و با تبلیغات گسترده در 
آینده رقیب فیس بوك و اینستاگرام خواهند شد. این روزها رابطه ها بسیار پیچیده و متنوع شده اند و 
نام هایشان متنوع شده است. مثًال یکى از انواع رابطه با جنس مخالف رل زدن با شوگر ددى است؛ این 
نوع رابطه چند سالى است که سر زبان ها افتاده است و بعضى از دختران جوان خواستار  چنین رابطه اى 
هستند. پسران جوان هم بیکار ننشسته اند و به دنبال رابطه با شوگر مامى هستند. در خصوص شوگر 
ددى مى توان گفت: نمى توان آن را واژه به واژه معنى کرد؛ هنوز براى این کلمه در زبان فارسى هیچ 
معنایى پیدا نشده است و بابا قندى معادلى طنز به نظر مى رسد. درهرحال، پدرى که به شیرینى قند 
و شکر باشد پدر نیست؛ مرد مسن پولدارى است که به پشتوانۀ پولى که دارد وارد رابطه با دختران 
که  هستند  میان سال  افرادى  نیستند؛  پیر  هم  آن قدرها  ددى ها  شوگر  از  خیلى  مى شود.  جوان  زنان  و 
دخترانى در آغاز جوانى را مى پسندند. این مردها سال هاى جوانى را در راه کسب ثروت گذاشته اند و 
حاال از گذشتۀ خود راضى نیستند و در زندگى خود، به خصوص در روابط جنسى، حس کمبود دارند. 
آن ها پولى را که به دست آورده اند به  پاى زنى بسیار جوان تر از خود مى ریزند، به این شرط که حاضر 
شود رابطۀ جنسى برقرار کند؛ البته حد و حدود این رابطه به توافق طرفین بستگى دارد. شوگر مامى هم 
با همین لفظ میان جوانان مصطلح است و کسى به دنبال فارسى سازى آن نیست تا به سبک بابا قندى 
بگوید مامان شکر. شوگر مامى زن مسن پولدارى است که با پسران جوان خوش تیپ رابطۀ احساسى 
و جنسى برقرار مى کند؛ پسرانى که فاصلۀ سنى مادر و فرزند با او دارند. زن هاى پولدار بیوه یا مطلقه 
که از مردان قبلى زندگى خود سرخورده شده اند و حاضرند باقى  عمرشان را با پسر و مردى جوان سر 
کنند. در نهایت به شوگر بیبى مى رسیم؛ فرد کم سن وسال عزیز و شیرینى که با شوگر ددى یا شوگر 
مامى وارد رابطه مى شود. شوگر بیبى جوانى است که، به دالیل خاص خودش، رابطه با شوگر ددى و 
شوگر مامى را دوست دارد و در قبال پول تعهد مى کند که خواسته هاى آن ها را بپذیرد، مثًال در جشن 
و مهمانى، کافى  شاپ و مسافرت همراه فرد مسن باشد و خواسته هاى جنسى و دیگر خواسته هایش را 
برآورده  کند. براى بعضى از افراد، شوگر بیبى بودن شغل است و بعضى آن را ناشى از مشکالت عاطفى 
مى دانند. اولین بار سال 1394 بى بى سى فارسى گزارشى دربارة کسب درآمد دختران جوان امریکایى 

1. Sugar daddy
2. Sugar mummy
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بخصوص دانشجوها پخش کرد و در آن از رابطه با مردان مسن پولدار تحت عنوان شوگر ددى خبر 
تشکیل  دانشجویانى  را  بیبى ها  شوگر  از  زیادى  درصد  امریکا  در  که  مى کرد  اعالم  گزارش  این  داد. 
افراد،  این  آورده اند.  بار  به  سنگینى  بدهى هاى  و  نیازمندند  پول  به  تحصیل  ادامۀ  براى  که  مى دهند 
در شرایطى که هیچ راه امیدى براى خود نمى بینند، رابطۀ جنسى در برابر پول را انتخاب مى کنند، تا 
جایى  که وبگاه هایى براى ثبت نام شوگر ددى و متقاضیان شوگر ددى ساخته شده است. از آن به بعد 
بود که اصطالح شوگر ددى وارد فرهنگ ما شد و کاربران شبکه هاى اجتماعى آن را گسترش دادند 
و پست هایى در این  باره به اشتراك گذاشتند و به این صورت اصطالح شوگر ددى رایج و فراگیر شد 
و البته ایرانى سازى هم شد؛ چراکه در غرب این رابطه رابطه اى مالى و شغل است، اما در ایران فاز 
عاطفى هم جزئى از آن شده است. با وجود تغییرات زیاد و بازشدن فضاى جامعۀ ما، رابطۀ دوست پسر 
و دوست دختر رابطه اى علنى و رسمى نیست، به همین  علت رابطه با شوگر ددى در بسیارى از مواقع 
به سمت ازدواج پیش مى رود. با توجه به وضعیت اقتصادى کشور، داده هاى سطح جامعه از گسترش 
این نوع رابطه و میل و رغبت جوانان به آن خبر مى دهد. شوگر بیبى شدن طرف داران زیادى پیدا کرده 
است و در تلگرام کانال هاى ثبت نام شوگر بیبى و شوگر ددى به راه افتاده است. به هرحال، تعداد شوگر 

