ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ زﻧﺎﻧﻪ؟
 HUWﻋﮑﺲ:

ﺧﯿﺎﻧﺖ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای ازدواج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار و ﯾﮏ اﻣﯿﺪ و آرزو زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﻣﯽ روﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎن را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اواﯾﻞ ﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ از زوج ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﻓﻊ ﻧﮑﺮدن آﻧﻬﺎ ﯾﮏ روز ﻣﺜﻞ ﻏﺪه ﭼﺮﮐﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دردﺳﺮﻫﺎ از راه ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻗﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎ و ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آن.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،واژه ای ﮐﻪ ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪی در دل ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﺎﻧﺖ ،زن و ﻣﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و وﻗﺘﯽ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ اش در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺪ ،ﺗﻤﺎم دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ »دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮوﺗﻦ«
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
!ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪون اﻃﻼع ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻐﻮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﯿﺎﻧﺖ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای ازدواج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺴﺮان در اﺑﺘﺪای ازدواج ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﻮل وﻓﺎداری ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﻓﺎداری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻦ
زوج ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻟﻐﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻋﺮف راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﮕﺮ ،در ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ او ﻧﺸﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﻗﻮل
و ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎداری را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻫﺰار و ﯾﮏ دﻟﯿﻞ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دﻻﯾﻞ و
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ از آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ زﻧﺎن؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻄﺮت و درون ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه زن و ﻣﺮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زن ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺰه ﻣﺮد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاف ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ
زن و ﻣﺮد ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ازدواج ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ ،ﻫﻤﺮاز ،ﻫﻤﺪم و ﻣﻮﻧﺲ دارﯾﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ازدواج ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﻋﺪم ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی
۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد ،ﻓﺮد
اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زوج ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺘﻨﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻓﺎداری و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ارﺿﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﻗﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ زن ﺑﺪاﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺣﺘﻤﺎل
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻣﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را در
ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ از زﺑﺎن
ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﻼ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮم ﺧﺮﯾﺪم و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮم ﺧﺮج ﮐﺮده ام وﻟﯽ« ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ زن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد؟
اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎﺳﺖ.
…ﯾﻪ ﺳﻮزن ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﺰن
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم داده ام ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ« ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ:
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ »ﻫﻤﺴﺮم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟
…وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻟﺒﺎس ﻗﺸﻨﮕﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭼﻪ ﺳﻔﺮه ﻗﺴﻨﮕﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻌﯽ دارد؟
زن ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﺷﺒﺎع ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ۲راه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،راه اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺴﺮده

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ راه دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن
ﺳﺮ از ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ و رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﻧﯿﺎورد؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽ رود و ﺑﺎرﻫﺎ ﻃﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ اش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارد.
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺼﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ارﺿﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﺮدﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از
ﻣﺮد ،او را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻫﻤﺴﺮش ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد
دارد.
ﭘﺲ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ
رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮑﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﺧﯿﺎﻧﺖ
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﺪ در ﺻﻮرت اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن ﯾﺎ ﻗﻄﻊ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ،دﻟﺴﻮز و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮی از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ او اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﻓﺮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد.
ﻫﺮ ﻓﺮدی دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺪ و ﺧﻮب اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ و ﻏﻠﻂ داﻧﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد را ﺧﺮد ﮐﺮد و ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎر ﺑﺪ و اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺮد ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی آن را رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد
اﺻﻼح ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد و ﯾﮏ واﺣﺪ از اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﺸﺎوران اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﻼق و ﺧﯿﺎﻧﺖ:
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راه درﻣﺎن
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯿﮕﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

