
 

 نن، اعتماد بیجا و پیامدهای ناگوار آز

 *آزادعباس االسالم والمسلمین  حجت

  اشاره

 رابطـه یعنی رابطه نوع تری  نزدی  از که هاست انسان میان پیوند ساز زمینه اعتماد
 جامعـه بـه آنگـاه و گیـرد می شـک  خانواده در سپس شود، می آغاز مادر و نوزاد

 .اسـت نـاممک  اعتمـاد وجود بدون ای رابطه هرگونه گیری شک . یابد می تسری
 مهمی نقش و است ضروری جامعه و  سازمان خانواده، دوستی، در اعتماد وجود

 روابـط و فردی بی  روابط عرصه در اعتماد فقدان. کند می ایفا پیشرفت و رشد در
 در مـؤثر قشـر عنوان به زنان میان ای  در. سازد می متوقف را تبادالت تمام جمعی
 و بـدبینی سـفره گسـتراندن و آن ریـبتخ یـا و اعتماد ایجاد در جامعه، و خانواده

 اعتمـاد -واقعیت  ای  از شدت به زنان دیگر سوی دارند. از بسزایی نقش سوءظ 
 سـه در اعتمـاد بیجـا بررسـی بـه نوشـتار ای  در. پذیرند می تأثیر -اعتماد  عدم یا

 و «اجتمـاعی اعتماد» و «در انتخاب همسر اعتماد» ،«به دوست اعتماد» عرصه
 .پردازیم می بر زنان آن بار انزی پیامدهای

                                                           

 کارشناس ارشد روانشناسی. *



930    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

 شناسی مفهوم

گـاه اطـالق  اشتقاق یافته و در زبان عربی بر ستون و تکیـه «عماد» اعتماد از کلمه
یابنـد تـا سـقف و  ها با یکدیگر پیوند و اتصال مـی طور که ستون همان 9شود. می

ه کـرده، کنیم بـه او تکیـ ها استوار گردد، وقتی به کسی اعتماد می بر آن طاق خانه 
دهیم. براثر اعتماد و اطمینـان اسـت کـه کـاری را بـه  گاه خود قرار می وی را تکیه
 2دهیم. گونه تزلزل و دغدغۀ خاطری به خود راه نمی سپاریم و هیچ دیگری می

 بیجا اعتماد انواع و زن

انتخـاب »سـطح؛  سـه در را بر زنـان آن تأثیر نابجا و اعتماد توان می منظر ی  از
 «روابـط اجتمـاعی»و « و انتخـاب همسـر رتباط با جنس مخـالفا»، «دوست
 قرار داد. مورد بررسی و بندی تقسیم

 انتخاب دوست الف(

انسان موجودی اجتماعی است و به انس و برقراری رابطـه بـا افـراد نیـاز دارد. از 
فردی، داشت  دوست و برخورداری از ارتبـاط عـاطفی  تری  نوع روابط بی  نزدی 

مقتضـای تـدبیر  ت، حتی اگر آدمی را موجودی اجتمـاعی نـدانیم، بهدوستانه اس
ای ضـروری و  های فطری و غریزی، داشت  دوست پدیده عاقالنه و تأمی  خواسته

 3انکارناپذیر است.
 

                                                           

؛ مصـطفوی، 606، ص 2، ج ترجمـه م ـرداتاغب اصـفهانی، ، ر03، ص 2، ج العین. فراهیدی، 9
 .290، ص 8، ج التحقیق

، کتاب خانواده و فرزندان، انجم  اولیـا شناسایی حقوق متقابل زن و شوهر در خانواده. رشید پور، 2
 .11و مربیان، ص 

 .261، ص های دانشجویی ها و پاسخ دفتر ه تم پرسش. شاکری ، 3
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 دنیا خوش است و مال عزیـز اسـت و تـ  شـریف
 

 
ــر   9چیزی مقــدم اســت همــه لــیک  رفیــق ب

 

بـرای تمـام مراحـ  زنـدگی الزم  مردم وداشت  دوسِت شایسته برای همه طبقات 
ولی برای نس  جوان و نوجوان از اهمیت بیشتری برخوردار اسـت. ترنـر و  است،

