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نگاه

نگاه

نداش�تن ي�ك الگ�وي مناس�ب ،ضعف
نظارت والدين ،وج�ود ماهواره در منازل،
دسترس�ي آس�ان و بدون محدوديت به
ش�بكههاي اجتماع�ي ،تعريف نش�دن
روابط دختر و پس�ر در ارتباطات فاميلي
و خانوادگ�ي و  ...از مهمتري�ن دالي�ل
ب�روز پدي�ده دوس�ت اجتماعي اس�ت.
 نكت�ه تأس�فبار اين اس�ت ك�ه خيلي
از نوجوان�ان و جوان�ان از خط�رات و
پيامده�اي اي�ن رفت�ار آگاه�ي ندارند

هجمهها به سبك زندگي ايراني – اسالمي ،اين بار با دوست اجتماعي

ی جدید با اسم جدیدتر « داداشی و خواهری »!
ناهنجار 
مهدي ارجمند
وقتي ميگويم «دوس�ت دختر» حس�ابي عصباني ميشود ،انگار
حرف زشتي به او زدهام .ميگويد« :دوست دخترم نيست ،ما با هم
خواهري و داداشي هستيم» .اص ً
ال دوست ندارد از اين واژه استفاده
كنم .ميگويد« :اص ً
ال هم اينطوري نيس�ت ،ما باهم دوست دختر و
دوست پسر نيستيم ،ما فقط دوستان اجتماعي هم هستيم يعني
داداشي و خواهري .اين چيزهايي هم كه شما ميگويي وصلههايي
اسمش را نيار خودش را بيار!
شايد شما هم داس��تان معروف پناه بردن پادشاه به
خانه يك پيرمرد و پيرزن فقير روس��تايي را شنيده
باش��يد .ميگويند روزي يكي از پادشاهان كه براي
شكار زمس��تاني رفته بود راه را گم ميكند و افرادي
كه با پادشاه بودند حسابي نگران حال او ميشوند ،اما
او را پيدا نميكنند .شب فراميرسد .هواي زمستاني
رفتهرفته سرد و سردتر ميشد تا اينكه پادشاه به يك
روستا رسيد و به خانه پيرمرد و پيرزني فقير پناه آورد.
موقع خواب لحافي در بساط نداشتند تا پادشاه آن را
روي خود بيندازد .شاه پرسيد چيزي نداريد بيندازيم
روي خودمان؟ پيرمرد ساده روستايي گفت« :تصدق
سرتان بروم ،ما آدمهاي فقيري هستيم ،لحاف و تشك
گرم نداريم ،اينجا تنها چيزي كه هست يك پاالن خر
است »...جملهاش تمام نشده بود كه پادشاه با توپ پر
داد زد «احمق شاه كجا؟ پاالن خر كجا؟» ولش كن
الزم نيست امشب را يك جوري سر ميكنم.
شب به نيمه رسيد و سرما حسابي بيداد كرد و پادشاه
ديد اين تو بميري از آن تو بميريها نيست .ناچار به
آن پيرمرد ساده روستايي گفت« :آن چيزي را كه سر
شب گفتي ،اسمش را نيار ،اما خودش را بيار بيندازيم
روي خودمان كه از سرما دارم ميميرم!»
اين داستان حاال شده است حكايت رفتارهاي برخي
از آدمها .نمونهاش هم همين پديده دوست اجتماعي
كه به تازگي باب شده است.
دوست اجتماعي يا به قول فرنگيها «سوشال فرند»
و يا «جاست فرند» همان دوست دختر و دوست پسر
است كه حاال براي اينكه معناي زشتي كه از شنيدن
كلمه دوست دختر و دوست پسر در ذهنها متبادر
ميش��ود ،اينجا معنا ندهد از كلمه دوست اجتماعي
اس��تفاده ميكنند و باز براي اينكه بگويند اين فقط
يك رابطه صميمانه اس��ت و نه ي��ك رابطه عاطفي،
عاشقانه و يا هر چيز ديگر ،از واژههايي مثل داداشي و
خواهري هم استفاده ميكنند.
از هر نظر كه نگاه كنيم چه از نظر دستورات ديني و
احكام شرعي ،چه از نظر عرف ،چه از نظر عقلي و چه
از نظر اجتماعي هيچ عقل سليمي ارتباط دختر و پسر
با اين اسامي گولزننده را نميپسندد و هيچ خانواده
متعادلي حاضر نيس��ت اجازه بدهد ك��ه فرزندش با
جنس مخالف خود ح��اال به هر عنوان��ي و تحت هر
اسمي ارتباط داشته باشد.
كافي است سري به مراكز مش��اوره بزنيم و يا نگاهي
ب��ه پروندههاي موج��ود در كالنتريه��ا و دادگاهها
بيندازيم آن وقت با موارد زي��ادي برخورد ميكنيم
كه طرفهاي موج��ود در اين پروندهه��ا دختران و
پسران كمسن و سال و بيتجربه هستند .همانهايي
كه فكر ميكردند فقط دوست اجتماعي هستند و نه
چيز ديگر و اينقدر صميمي هستند كه به هم داداشي
و خواهري هم ميگويند .اما واقعیت اين اس��ت كه
عوض كردن اسم يك پديده ناهنجار نميتواند از قبح
و زشتي و آسيبهاي آن بكاهد.
وقتي يك پديده اجتماعي ناپسند باشد هر جور هم
كه اسمش را عوض كنيم و يا اينكه عنوانهاي ديگري
روي آن بگذاريم بازهم ناپسند است و مگر ميشود با
عوض كردن يك اسم ،زشتي اين پديده و موضوع را
از بين ببريم .در حقيقت اين كار پاك كردن صورت
مسئله است.
پديدهاي زشت با رنگ و لعاب زيبا
پديده دوس��ت اجتماعي ك��ه تا حد زي��ادي از دل

