ﻣﺮدان ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻋﮑﺲ :ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺮدی ﮐﻪ در  2ﯾﺎ  3ﻧﻮﺑﺖ در ﻃﻮل روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺴﺮش در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻻﺟﺮم زن ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺳﺎره رﯾﺤﺎﻧﯽ ﭘﻮرﺑﺎ رﺿﺎ ﻧﺎﻇﺮی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدان ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن را آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﻞﻫﺎی
ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮت زدن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﺷﺪه و آن ﻫﻢ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﯾﮏ ﺷﮑﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﻣﺮدان ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻀﻠﯽ ﻧﺎﭘﯿﺪا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻻﺑﻼی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری دﻗﯿﻖ از آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ «.ﻗﺎﻧﻮن »در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻧﺎﻇﺮی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد و رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻀﻼت آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﺮی ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﺪه ای از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮع دوم اﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺨﺪرﻫﺎ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰه ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺟﺬب
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ و اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه از آن دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را از ﺑﺪن ﺧﻮد
ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  HIVو ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ آﻣﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﻻﺗﺮ رود .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺿﺒﻂ و رﺑﻂ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻼ وارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﻬﺮداری ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺷﻬﺮداری ﻫﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮی در اﯾﺮان ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ارﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮابﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ آن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و آن اداره ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﻧﻬﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻼ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺐﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮاﻧﯽ در زﯾﺮ ﭘﻞ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺧﻮد وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ و ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی در ﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ .وی اﻓﺮادی را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی روان
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺟﺬب اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ  70درﺻﺪ ﻃﻼقﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ

ﻃﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،وارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺮی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎر
درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ دارد .ﻣﺮدان ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ دارد .آﻣﻮزشﻫﺎی ﻏﻠﻂ
اﺟﺘﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،آﻣﻮزشوﭘﺮورش ،داﻧﺸﮕﺎه و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﻗﺸﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ را در ذﻫﻦ
ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺎﻇﺮی از دﻻﯾﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺮدان ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮐﻮدﮐﯽﺷﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ اﻓﺮاد در دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮار از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در
آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ دارﻧﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻌﺎش زﻧﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﭼﻮن ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ
ﺑﻪ داﻣﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه و ﻫﺮ آﻧﮑﺲ را ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرود ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ و ﻫﺠﻮم ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در اﯾﺮان
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ را از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎن ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ“ وای ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﺑﮕﻨﺪد ﻧﻤﮏ ”اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ زن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ ،ﻣﮑﺎن و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
و ﭘﺮوراﻧﯿﺪن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻤﯽﮐﻪ زﺧﻢ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﯽرا ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮﻣﯽرا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﭘﺮ از آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﯽرا ﭘﺮورش دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﺑﺤﺚ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارد .آﻣﺎر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺮوار ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک
اﺳﺖ.زﯾﺮا ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر و ﻣﻌﺎش ﻫﺴﺘﻨﺪ و زنﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدﻫﺎ از
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ در  2ﯾﺎ  3ﻧﻮﺑﺖ در ﻃﻮل روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺴﺮش در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻻﺟﺮم زن ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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