اند کـه بـا افـزایش نیـاز نوجـوان بـه  هلمز در تحقیقات خود به ای  نتیجه رسـیده
اهمیت  گروه همساالن و دوستان دارای شناخته شدن و پذیرفته شدن نزد دیگران،

 ویژه دختـران، ارتباط دوستانه در زندگی نوجوانـان بـه وجوان است.خاصی برای ن
 2کند. نقش کلیدی و مهمی ایفا می

سـاز  فضای دوستی بهتری  فضای استفاده از کماالت معنوی اسـت و بایـد زمینه
ای که موجـب  در مقاب ، دوستی 3داری، بندگی، رشد علمی و اخالقی شود. دی 

سد دینی و دنیـوی اسـت، در حقیقـت دوسـتی ساز مفا انحطاط اخالقی و زمینه
 ها باید پرهیز شود. نیست؛ بلکه دشمنی و عداوت است و از ای  نوع دوستی

توصیه گردیده که نسبت به حـد  تنها به داشت  دوست خوب های دینی نه در آموزه
و حدود آن نیز سفارش شده اسـت. ایـ  امـر در بـی  زنـان و خصوصـًا دختـران 

ای اسـت؛ زیـرا زنـان عمومـًا  ای اهمیـت و حساسـیت ویـژهنوجوان و جوان دار
های  شود دختران در دوسـتی ای  ویژگی سبب می 0تر از مردان هستند. احساساتی

                                                           

 .سعدی. 9
 .902، ص با دخترمی، . پناهی و حسین2
نشیان بهترنـد؟ حضـرت  ی  از هم عرض شد: کدام شده است که به پیامبر خدا عباس نق  از اب  .3

َمْ  َذکَرکْم ِبالَلِه ُرْؤیُتُه َو َزاَدکْم ِفی ِعْلِمکْم َمْنِطُقُه َو َذکَرکْم ِباآلِْخَراِل َعَمُله؛ کسی که دیـدن او شـما »فرمود: 
«. ازد، سخ  گفت  او بر دانش شـما بیفزایـد و عمـ  او شـما را بـه یـاد آخـرت بینـدازدرا به یاد خدا بیند

 .(986، ص 3، ج بحاراالنوارمجلسی، )
؛ به نق  از حمیدرضـا شـاکری ، دفتـر 60، ص 93، کتاب نقد، شماره «زنان علیه فمینیزم». حسینی، 0

 .309یی، ص های دانشجو ها و پاسخ های برگزیده( پرسش ها و پاسخ هفتم )پرسش



931    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

خود پا را فراتر نهاده، دوست خود را َمحرم بداننـد و بـا اعتمـاد کامـ  انبـوهی از 
خبـر از  بیپرده با او در میان بگذارنـد.  خویش را بی رازهای شخصی یا خانوادگی

 در اثـر کمبـود تجربـه و شـناخت، های خویش و ها و رفاقت حادثه  فراز و نشیب
ناپـذیری را متحمـ   های جبران را اسیر اسرار فاش شدۀ خود کرده و آسـیب خود
شکست، ناکامی و تبـاه شـدن عمـر و جـوانی  ها البته پایان ای  رفاقت ؛شوند می

 است. 
ْطِّلـْ   ل  : »دن راز نزد دوستان چنـی  فرمـوددرباره میزان آشکار کر صادق امام ُْ 

َ ِ یق  ى ِإَل  ِسِرک ِمْن  ال  ّل  ا ع  ِو  م  يِه  اَطّل     ل  ّل  ـُ ّوک ع  ـْم  ع  ـِإَن  یُضـَرک ل  ـْ   الَغـِ یق   َ   ق 
ُ َوک یكوُن   دشمنت اگر که ساز آگاه مقداری به تنها سّرت بر را دوستت 9؛یْومـا   ع 

 تبـدی  دشـم  بـه گـاهی دوسـت زیـرا نرسـاند؛ ضرری را تو یابد، آگاهی آن بر
با فاجر و بـدکار رفاقـت مکـ ، ». آن حضرت در سخنی دیگر فرمود: «گردد می

سـؤال شـد  از امیرالمـؤمنی  2«.آمـوزد زیرا فجور و کردار بد خود را به تـو می
 3«.کسی که نافرمانی خداوند را در نظر تو بیاراید»فرمود:  ؟کدام رفیق بدتر است

کنـد، اعتمـاد  به آن کـس کـه رازت را فـاش می»وایتی دیگر چنی  فرمود: و در ر
 0«.مک 

هـا بـه یکـدیگر نیـز  روش  است به میزان افزایش محبت میان دوستان، اعتماد آن
بسـا  ها اهـ  ورع و پرهیزکـاری نیسـتند و چه انسان ۀیابد، اما چون هم فزونی می

ندیشی آن است که انسـان های ی  دوست خوب را ندارند، مقتضای دورا ویژگی
شود اعتماد نکند، مگر آنکه زمانی طوالنی با دقـت و  نشی  می با هر کسی که هم

                                                           

 .933، ص 3، ج بحاراالنوار. مجلسی، 9
 .919، ص 39، ج بحاراالنوار. مجلسی، 2
 .910، ص 39، ج بحاراالنوار. مجلسی، 3
 .82، ترجمه سید محمدصادق عارف، ص یابی روش دوست. حیدری، 0
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همـۀ محبـت خـود را بـه »فرمود:  بینی، او را آزموده باشد. مولی علی باری 
دوستت نثار ک  و لیک  همه اطمینان را نسبت به او نداشته باش. دربـاره او همـه 

م  کردن( را بکار ببر، اما همه اسرارت را نزد او فـاش ها و مواسات )ک همدردی
نک  تا حق حکمت و مصلحت را رعایت و حقـوق واجـب دوسـت را ادا کـرده 

برای انسان پسندیده »فرماید:  همچنی  در روایتی دیگر آن امام همام می 9«.باشی
شـاید  نیست همه اسرار خود را حتی به دوست امی  و مورد اعتماد خود بسـپارد؛
کند او  پس از مدتی در ارتباطشان دگرگونی پدید آید. خرد و دوراندیشی حکم می

را به چیزی از اسرار خود آگاه نکند مگر آن چیزی کـه اگـر روزی دشـم  شـود، 
 2«.وسیله او به او زیانی برساند نتواند به

 تشکیل خانواده ب(

ولـی  ی اسـت،مانند سایر غرایز نهفته در وجود آدمی، موهبتی الهـ غریزه جنسی
ای از حیات و نوع اعمال آن در افـراد مختلـف و هـم در بـی   ظهور آن در مرحله

ویژه اینکـه آدمـی آن را بـا ضـوابط مـذهب و  انسان و حیوان متفـاوت اسـت، بـه
فراینـد رشـد هویـت  3سـازد. فرهنگ آمیخته و ارضای آن را تـابع معیارهـایی می

 صـوص دارد و انسـان را بـهجوانی حالت ویـژه و وضـعی مخدوران  در جنسی،
 کشاند. برقراری صمیمیت با جنس مخالف و تشکی  خانواده می

تری  شــرط در آن  زنـدگی خــانوادگی نـوعی مشــارکت اسـت و اولــی  و اساسـی
از همـان  اعتماد دست آوردن به 0اطمینان و اعتماد شرکا نسبت به یکدیگر است.

و در سرتاسر زندگی  شده  وعشر های آغازی  برای تشکی  خانواده و ازدواج تالش
                                                           

 .933، ترجمه سید محمدصادق عارف، ص یابی روش دوست. حیدری، 9
 .933ترجمه سید محمدصادق عارف، ص ، یابی روش دوست. حیدری، 2
 .00، ص خانواده و مسائل جنسی کودکان. قائمی، 3
 .900کتاب خانواده و فرزندان، ص  شناسایی حقوق متقابل زن و شوهر در خانواده،رشید پور،  -0
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ویژه زنـان بـه  یـا شـقاوت افـراد بـه تری  عوام  سـعادت مشترک نیز یکی از مهم
 آید. حساب می