است كه به ما نميچسبد ،دوست دختر و دوست پسر چيست؟ نه
اص ً
ال .اين دختر خانم فقط دوست اجتماعي منه ،فقط همين».
حاال تعجبم خيلي بيش�تر شده .ميپرس�م خب فرقش چيست؟
همان دوس�ت دختر و دوست پسر اس�ت ديگر حاال شما اسمش
را عوض كردهايد .مگر غير از اين است؟ كه خيلي سريع و البته با
عصبانيت جواب ميدهد« :بحث را عوض نكن عزيز من .اص ً
ال شما
چه ميداني دوست اجتماعي چيست؟» و بعد ادامه ميدهد« :شما

دوس��تيهاي ش��بكههاي اجتماعي درآمده است،
اين روزها در جامعه باب ش��ده و در صحبت با برخي
از دختر خانمها و آقا پس��رهاي كمس��ن و س��ال و
نوجوان و جوان برخ��ي از آنها از ارتب��اط با فردي از
جنس مخالفشان حرف ميزنند و معتقدند دوست
اجتماعياند.
اين پديده كه البته بيشتر در محيطهاي دانشجويي
به چشم ميخورد حاال رفتهرفته به زير پوست شهر
هم در حال نفوذ و اقشار و گروههاي ديگر جامعه را نيز
رفتهرفته باخودش درگير كرده است.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه بيشتر نوجوانان
و جوانان ما اعم از دختر يا پسر به دليل برخورداري
از يك پيش��ينه غني فرهنگي و اصيل تاريخي و نيز
برخ��ورداري از آموزههاي ديني و اس�لامي افرادي
سالم ،پاك و دوستداش��تنياند كه در ضمير آنها
پاكي و صميميت موج ميزند اما واقعيت اين اس��ت
كه پديده دوست اجتماعي به عنوان يك سوغات غلط
غربي در بين برخي از نوجوانان و جوانان نفوذ كرده
و نكته تأسفبار اين است كه اين پديده زشت هم در
ميان افراد كمسن و س��ال ديده ميشود و هم شاهد
اين گونه رفتارها در برخي از مردان و زنان نيز هستيم
كه تأسفبار بودن موضوع را دو چندان ميكند.
در پدي��ده دوس��ت اجتماعي يك دختر و پس��ر و يا
بعضاً چند دختر و پسر با هم دوست ميشوند و يك
گروه را تشكيل ميدهند ،آنها با هم روابط عاطفي
و راحتي دارند و قصدش��ان كمك كردن به هم است
اما هرچه هم كه رفتارشان را توجيه كنند بازهم قابل
توجيه نيست و ارتباط دختر و پسر و جنس مخالف
به اين شكل پسنديده نيست و پيامدهاي خطرناكي
به دنبال دارد.
دوستيهاي نامتعارف از قديم تا حاال
دقيقاً معلوم نيس��ت پديده دوس��ت دختر و دوست
پس��ر و موضوعي به نام ايجاد ارتباط عاطفي بين دو
جنس مخالف و رفتار آزادانه در جامعه از چه زماني
مد شد؟ اما آنچه از متون تاريخي و بررسي رفتارهاي
پيش��ينيان برميآيد اين اس��ت كه جامعه ايران چه
قبل از اس�لام و چه بعد از اس�لام يك جامعه پاك و
برخوردار از مردمي با حجب و حيا و غيرتمند اس��ت
به گونهاي كه در هيچ يك از متون تاريخي مورخان
ايراني و خارجي و حتي سياحان اروپايي كه به ايران

