ﺧﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺠﺎ آب ﻣﯿﺨﻮرد ؟
»ﻫﺮ آدﻣ ﯾ ﺧﺎﺋﻦ درون دارد ﮐﻪ ﺟﺎﯾ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻮدک دروﻧﺶ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻮدک درون ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی اﺑﺮاز
وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﻫﺮ آدﻣ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺸﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﮐﺜﺮ ﻃﻼقﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔ و دادﮔﺎﻫ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ زﻧﺪﮔای رخ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ دﻻﯾﻞ ﺳﺎده و
ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهای دارد .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﻠ ﺑﺎﯾﺪ راهﺣﻞ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ
ﮔﺎﻫ ﻣﺎ راه ﺣﻠ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻼت
ﻧﻤﮐﻨﺪ .اﯾﻨﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ .اﯾﻨﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻤ ﺑﺤﺚ را ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪای
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮف دﯾﺮ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻠ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻧﻤداﻧﯿﻢ دارﯾﻢ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮف ﻣزﻧﯿﻢ و وﻗﺘ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ،ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﯿﻢ «.اﯾﻦﻫﺎ را ﮐﺴ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎریاش ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .ﺳﺮاغ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی
رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن از اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻠﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻻﺑﻪﻻﯾﺶ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ  ۳ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌ ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی
زن و ﺷﻮﻫﺮی زد.

ﭼﺎر ﭼﻮب ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ دارﯾﻢ ،راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎری ،راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔ و ازدواج .ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ در
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎری ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﮐﻤ وﺟﻮد دارد و رازﻫﺎ و ﻧﻔﺘﻨﻫﺎی ﻣﺎ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺣﺘ در راﺑﻄﻪ زن و
ﺷﻮﻫﺮی ﻫﻢ ﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﻔﺘﻨ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﯿﻠ ﮐﻢ .ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮق ﻣﮐﻨﺪ،ﻣﺜﻼ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﯾ رﻓﺘﺎر ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎرم ﺑﺗﻌﻬﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﺑ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺚ ﻟﻐﺰش اﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﭗ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻟﻐﺰش و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﻫﻤﺎر
ﻣﺮدش ﭼﺎی ﺑﺨﻮرد ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش را وﻗﺘ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﭼﻬﺎرﭼﻮب و
ﺧﻂ ﮐﺸ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧﻄﻮط را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﻼت ﺣﻞ ﻣﺷﻮد.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮﻗﻊ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺮف
از ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ زﻧ ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،از اﯾﻨﻪ اﻻن ﻫﻤﺴﺮش ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣآﯾﺪ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﺷﻮد .ﺧﯿﺎﻧﺖ در واﻗﻊ ﻟﻐﺰش ﺟﻨﺴ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از اﺻﻮل ﺟﻨﺴ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻔﺎع ﺟﻨﺴ ،ﻟﻐﺰش ﻣﮔﻮﯾﻢ .ﺑﻌﻀ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﯾ واﮐﻨﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎصاﻧﺪ،
ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮔﻔﺖ و اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺣﺮف زد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮد .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ
آدم ﻣﺘﺎﻫﻠ اﺳﺖ و در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﺶ ﺣﺪ و ﻣﺮز دارد ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ )اﻟﺒﺘﻪ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﺮف( آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻮﻻ ﺑﻌﻀ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬرا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺪ و

ﻏﺮﺿ ﭘﺸﺘﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﺸﺘﺮک از رﯾﻞ ﺧﻮدش ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺠﺎن راﺑﻄﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﻢ ﺑﺎزی و
ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی
ﻫﯿﺠﺎن ﻗﺒﻞ از ازدواج را اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﺧﻠﻮت داﺷﺘﻦ ﺑﻌﺪ ازدواج ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾ از راهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎط ﺑﯿﻦ
زوجﻫﺎ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪنﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد آدمﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از راﺑﻄﻪ ﺑﻪ آن ﻣرﺳﻨﺪ ،ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺠﺎ آب ﻣﺧﻮرد؟
ﺳﺮﺧﻮردﮔﻫﺎی ﺟﻨﺴ و ﻋﺎﻃﻔ :ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮔﺮ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮف ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺸﻨﻮم ،ﻣﺜﻼ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﺴ ﭘﯿﺪا
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺪ.
ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮد :وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮد اﺣﺴﺎس ﺳﺎن داری در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ﯾﺎ زﻧ در آن ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮد در ﮐﻨﺎر او
اﺣﺴﺎس ﻣﺮد ﺑﻮدن ﻧﺪارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدن دارد .زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺣﺴﺎس ﺳﺎن داری ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮدﯾﺖ ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ :ﯾ اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ آدمﻫﺎﯾ را ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ دﯾﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺒﺮد.
ﮔﺎﻫ زوﺟﯿﻦ از ﺳﺮ ﻟﺠﺒﺎزی ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺟﺬب آدمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را دارﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣزﻧﻨﺪ .دﯾﺎﻟﻮگ راﯾﺞ اﯾﻦﺟﻮر وﻗﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »دﯾﺪی ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ رو ﻫﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎرم؟«
ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دوﺑﺎره :ﮔﺎﻫ آدمﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺎرﭼ
ﺑﻮدن را دارﻧﺪ.
ﺗﺮس از ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ :آدمﻫﺎ وﻗﺘ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوران ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﺎﻫ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻟﺬتﻫﺎی دوران ﺟﻮاﻧ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رواﺑﻄ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﺮس ﺷﺮوع ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺪی و ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﯿﺠﺎن راﺑﻄﻪ اﺻﻠ :ﮐﺎﻫﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﻪ
دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺣﺮف دارد .ﻧﻤﻮدار ﻫﯿﺠﺎن در رواﺑﻂ ﻧﺘﻪﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔ دارد .راﺑﻄﻪ اﺻﻠ ﮐﻪ ﺑﺎ ازدواج آﻏﺎز ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﺳﻤ ﺑﻮدﻧﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج در ﺷﺮوع ﻫﯿﺠﺎن ﮐﻤﺘﺮی دارد.اﻣﺎ ﯾ راﺑﻄﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن
ﺧﯿﻠ زﯾﺎدی ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد.

ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺟﻮان اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﯿﺮﯾﺪ‐
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ دو ﺳﺘﻮن از ﭘﺮوﻧﺪه  ۸ﺻﻔﺤﻪای ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺟﻮان درﺑﺎره ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ!
ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ‐ اﻟﻬﺎم ﮐﺎﻇﻤ /ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺟﻮان ۳۵۱

ﺟﻠﺴﻪ درﺳ آزاد ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻟﻐﺰش ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ  24اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ

