ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ درﺑﺎره ﺧﯿﺎﻧﺖ
Photo: www.isna.ir
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﭼﻘﺪر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای در زوﺟﯿﻦ درﺑﺎره ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ وی ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ارﺗﺒﺎط زوج ﻣﯽﮔﺬرد.
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ را دارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮاﻻﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد در ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ“ ﭼﺮا؟“ ؛ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺳﭙﺲ ﺑﺎ“ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ” دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
)اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ( .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎص در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ  ۰۰۵زوج ﺟﻮان را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺷﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ،دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ:
راﺿﯽ ﻧﺒﻮدن از راﺑﻄﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدن از ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ
دﻟﯿﻠﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻪ ﻧﮑﺮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪن ،ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺧﯿﺎﻧﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺣﺴﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪن از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و ﮐﻨﺘﺮل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان“ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﻣﻦ ”ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ارﺗﮑﺎب ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ “.واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﻣﻦ ”ﯾﮏ
ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون ﺷﮏ از اﺑﺘﺪا ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﺮدان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ دارﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﺳﺘﯿﻨﮓ اﻧﺠﯿﻨﯿﺮﯾﻨﮓ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ را ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﯿﻄﻨﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺮاد ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎ ﺑﺮوز ﻧﺪادن آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺎﻧﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارﯾﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل  ۶۱۰۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن از  ۰۰۱ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  ۸۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮابﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻻﯾﮏ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﯿﻄﻨﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎم دادن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﯾﺮه ﺗﻌﺎرﯾﻒ از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ راﯾﺞﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۰۲ﺗﺎ  ۵۲درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از رﻗﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖآور ﯾﮑﯽ
از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زوج اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻃﯽ  ۰۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۰۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻦ ﻧﯿﺰ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﯿﻦ  ۸۱ﺗﺎ  ۹۲ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ۵.۳ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در رواﺑﻂ آﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺪداً ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

