اﺳﺖ »ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ« از ﻫﺮ ﺳﻪ ازدواج ،ﯾﮑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﺮ  3ازدواج ﯾﮏ ازدواج در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮرج ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﻮف ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺨﻔﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻃﻼق ﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻼق ﺧﺎﻣﻮش ،ﻃﻼق ﺗﺎرﯾﮏ ،و …دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ
زوﺟﯿﻦ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﺪم درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺳﺮدی رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺎذﺑﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﭘﺮﺳﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺸﯿﺮی درﺑﺎره آﻣﺎری ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﻧﻬﺎدی ﯾﮏ آﻣﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد از ﻫﺮ دو ازدواج ﯾﮏ ازدواج در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ،
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدن درﺑﺎره اﯾﻦ آﺳﯿﺐ و ﻋﺪم رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد راﻫﮑﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﻢ ﮐﻢ از درون ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻣﯽﭘﻮﺳﺎﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ از ﻫﺮ  15و  16ازدواج ﯾﮏ ﻃﻼق داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺸﯿﺮی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ازدواج رخ
ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دوران آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻣﺰدی ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﮔﻪﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در
ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﯽ و دﻫﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ
ﻧﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
دﻓﺎع را ﻗﺒﻞ از ازدواج آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺜﻠﺚ ازدواج ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﻠﻮغ ازدواج ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ،
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ ﻧﺮﺳﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ دارﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﺎط
ﻣﺜﺒﺖ را ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ،ﻋﯿﺐ ﭘﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻄﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ،
اﯾﺜﺎر و ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎ را زرد ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮزﻫﺎ و ﺑﺎﯾﺪ
و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﺠﺎد ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮاﻫﺎ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺧﺸﻦ زﯾﺎد ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دﻋﻮا و ﮐﺸﻤﮑﺶ
و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و دﻋﻮاﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎد آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ و دو ﻣﺎ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﻓﺮد را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن زوﺟﯿﻦ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذرهﺑﯿﻦ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺪورت و ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺠﺎ اﺟﺒﺎر و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻼق
ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﮐﻨﺎرش اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ازدواج ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﺠﺎد ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻋﺪم ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ آدم ﺷﮑﺎک ،ﺑﺪﺑﯿﻦ
و ﺑﺪاﺧﻼق زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ رﺷﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪی ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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