د نگاه كني .رابطه من
فقط بلدي همه چيز را با عينك بدبيني و تردی 
و اين دختر خانم كام ً
ال تعريف شده است .دوست دختر و دوست
پسر يك چيز ديگه است .ما يك گروهيم كه با هم دوستيم .دوست
اجتماعي .هميشه هم به هم كمك ميكنيم .هواي همديگر را داريم
و از هم پشتيباني ميكنيم ،درست مثل خواهرها و برادرها .براي
همين هم ما داداشي و خواهري هستيم نه دوست دختر و دوست
پسر».

س��فر ميكردند و خاطراتي از س��فر خود ب��ه ايران
نوشتهاند هيچ اشارهاي به رفتارهاي زشت و زنندهاي
كه كشورهاي گوناگون خصوصاً كشورهاي اروپايي
در طول قرون مختلف ديده ميش��د در ايران نشده
است و همواره از مردم ايران به عنوان مردمي نجيب و
برخوردار از ضميري پاك ياد شده است.
آنطور كه به نظر ميرس��د تمام مشكالت اين حوزه
از زماني آغاز شد كه پاي فرنگيها به وسط آمد و در
دوره قاجار وقتي شاهان ايراني براي اولين بار به فرنگ
سفر كردند اين سوغات غربي نيز وارد ايران شد .البته
در آن دوران مردم جامعه ايران بسيار متدين ،سنتي و
غيرتمند بودند و اين سوغات غربيها تأثير زيادي در
جامعه نگذاشت خصوصاً اينكه بانوان ايراني همواره
از حجاب كامل و حتي پوشيه برخوردار بودند .اما در
دوران پهلوي و از زماني كه رضاخان كش��ف حجاب
را در ايران آغاز كرد مش��كالت بيشتر شد و در دوره
پهلوي دوم با ظه��ور تكنولوژيه��اي جديد و ورود
تلويزيون و احداث و توسعه س��ينما و افزايش رفت
و آمد فرنگيها به ايران اين موضوع ش��دت بيشتري
گرفت.
نكته اينكه اين نوع رفتارهاي زننده بيش��تر از سوي
خود درباريان ص��ورت ميگرفت .اگ��ر از رفتارهاي
اش��رف پهلوي بگذريم برخ��ي از تحليلگران از ليلي
جهانآرا ،فرزند يك تيمسار بازنشسته ارتش پهلوي
به عنوان فردي كه نق��ش زي��ادي در ترويج پديده
دوس��ت دختر و دوس��ت پس��ر در ايران داشت نام
ميبرند.

كاف�ي اس�ت س�ري ب�ه مراكز مش�اوره
بزنيم و ي�ا نگاهي ب�ه پروندههاي موجود
در كالنتريه�ا و دادگاهه�ا بيندازيم آن
وقت ب�ا موارد زي�ادي برخ�ورد ميكنيم
كه طرفهاي موج�ود در اي�ن پروندهها
دختران و پسران كمسن و سال و بيتجربه
هستند.همانهاييكهفكرميكردندفقط
دوست اجتماعي هس�تند و نه چيز ديگر