مامى ها از شوگر ددى ها کمتر است1.

رویکرد مختصر جرم شناسى اسالمى در خصوص رابطه با جنس مخالف
از نظـر اسـالم، صحبت هـاى [ضـرورى و] معمولـى مـرد و زن نامحـرم اگـر مفسـدة خاصـى بـر آن 
مترتـب نشـود و حجـاب اسـالمى رعایـت شـود اشـکالى نـدارد؛ امـا، ارتباط پسـران و دختـران جوان 
و مجـرد و مکالمـۀ تلفنـى آن هـا و مـراودة طرفیـن جهت دوسـتى یـا ارتبـاط نوشـتارى و نامه نگارى 
دختـر و پسـر بالـغ نامحـرم از طریـق رایانـه و شـبکۀ اینترنـت، با توجـه به اینکـه این گونـه ارتباط ها 
غالبـًا منشـأ مفاسـدى مى شـود، جایز نیسـت. فقط مرد و زنـى که مى خواهنـد با یکدیگـر ازدواج کنند 
مى تواننـد بـه مقـدار الزم در جلسـه اى بنشـینند و یکدیگـر را ببینند و بـا یکدیگر صحبـت کنند. و اگر 
در یـک جلسـه مقصـود حاصل نشـد، مى توانند در چند جلسـه باهم بنشـینند و صحبت کنند و سـپس 
تصمیـم بگیرنـد (مـکارم شـیرازى، 1386: 194). دو جنـس مخالـف و نامحرم مثل آتش وپنبه هسـتند 
و همان طـور کـه بعضـى از دوسـتى هاى دختران و پسـران در حـد صحبت هاى متعـارف و مراوده هاى 
اجتماعـى ممکـن اسـت بـه مفسـده منجـر نشـود، بسـیارى از ایـن دوسـتى ها هم بـه مفسـده منجر 
مى شـود و اگـر مراقـب سـطح روابط خـود نباشـند و بـه ضروریات اکتفـا نکننـد، حتمًا اتفاقـى خواهد 
افتـاد. لـذا، گرچـه ِصـرف صحبت کـردن آن هـا حـرام نیسـت، امـا دعوت به سـوى ایـن رابطـۀ ظاهراً 
مشـروع مفاسـد زیـادى در بـر دارد. در بسـیاري از ایـن ارتباط هـا، دختر و پسـر، هرچند بـه بهانه هاى 
گوناگون باهم آشـنا مى شـوند، اما کم کم، بر اسـاس تسـلط طبیعی غرایز، نگاه و سـخن و رفتارشـان 
رنگ وبویـی دیگـر مى گیـرد و چه بسـا بعـد از مدتی به یک بـاره متوجه مى شـوند عواطف و احساسـات 
و عفـت و طهـارت آنـان بازیچـۀ هوس قـرار گرفته اسـت. مجـالت و روزنامه هایى کـه در این رابطه 

1. نقل از مقالۀ تحلیلى «شوگر ددى کیست و رابطه داشتن با این افراد چه مزایا و چه معایبى دارد؟»، بازیابى شده در:
https://www.topnaz.com
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تجربه هـاى دیگـران را منعکـس مى کننـد آمارهـاى زیـادى از سـرانجام تلخ ایـن ارتباط هـا مى دهند. 
ازایـن رو، جامعـۀ اسـالمى به تبـع قانـون اسـالم تأکیـد دارد کـه هـر گونـه ارتبـاط تحـت ضابطـه و 
در کادر رسـمی آن، یعنـى ازدواج، باشـد. در سـایۀ ازدواج از هرج ومـرج جنسـی و بى بندوبـارى، کـه 
امـروزه جوامـع غربـی شـاهد آن اسـت، جلوگیـري مى شـود و به نیـاز طبیعی نیز پاسـخ داده مى شـود 
(مطهـرى، بى تـا: 69). ازآنجاکـه وقتـى انسـان  دوسـتى  پیدا کـرد، دلـش مى خواهد هرچـه او مى گوید 
کنـد؛ لـذا، در دوسـتى و عشـق هاى مجـازى بیـن دو جنـس مخالـف وقتـى پسـرى عاشـق دختـرى 
نااهـل یـا برعکـس دخترى عاشـق پسـرى نااهل شـود، چه بسـا این عشـق و محبت کاذب انسـان را 
کـور و کـر مى کنـد و حتـى پـا روى اعتقـادات و اصول مسـلم و پذیرفته شـدة عقلى و نقلـى مى گذارد 
و دسـت بـه گنـاه آلـوده مى کنـد و مرزهاى الهى را مى شـکند. چه بسـا پسـر جوان به خاطـر محبوبش 
بى نمـاز و بى اعتقـاد  شـود و فکـر  کنـد اگر در برابر این دوسـت معشـوقش نمـاز بخوانـد و ظواهر دین 
را رعایـت کنـد اُّمـل و غیرمترقـى اسـت و چه بسـا دختـر، به واسـطۀ اینکـه پسـرى نااهـل را دوسـت 
مـى دارد کـه خانـواده اش بى حجا ب اسـت، دسـت از حجـاب خود مى کشـد و حریم عفت را مى شـکند 
(مـکارم شـیرازى، 1385: 524). درنتیجـه، بـا توجـه بـه این آسـیب هاى احتمالـى که بر ارتبـاط زنان 
و مـردان نامحـرم مترتـب اسـت، ضـرر ایـن رابطه هـا حتمـًا بیشـتر از فواید آن هاسـت؛ یعنـى، اگرچه 
ممکـن اسـت بعضـى از ایـن دوسـتى ها بـه ازدواج منجـر شـود، امـا ازآنجاکـه بـه تجربـه ثابت شـده 
ایـن ارتباطـات سـبب بسـیارى از ناهنجارى هـاى اجتماعـى و اخالقـى اسـت، دیـن مبیـن اسـالم، با 
پیش بینـى آن ناهنجارى هـا، از اسـاس مـردم را از شکل گیرى شـان بـر حـذر داشـته اسـت و زنـان و 
مـردان را موظـف بـه رعایـت برخـى حریم هـا در ارتباط با نامحـرم کرده اسـت. این حریم هـا به ظاهر 
ممکـن اسـت در مـواردى خصوصـًا بـراى زنـان محدودیـت جلـوه کنـد، ولـى بـراى حفـظ کرامت و 
شـخصیت متعالـى زن و ایجـاد بسـترى مناسـب و بـراى تحقـق اصلى ترین نقـش زنـان، یعنى نقش 
تربیتـى آنـان در پـرورش نسـل آینـده، اهمیـت دارد. آموزه هـاى اسـالمى و جرم شناسـى اسـالمى، 
ضمـن مخالفـت بـا چنیـن روابطى در هر نـوع و ادبیاتى کـه موجب حسـن و قبح زدایى شـود، ارضاى 

نیازهـا را تنهـا بر اسـاس قواعـد ترسـیمى شـرعى و قانونى تأییـد مى کنند.

بحث و نتیجه گیرى
یکـى از چالش هـاى بـدوى بشـر و یکـى از آداب رفتـارى و اجتماعـى نحـوة رابطـه با جنـس مخالف 
اسـت کـه بایـد از کودکى هماننـد آموزش معاشـرت عمومـى، آداب غذاخوردن و نحوة لباس پوشـیدن 
بـه دختـر و پسـر آمـوزش داده شـود. البته ایـن موضـوع در جوامع شـرقى به خصوص ایران، به سـبب 
برخـى تعصبـات، نادیـده گرفتـه  شـده و همـواره جـزء نبایدهـا و خـط  قرمزهـاى پسـران و دختـران 
ایـن جوامـع بـوده اسـت. در ایـن بـاب، دچـار نوعى تعـارض نظـرى هسـتیم و رابطۀ میـان دو جنس 
مخالـف موضـوع مناقشـه و بحث هـاى زیـادى در ایـران اسـت. مرزبندى هـاى جنسـیتى و رعایـت 
مقـررات مربـوط بـه ارتبـاط بیـن دو جنـس مانـع از ارتباط بیـن دو جنـس مخالف مى  شـود. هیچ یک 
از نظریه  هـاى بشـرى تاکنـون نتوانسـته اسـت، آن چنـان کـه بایـد، بـه دوراَز هـر گونـه افراط وتفریـط 
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به جـز مسـئلۀ کانـون خانـواده و ازدواج ایـن روابـط را توجیـه کنـد. آنچـه در ایـران طـی صـد سـال 
اخیـر بـه چشـم مى خـورد سـبک زندگـی سـنتی و دینـی بـا جوهـرة شـیعی و گرایـش  بـه اهل بیـت 
اسـت؛ هرچنـد از پایـان دورة صفویـه و به ویـژه از دوران قاجـار تـا به امروز، مسـئلۀ مواجهـه با عالمی 
جدیـد و سـاحتی نویـن بـه نـام غـرب و مدرنیتـه کم کـم در ایـران رخ نمـوده اسـت و از آن زمـان تا 
کنـون همـواره مسـئلۀ تمـاس، برخـورد، پذیـرش، طـرد، مقابلـه یا همزیسـتی میـان فرهنگ سـنتی، 
ـ ایرانی و ورود فرهنـگ غربـی و اروپایـی ـ که حامل تجـدد و مدرنیته به معنـاي دقیق کلمه  اسـالمی   
اسـتـ  مطـرح بـوده و هنـوز هـم ایـن موضـوع در قالب تحـوالت فکري فرهنگـی جامعه قـرار دارد. 
جامعـۀ امـروز مـا نه کامًال سـنتی اسـت و نه تمـام اقتضائـات مدرنیته را به طـور کامل پذیرفته اسـت. 
ورود مدرنیتـه بـه ایـران سـرآغاز نوگرایـى و تحـوالت و تغییـرات بسـیارى در هنجارهـا و ارزش هاى 
ایرانیـان شـد. پیامـد ویـژة ایـن تحـوالت در جامعـۀ ایـران در نظـام خانـواده بـه منصۀ ظهور رسـید. 
ازجملـۀ ایـن تغییـرات تعـارض ارزشـى بین نسـلى در خانـوادة ایرانـى اسـت. ایـن تعارض ارزشـى در 
جایـى به صـورت شـکاف نسـلى و در بسـیارى از مـوارد به صورت گسسـت بین نسـلى نمود پیـدا کرد. 
اینجـا بـه حسـن و قبح زدایـى کـه توسـط مفاهیم موضوعـى و معنایـى مى رسـیم باید گفـت: واژگان 
زبـان فهرسـتى اسـت از نام هایـى کـه مـردم جامعـه به اشـیا، وقایـع و پدیده هـاى مربوط بـه محیط، 
افـکار و تجـارب خـود، کـه ناشـى از محیـط مادى آن هاسـت، مى دهنـد. اگـر واژه یا واژه هایـى که به 
پدیـدة فرهنگـى خاصـى داللـت مى کند در زبانى وجود داشـته باشـد، یقینـًا آن پدیده نیـز در فرهنگ 
جامعـه وجـود دارد. عناصـر فرهنگـى از جامعـه اى کـه از نظر علمى، اقتصادى، سیاسـى و... در سـطح 
باالتـر قـرار دارد بـه جامعـۀ موردتمـاس نفـوذ مى کنـد؛ ایـن پدیـده در اصطـالح مردم شناسـى نفـوذ 
یـا انتشـار فرهنگـى گفتـه مى شـود. مرزهـاى سیاسـى مانع عبـور فرهنگ هـا نیسـتند. جامعـه، در اثر 
تمـاس، عناصـرى را از فرهنـگ جامعـۀ دیگـر وام مى گیـرد. بنابرایـن، رواج واژه هاى بیگانـه در زبان 
مقصـد نتیجـۀ بازتـاب هجـوم فرهنگـى جامعـۀ دیگر اسـت. زمانى هـم کـه آن عامل یـا عواملى که 
پشـتوانۀ آن هجـوم فرهنگـى اسـت از بیـن مـى رود یـا کم رنـگ مى شـود، آثـار زبانـى کـه بـه وجود 
آورده اسـت فـوراً ناپدیـد نمى شـود. دیـن مبیـن اسـالم زنـان و مـردان را موظـف بـه رعایـت برخـى 
حریم هـا در ارتبـاط بـا نامحـرم کرده اسـت. ایـن حریم ها به ظاهـر ممکن اسـت در مـواردى خصوصًا 
بـراى زنـان محدودیـت جلـوه کند، ولى بـراى حفظ کرامـت و شـخصیت متعالى زن و ایجاد بسـترى 
مناسـب و بـراى تحقـق اصلى تریـن نقـش زنـان، یعنـى نقـش تربیتى آنـان در پـرورش نسـل آینده، 
اهمیـت دارد. آموزه هـاى اسـالمى و جرم شناسـى اسـالمى، ضمـن مخالفـت بـا چنین روابطـى در هر 
نـوع و ادبیاتـى کـه موجب حسـن و قبح زدایى شـود، ارضـاى نیازها را تنها بر اسـاس قواعد ترسـیمى 

شـرعى و قانونـى تأییـد مى کنند.
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