 همسر انتخاب در نابجا اعتماد

کـه بـرای شـروع یـ   گـامی اسـت تری  نخستی  و مهم کفو انتخاب همسِر هم
ای  ب و شـرایط ویـژهبر آن تأکید فراوان شـده و آدا های دینی زندگی زیبا در آموزه

انتخاب شـدن  برایش بیان گردیده است، اما در جامعه گاهی ای  انتخاب کردن و
اتفاق  بـه اکثـر قریب شود. های پیش از ازدواج محقق می از مسیر روابط و دوستی

بلکـه ایـ   داننـد، را ی  دوستی معمولی نمی پسردختران، دوستی و رابطه با ی  
تصور آنان همـان چیـزی  مشترک قب  از ازدواج، درگاهی زندگی  رابطۀ دوستی و
   .منجر به ازدواج خواهد شد است که قطعاً 

راه رسـیدن  زندگی مشترک پیش از ازدواج به ی  هنجار در امروزه دوستی و حتی
بـه  م2009هایی که در سـال  از تمامی ازدواج .است شده  یبه ازدواج رسمی تبد
درصـدی  96مراتب باالتر از رقـم  می بهرق - ها آندرصد  32ثبت رسیده است، 

 9مشترک پیش از ازدواج همراه بوده است. یزندگ با - م9130در سال 
دختران با اولی  ابراز محبت و عالقه از سوی جنس مخالف، به وی اعتماد کـرده 

 بـر دهنـد. روانی خود را در اختیارش قـرار می -و تمام سرمایه جسمی و روحی 
 جوانـان و نوجوانـان در جنس هم غیر با عاشقانه ده قراراساس تحقیقات انجام ش

 دربـارۀ بررسـی چنـد گذشته، سال سه در که طوری به است، افزایش به رو ایرانی
 دختـر نفـر 9300 و مختلـف شـهرهای های دبیرسـتان آموز دانش 8000 حدود
 30 تـا 30 آن در کـه است شده انجام تهران شهر دانشجویی های خوابگاه ساک 

                                                           

1. (cf, Australian Bureau of statistics. 1995 & 2002b) 
 ترجمه علی گ  محمدی. ،ازدواج بر فروپاشی ازدواجتأثیر زندگی مشترک پیش از  : به نق  از 
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 داشـته صمیمانه ارتباط مخالف جنس با که اند کرده اظهار پاسخگویان از درصد
 در مخـالف جـنس بـا دوسـتی که است حالی در ای . اند گذاشته عاشقانه قرار و

 9نیست. موردپذیرش است، دینی دار ریشه فرهنگ دارای که ایران

 علل اعتماد نابجا و تأثیر آن بر انتخاب همسر

جنس مخالف به انگیزه ازدواج و تشـکی  خـانواده علـ   اعتماد دختران و زنان به
بـه دسـت آوردن حمایـت  مختلفی مانند تأمی  نیازهای عاطفی، نیازهای مـالی،

و نیازهای جنسی دارد کـه هرکـدام پیامـدهای منفـی زیـادی را در پـی  2فیزیکی
تری  دالی  ای  اعتمـاد و سـپس ارتبـاط بـا  بی  یکی از مهم خواهد داشت. درای 

 شناخت بیشتر از پسر و فراهم کردن ازدواجی موفق است. مخالف، جنس

 شناخت بهتر ارتباط بیشتر،

بدون تردید افرادی که درصدد ازدواج و تشکی  زندگی مشـترک هسـتند، بایـد از 
داشته باشند و زندگی خود را بر اساس شناختی کـه از  یکدیگر شناخت و آگاهی

انجـام دقیـق  ریانکارناپذو آشنایی از لوازم شناخت  یکدیگر دارند؛ بنا کنند چراکه
ای کـه بـر اسـاس تـوّهم و  و درست ی  عم  است در غیر ای  صورت، زندگی

                                                           

، روانشناسـی و علـوم «آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخـالف». گلزاری، 9
 .922-900، ص 9تربیتی )دانشگاه عالمه( شماره 

ا جـنس ای زنـان و مـردان در دوسـتی بـ ای که به بررسی مقایسـه م( در مطالعه2009. بلس  و بأس )2
اند، نتــایج ایـ  تحقیـق بـا یـ   پاشیدگی چنی  روابطی پرداخته مخالف دربارۀ آشنایی، انتخاب و ازهم

ساله از کشـورهای مختلـف نشـان داده اسـت کـه انگیـزه  93-32نفری محص  دانشجوی  200نمونه 
ه بـه دسـت مردان برای آشنایی و شروع چنی  روابطی، تمایالت جنسی است، اما زنـان بیشـتر بـا انگیـز

آوردن حمایت و مراقبت فیزیکی برای خودشان، به دنبال چنـی  روابطـی هسـتند. )موحـد و همکـاران، 
 ی عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان نسبت به معاشـرت و دوسـتی بررسی رابطه»

 (.960-903، صص «دختر و پسر پیش از ازدواج
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ِإَنكـْم ل  » :نـدیفرما یمـ امـام صـادق 9ریـزد. خیاالت واهی بنا گـردد، فرومی
وا َُ ْعِر  ْ َتى  ين  ح  ِْ اِل كوُنون  ال   یدشو نمی صالح و رسید نمی صالح مقام به شما 2؛ْ 

 «.کنید پیدا معرفت تا
گیری درسـت اسـت؛  همچنی  داشت  اطالعات الزم، از مقدمات مهـم تصـمیم

آنچه حرکـت در مسـیر پرفرازونشـیب زنـدگی را آسـان و لحظـات شـیری  آن را 
آورد،  های را به ارمغان مـی ها و سختی کند و شکیبایی بر مصیبت یادماندنی می به

ه با دیدی باز و با آشنایی کام  برای خود داشت  همراه و همسری مناسب است ک
های دینی برای انتخاب همسر شایسته و نیز تعیـی   برگزیده است. تأکیدات آموزه

 3خود گواه بر ای  مدعاست. هایی در ای  زمینه، معیارها و مالک
اکنون ای  سؤال مطرح است آیـا ارتبـاط و آشـنایی دختـر و پسـر قبـ  از ازدواج، 

تواند سبب تشـکی   و آیا ای  معرفت می 0ز شناخت کام  هست؟سا اساسًا زمینه
 و استحکام خانواده گردد؟

زنـدگی مشـترک پـیش از ازدواج، بـه  ۀشـود کـه دور گونه تصـور می در ظاهر ای 
و بـدی   دهـد میبـا یکـدیگر  شـان سازگاریهای عمیقی نسبت بـه  ها بینش زوج

گیری  ج آگاهانـه تصـمیمکنـد نسـبت بـه موضـوع ازدوا ها کم  می ترتیب به آن
ایـ   دربـارۀهایی که در استرالیا و سایر کشورهای غربـی،  کنند، اما اکثر پژوهش

                                                           

 .03، ص 20، ج شجوییهای دان ها و پاسخ پرسش. احمدی و همکاران، 9
 .92938، ح 3006، ص 8، ج الحکمه میزانشهری،  . محمدی ری2
 2233-2201، ص 0، ج الحکمه میزانشهری،  . ر.ک: محمدی ری3
انجامـد.  هایی کـه بـه گمراهـی می ُرَب َمْعِرَفٍة َأَدْت ِإَلی َتْضِلی ؛ چه بسـیار شـناخت: ». امام علی0

های قبـ  از  (. دوستی0210، 030ترجمه محمدعلی انصاری، ص ، غررالحکم و درر الکلم)آمدی، 
دهد تا یـ  تصـمیم  کند و اجازه نمی بی  انسان را کور می گزینش همسر، راه عق  را مسدود و چشم واقع

کنـده از احساسـات و عواطـف  صحیح و پیراسته از اشتباه گرفته شود. ای  نوع انتخاب ها که در فضایی آ
 کند. وتار می بینانه، زندگی مشترک را تلخ و آینده را تیره   نبود شناخت عمیق و واقعگیرد به دلی انجام می
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یعنــی  اســت؛، نشــانگر رونــدی کــاماًل معکــوس ه اســتموضــوع انجــام شــد
کـه از آن بـا عنـوان  -مشترک غیررسـمی همـراه بودنـد  با زندگیهایی که  ازدواج

هـای مسـتقیم، از  لب در مقایسه با ازدواجاغ - دکنن یاد می« ازدواج غیرمستقیم»
شـود کـه  زیرا چنی  جریانی، غالبـًا موجـب می 9؛برخوردار بودند تری کوتاهعمر 

شوهر، اعتمادش را نسبت به همسرش از دست بدهد و یا شوهر به خاطر اینکـه 
 2دختر به سهولت، تسلیمش شده، از نظرش بیفتد و او را رها کند.

 رانیـا یعلمـ یانجم  مددکار توسط شده انجام قیتحق  ی جینتااز سوی دیگر 
نشان  ،است گرفته انجامهزار نفر نمونه  30  یاز ب واستان بزرگ کشور  پنجکه در 

دختـران و پسـران  انیـمدر که قبـ  از ازدواج  یدرصد از ارتباطات 90تنها  دهد می
به جدایی  ارتباطات  یا دیگردرصد  10و در  شود میوجود دارد به ازدواج منجر 

در ادامه بـه  3ویژه بر دختر خواهد داشت. انجامد که طبعًا آثار منفی بسیاری به می
 شود. ها اشاره می برخی از ای  آسیب

 های شدید عاطفی ها و لطمه آسیب. 1

بسـیار حسـاس،  ویژه در اوایـ  ایـ  دوران ازلحـاظ عـاطفی نوجوان و جـوان بـه
لـذا در  یر متون دینی رقیـق القلـب اسـت؛به تعب پذیر و دل، انعطاف شکننده، نرم

دی  به سب  و روشی خاص برای برقراری ارتبـاط ویـژه بـا نوجـوان و  های آموزه
 سفارش شده است.جوان 

 هـای سـاختگی اسـت، های خیابانی که مشحون از عواطف و محبت در دوستی
های مجازی گـاهی فجـایعی تلـخ بـرای دختـران رخ  درنتیجۀ ناکام ماندن عشق

                                                           

1. cf, Australia, Parliament: 1998; Lillard, Brien, Waite: 1995; Smock, 2000. 
 .900ص  ،ها از منظر قرآن و حدیث تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشفقیهی،   .2

3 . www.jahannews.com. 
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ی ســرخوردگی و بخت خــوش و ازدواج الیــکــاذب، مثــ  خ جانــاتیههــد؛ د می
سری ابـراز پنسبت به  آورد و ایی  میپشأن خود را  دختری که حرمت و افسردگی.
 ،پسـروفـایی و جـدایی  اینـ  بـا بی دهد، به او میعکس نامه یا  کند و عالقه می

نـه دختـران گو ای  رود. یش مـیپتا مرز افسردگی  شدت دچار سرخوردگی شده به
 انگارنـد کـه از خـود متنفـر شـده، دیده می چنـان آسـیب کرامت خود را آن قدر و

به ایـ   در روایتی زیبا امام علی 9کنند. ارزشی می پیوسته احساس پوچی و بی
ْن » فرمایند: حقیقت اشاره می ْ   م  يِه  کُرم  ّل  ْفُّسهُ  ع  ـْ   ن  ان  يـِه  ه  ّل  ه ع  ُْ ـْهو   کـه هـر 2؛ش 

 ارزش بـی او نظـر در اش نفسـانی هـای خواهش باشـد ائـ ق احتـرام خـود برای
 .«شود می

 ها محرومیت از ازدواج پاک و از دست دادن فرصت .2

 یکـه در پـ یو نجابت اسـت. دخترانـ یپاک خواهان ش،یدر نهاد خو یهر انسان
امـر،   یـو ا انـد زدهپشت پا به سرنوشـت خـود  قتیدر حق ند،روابط آلوده هست

ازدواج پـاک را  طی، شـرانوع از رابطه  یبه ا یبه جرم آلودگ که آنان شود میباعث 
روابـط ناسـالم، در ازدواج  گونـه ای  . روش  است کـه بـه سـبباز دست بدهند