دوست اجتماعي ،يك قدم تا انحراف
در اي��ن ب��اره وقت��ي ب��ا ي��ك مش��اور در يك��ي از
دبيرس��تانهاي پس��رانه صحبت ميكنم ميگويد:
البته خدا را ش��كر بيش��تر دانشآموزان بري از اين
موضوع هستند ،اما برخي از دانشآموزان با اين پديده
درگيرند و من به عنوان مش��اور با يك��ي دو تاي آنها
صحبت و سعي كردهام از پيامدهاي زشت و خطرناك
اين پديده آنها را آگاه كنم.
وي ميگويد :من فكر ميكنم اين موضوع بيشتر از هر
چيز ديگري بايد از سوي خانوادهها و والدين كنترل
شود چراكه من در مدرسه هرچقدر هم با دانشآموز
خودم در اين خصوص صحبت كنم اما هميشه كه با
او نيس��تم كه بخواهم او را كنترل كنم بلكه اين پدر
و مادرها هس��تند كه وظيفه اصل��ي كنترل و تربيت
فرزندان بر عهده آنهاست.
اين مش��اور در آموزش و پرورش ميگوي��د :به نظر
ميرسد نداش��تن يك الگوي مناسب ،ضعف نظارت
والدين ،وجود ماهواره در منازل ،دسترس��ي آس��ان
و بدون محدوديت به ش��بكههاي اجتماعي ،تعريف
نش��دن روابط دختر و پس��ر در ارتباطات فاميلي و
خانوادگي و  ...از مهمترين داليل بروز پديده دوست
اجتماعي است.
وي خاطر نشان ميكند :نكته تأسفبار اين است كه
خيلي از نوجوانان و جوانان از خطرات و پيامدهاي اين
رفتار آگاهي ندارند و اين نوع رفتارها در سايه نظارت
كمرنگ والدين و فقدان فرهنگسازي و اطالعرساني
رفتهرفته شكل خطرناكتري به خود ميگيرد.
حرفهاي اين مش��اور مرا ياد صحبتهاي چند روز
پيش يك دختر خانم كمسن و سال مياندازد كه با او
درباره اين موضوع صحبت ميكردم.
جالب اينجاس��ت كه وقتي در اين ب��اره با اين دختر
كمسن و سال صحبت ميكردم خيلي راحت از پسري
حرف ميزد كه تازه با او دوس��ت ش��ده است .سن و
سالش خيلي كم است .آنقدر كم كه خجالت ميكشم
در اين گزارش از سن او بگويم اما همين قدر بگويم كه
خيلي كم است .اما او حاال از پسري كمسن و سال نيز
حرف ميزند كه با او دوست است.
او ميگفت :ش��ما به من توهين ميكنيد ،ما دوست
دختر و دوست پسر نيستيم ،فقط هواي هم را داريم و
به هم كمك ميكنيم .بيرون ميرويم ،غذا ميخوريم
و گردش ميكنيم همين.
او البته در كمال تعجب و ش��گفتي من به تش��ريح
چگونگي روابط دوست پسر و دوست دختر و تفاوت
آن با دوست اجتماعي ميپرداخت.
او و همفكرانش بر اين باورند كه دوست اجتماعي با
دوست دختر و دوست پسر فرق ميكند.
دوست اجتماعي يا هر اسمي كه روي آن بگذاريم يك
قدم تا انحراف است اما خيلي از نوجوانان و جوانان اين
مسئله را نميدانند.
پديده دوس��ت اجتماعي يك زنگ خطر است كه به
صدا درآمده و اگر فكري براي آن نشود خيلي زودتر از
آنچه فكرش را بكنيم تبديل به آژير خطر ميشود.
حال باي��د منتظر ب��ود و ديد دس��تگاههاي متولي
آموزش و فرهنگ و بخشه��اي مختلف جامعه چه
واكنشي به اين پديده نش��ان خواهند داد و آيا براي
جلوگيري از تبديل شدن اين پديده نوظهور به يك
بحران اجتماع��ي تالش خواهند كرد ي��ا اين پديده
ناهنجار نيز خيلي زودت��ر از آنچه فكرش را بكنيم به
يك مسئله اجتماعي تبديل خواهد شد؟

نقش اساسي والدين در كنترل رفتار فرزندان

دوست اجتماعي ،دشمن سبك زندگي است
سيمين جم
پديده دوس�ت اجتماعي كه به تازگي در جامعه باب شده رفتهرفته در حال تبديل شدن
به يك رفتار عادي و س�بك جديدي از زندگي در بين برخي از نوجوانان و جوانان است.
موضوعي كه اگر امروز فكري براي آن نكنيم فردا بايد هزينههاي بسيار زيادي بپردازيم.
متأسفانه در اين ميان افراد كم سن و س�ال و نوجوانان كمتجربه و خام خيلي زود فريب
اين پديده را ميخورند و ناخ�ودآگاه در دام جرياني ميافتند كه روابط دختر و پس�ر را
خيلي عادي جلوه ميدهد و ميتواند پيامدهاي بس�يار مخربي نيز داشته باشد .افرادي
كه به اين نوع دوستيها دل ميبندند و به اين نوع رفتارها عالقهمند ميشوند در آينده با
مشكالت بسيار زيادي روبهرو خواهند شد .اينكه روابط ميان دختر و پسر و عالقهمندي
آنها به يكديگر و برداشته ش�دن حريم محرم و نامحرم و عادي شدن روابط به يك امر
س�اده و طبيعي تبديل ش�ود ميتواند در آينده براي آنان مشكلساز ش�ود و خانواده و
جامعه را با مشكالت عديده روبهرو كند .يك دختر يا پسر وقتي از همان زمان كودكي و
نوجواني به موضوعي مانند حريم ارتباط بيتوجه شود ديگر نميتوان از او انتظار داشت
كه در سالهاي بزرگسالي به شكل بهتر و مناسبتري رفتار كند و به طور حتم با مشكالت
متعددي روبهرو خواهد شد.
نه شرع است و نه عرف
دكتر خدادادي مشاور خانواده و مدرس دانشگاه
در اين زمينه ميگويد :اينكه يك يا چند نوجوان
دختر و پس��ر با هم ارتباط و رابط��هاي نزديك،
صميمي و دوستانه و بدون در نظر گرفتن حريم
محرم و نامحرم و آنچه كه عرف است داشته باشند
اص ً
ال توجيهپذير نيست و هيچگاه نميتوان براي
آنباانتخاباسامي مختلفمثلدوستاجتماعي
صورت مسئله را پاك كرد.
وي ميگويد :آنچه در جامعه ما عرف اس��ت اين
است كه حريمي بايد بين روابط دختر و پسر باشد،
ضمن اينكه بر اساس آموزههاي اسالمي مسئله
محرم و نامحرم نيز به صورت صريح و شفاف بيان
شده است بنابر اين اگر كسي صحبت از موضوعي
به نام دوست اجتماعي ميكند به طور حتم همان
روابط دوست دختري و دوست پسري است و هيچ
توجيه ديگري ندارد.
اين مشاور خانواده با بيان اينكه مراجعهكنندگاني
دارد كه با اين مس��ئله روبهرو بودهاند ميافزايد:
وقتي با آنها صحبت ميكنم هيچ دليل منطقي
براي توجي��ه رفتارهاي خود ندارن��د و در پايان
صحبتهايي كه با هم داريم كام ً
ال به اين موضوع
اعتراف و اذعان و قبول ميكنند كه اين رفتار همان
رفتار دوس��ت دختر و دوست پسر است كه حاال
اسمش را عوض كردهايم.
تربيت خانوادگي در برابر هجوم نرم
اين مدرس دانشگاه در ادامه صحبتهاي خود با
بيان اينكه اين گونه رفتارها مانند يك رفتار نرم
و خطرناك در حال خزيده ش��دن به زير پوست
جامعه است يادآور ش��د :در اين ميان قبل از هر
چيز ديگ��ري نقش خانوادهها از اهميت بس��يار
بااليي برخوردار اس��ت و الزمه اين نقشآفريني
اين اس��ت كه والدين خود افرادي تربيت شده با
رفتارهاي مناسب و شايس��ته باشند تا به عنوان
يك الگوي رفتاري براي فرزندانش��ان در تربيت
آنها موفقتر باشند.
دكتر خدادادي ميافزاي��د :اولين قدم در تربيت
افراد محيط خانواده اس��ت ،اگر والدين از رفتار
شايستهاي برخوردار باشند و يا خود آنها مسئله
حريم و موضوع مح��رم و نامحرم را رعايت كنند
آن وقت اس��ت كه فرزندان نيز رفتار شايستهاي
خواهند داشت و از همان كودكي و در محيط خانه
با اين موضوع آشنا ميشوند.
اين مشاور خانواده ميگويد :گاهي اوقات شاهد
هس��تيم كه برخي خانوادهه��ا در مهمانيهاي
خانوادگي و در رف��ت و آمدهايي كه دارند به اين

آنچ�ه در جامعه ما عرف اس�ت اين
اس�ت كه حريمي بايد بي�ن روابط
دختر و پسر باش�د ،ضمن اينكه بر
اس�اس آموزههاي اسالمي مسئله
مح�رم و نامح�رم ني�ز ب�ه صورت
صريح و ش�فاف بيان ش�ده اس�ت
بناب�ر اي�ن اگر كس�ي صحب�ت از
موضوعي به نام دوس�ت اجتماعي
ميكند ب�ه طور حتم هم�ان روابط
دوس�ت دختري و دوس�ت پسري
اس�ت و هيچ توجيه ديگري ندارد