قـرار  بیاز پسـران، در معـرض آسـ شیدختـران بـ و شود جادیا ریتأخ زیپسران ن
ن خودشـا اصـطالح بهو  یروابط دوسـت وجود دلی به  بسا دخترانی چه. رندیگ یم
 آیـد می شـان خواستگاریکه به  یگریازدواج با فرد د ازبودن بر روابطشان،  بندیپا

 .دهند کنند و فرصت ازدواج را از کف می می خودداری

 های جنسی اعتیاد، خودکشی و ناهنجاری افسردگی، .3

 نوجوانـانی کـه درگیـر رابطـه بـا جـنس مخـالف» میکر معتقد اسـت: دکتر مگ
                                                           

 .3-6، صص تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایراناحمدی،  .9
 .001حکمت  ،البالغه نهجصبحی صالح، . 2
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کنند، بسیاری از آنـان  های هیجانی را تجربه می آشفتگی طور مستمر، شوند به می
افسردگی در نوجوانانی کـه گرفتـار ایـ   9«.شوند ور می بیشتر در افسردگی غوطه

در  ها باشـد؛ البتـه گونـه رابطـه ثباتی ای  تواند نشئت گرفته از بی روابط هستند می
اسـاس مطالعـات  بـر بیننـد. زنان بیش از مردان آسیب روانـی می ثبات، رابطۀ بی

در  شـوند، دخترانی که دچار رابطه بـا جـنس مخـالف می سسه ملی سالمت،ؤم
بیشـتر  چهار برابـر حدود کنند، مقایسه با دخترانی که پرهیزکاری و عفت پیشه می

 2اند. نشانگان افسردگی از خود بروز داده

 . بدبینی و نفرت از جنس مخالف4

شـوند، نسـبت بـه جـنس  ر مواجـه میهای پسـ خیانت بسیاری از دخترانی که با
اعتماد شده و به ازدواج و تشکی  خانواده نگرشی منفـی پیـدا  مخالف بدبی  و بی

 کنند. می

 3روابط اجتماعیج( 

 به هـم را جامعه ی  افراد که است ای شیرازه حیاتی مانند عنوان عنصری به اعتماد
 از بسـیاری ریشـۀ کند. می جلوگیری ها آن پراکندگی و انفصال از و دهد می پیوند

و  گریکـدی بـه افـراد اعتمـادی در بی تـوان می یـ  جامعـه را انحرافات و مسائ 
 کـه سوءظ  و اعتمادی بی افزایش با کرد. جستجو جامعه، ساختار به اعتمادی بی

 تنهـایی و عجـز احسـاس اسـت، بـه دیگـران فـرد و اتکای اطمینان عدم نشانگر
 0.گردد می تقویت

                                                           

 .02، ترجمه زارعی توپخانه و هراتیان، ص بازگشت غرب به ع اف. مؤسسه رشد جوانان آمریکا، 9
 .03یان، ص ، ترجمه زارعی توپخانه و هراتبازگشت غرب به ع اف. مؤسسه رشد جوانان آمریکا، 2

3. Social Trust. 
 .29، ص تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی. چلبی و امیرکافی، 0
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 مـا جامعه در اجتماعی اعتماد ایرانی، جامعه کنونی شرایط در هک رسد می نظر به
 و هـا ارزش ملـی پیمـایش نتـایج اسـاس بـر. نـدارد مناسـبی و خـوب وضعیت

 آینـده در توانـد می کـه اسـت جدی ای مسئله «اعتمادی بی» ایرانیان، های نگرش
 .باشد سالم جامعه تحقق راه سر بر اساسی چالش و معض  عنوان به

هـایی  و تفریط در روابط اجتماعی خود بـا دیگـران دچـار افـراط  بی  زنان در ای  
بـا ایجـاد یـ  اعتمـاد بیجـا تمـام  شوند. برخی پا از حد خود فراتـر نهـاده و می

سرنوشتی تلخ و  دهند و سرمایه جسمی و روانی خود را در اختیار دیگران قرار می
 فتـا پلیس سایت آماری که اساس بر زنند. جبران برای خود رقم می گاهی غیرقاب 

 کـه ای پرونـده 63 از ، کرده منتشر دختران و زنان تصاویر از سوءاستفاده مورد در
 افـراد بـه اعتمـاد با شاکیان مورد 30 در است، شده بررسی جاری سال ابتدای از

 روابط وجود دلی  به اینکه متهمان یا اند داده قرار اختیارشان در را ها عکس غریبه،
 9اند. کرده سوءاستفاده فرد اعتماد از خانوادگی و دوستانه

دهـد  ها پر است از اتفاقـاتی کـه نشـان می ها و سایت همچنی  صفحات روزنامه
کشـد و آنـان  می تبـاهی بـه را جـوان دختـران زندگی اینترنتی های چگونه دوستی
 در را ارتبـاطی شـخص وقتـی 2فروشـند. می بیجا اعتماد به را شان چگونه زندگی

 ارتبـاط برقـراری ایـ  کند می گمان ارتباط آغاز در مقاب  فرد کند، می برقرار چت
 مـدتی از پـس اسـت. گـذرانی سرگرمی و وقت برای تنها و شود می قطع زودی به

 از اسـت ممکـ  بعـداً  کـه شـود احساساتی آغاز می ابراز و گیرد می شک  ارتباط
 درازمـدت در کـه وردآ وجـود بـه را هایی بستگی دل و شود مطرح طرف دو سوی

 بـه را جنسـی و جسـمی های سوءاسـتفاده یا فراری دختران مقوله مانند عوارضی
                                                           

1. www.mehrkhane.com/fa/news/24046. 
2. www.jamejamonline.ir/online/1726948777689272275. 
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 9.دارد دنبال
گذارنـد و  از سوی دیگر بعضی از زنان فقط عین  بدبینی و سوءظ  بر چشم می

تردید دارند. ای  در حالی است که قـرآن کـریم در  کس ش  و همه چیز و به همه
 الَظؤّنا  ِمؤَّن  کِثيراً  اْجَّتِنُبوا آَمُنوا اَلِذيَّن  َأيَها يا» فرماید: ی  میسفارشی ویژه به مؤمن

 هــا گمان از بســیاری از ایـد آورده ایمــان کــه کسـانی ای 2؛ِإْثؤؤٌم  الَظؤؤّنا  َبْعؤَ   ِإَن 
 «.است گناه ها گمان از بعضی چراکه بپرهیزید،

 در های خـوب گمان هب نسبت که است بد های گمان« الَظّن ِمَّن  کِثيراً » از منظور
« خیـر گمـان و ظ  حسـ » وگرنه شده کثیر به تعبیر آن از است، بیشتر مردم میان

 سـوره 92 آیـه در مجیـد قرآن که چنان است، مستحس  بلکه نیست ممنوع تنها نه
 ؛يؤراَخ  ِبَأْنُفِسؤِهْم  اْلُمْؤِمناُت  َو  اْلُمْؤِمُنوَن  َظَّن  َسِمْعُّتُمو ُ  ِإذْ  ال َلْو »: فرماید می نور
 و) خـود بـه نسبت باایمان و زنان مردان شنیدید را ناروا نسبت آن که هنگامی چرا

 ؟«نبردند خیر گمان( بود ها آن خود همچون که کسی
 شـده اسـت،نهی  ها گمان از کثیرینخست از شریفه  ۀدر آی اینکه توجه نکتۀ قاب 

 ایـ  اسـت. هگنـا هـا گمان از بعضـی زیـرا گوید می تعلی  مقامادامه در  در ولی
 مطـابق بعضـی بـد هـای گمان که باشد جهت ازای  است ممک  در تعبیر تفاوت

 و اسـت گنـاه مسـلماً  است واقع مخالف آنکه واقع، مخالف بعضی و است واقع
 کـافی گنـاه همـی  وجـود بنـابرای  است؛ شده «ِإْثٌم  الَظّنا  َبْعَ   ِإَن » به تعبیر لذا

 3بپرهیزد. همه از که است

                                                           

1. www.jamejamonline.ir/sara/1130794285492588872. 
 .22. حجرات:  2
 .982، ص 22، ج ت سیر نمونه، دیگرانو  . مکارم شیرازی3