مسئله بيتوجهند و اهميتي براي حريم روابط
قائل نيس��تند كه اين مس��ئله باعث ميشود تا
كودكان و نوجوانان نيز با اين مفاهيم آشنا نشوند و
زماني كه پا به اجتماع ميگذارند با افرادي دوست
شوند و اسم اين نوع رفتار و ارتباط خود را دوست
اجتماعي و براي جمعي كه در آن عضويت دارند
اس��امي مثل خواهري و داداشي بگذارند كه اين
كام ً
ال اشتباه است.
وي خاطر نشان ميكند :موضوع دوست اجتماعي
مسئلهاي نيس��ت كه بتوان به راحتي از كنار آن
عبور كرد و بايد فكري براي آن كرد.
حريم زن و مرد بايد رعايت شود
در همين ارتباط وقتي موضوع را با حجتاالسالم
ميركريمي اس��تاد ح��وزه و دانش��گاه در ميان
ميگذاريم ميگويد :متأسفانه گاهي اوقات شاهد
رفتارهايي در جامعه هستيم كه شايسته جامعه ما
نيست .وي ميافزايد :دوست اجتماعي پديدهاي
خطرناكاستكهدرسايهغفلتمتوليانفرهنگي
در جامعه باب ش��ده و امروز ش��اهد هستيم كه
برخي از نوجوانان و جوانان ما با اين مسئله درگير
هس��تند .وي ميگويد :نكته تأسفبار اين است
كه وقتي اين مسئله را بيش��تر مورد بررسي قرار
ميدهيم متوجه ميشويم كه اين موضوع حتي
بين مردان و زنان نيز وج��ود دارد و گاهي اوقات
مردي را ميبينيم كه با خانمي ديگر دوست است
و اسمش را گذاشتهاند دوست اجتماعي كه اين
نوع ارتباط از ش��بكههاي اجتماعي بيرون آمده
است .حجتاالسالم والمسلمين ميركريمي در
ادامه صحبتهاي خود به ضرورت رعايت حريم
بين زن و مرد اشاره ميكند و ميگويد :خداوند
در قرآن كريم ميفرمايد« :اي بندگان خدا! بدانيد
كه ...گفتوگو و اختالط م��ردان با زنان نامحرم
س��بب نزول بال و بدبختي خواهد شد ،و دلها را
منحرف ميسازد ،و پيوسته به زنان چشم دوختن؛
نور چشم دل را خاموش ميگرداند ،و همچنين
با گوشه چش��م به نامحرم نگاه كردن از حيله و
دامهاي شيطان است».
وي ميگويد« :بر اساس آموزههاي اسالمي ارتباط
خارج از عرف بين زن و مرد اشكال دارد و اكنون
ميبينيم كه جامعهشناس��ان درباره پيامدهاي
ناگوار ارتباط بين زن و مرد نامحرم چه مسائلي
را بيان ميكنند».
اين اس��تاد حوزه و دانش��گاه در ادامه ميافزايد:
«اطالعرساني ،آموزش و فرهنگس��ازي در اين
خصوص بايد به صورت جدي دنبال شود چراكه
اين موضوع يك نقشه هدفدار از سوي بدخواهان
ملت ايران است كه قصد دارند با ترويج اين گونه
رفتارها به كيان خانواده و سبك زندگي ايراني –
اسالمي مردم ايران لطمه بزنند».
وي با اشاره به از بين رفتن قداس��ت خانواده در
غرب و امريكا ميافزايد :وقتي بررسي ميكنيم
به موضوعات بسيار تأس��فباري در كشورهاي
غربي برميخوريم به گونهاي كه ديگر چيزي به
نام خانواده و قداست خانواده در غرب نميبينيم
و از كانون گرم خانوادگ��ي در غرب ديگر خبري
نيست .رفت و آمدها آزاد اس��ت ،ارتباط بين زن
و مرد نامحرم و غريبه بس��يار عادي است و افراد
از سنين كم ،آلوده به برخي رفتارهاي ناشايست
ميشوند.
وي ميافزايد :پديده دوست اجتماعي يك سوغات
غلط غربي است كه باعث به وجود آمدن مشكالت
بسيار عديدهاي براي غربيها شده است و تجربه
آن در كشور ما نيز نتايجي ناگوارتر خواهد داشت.

