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بسم هللا الرحمن الرحیم

هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون

آیا کسا�ن که میدانند با کسا�ن که نمیدانند یکسانند؟!

)سوره الزمر، آیه نهم(

خیانت چیست ؟

خیانت به معنای زیر پا گذاشتن قراردادی است که فرد بین خود و طرف 
مقابل منعقد می کند و این قرارداد بدون اطالع طرف مقابل لغو می شود.

خیانت در روابط زناشویی عمدتا به رفتارهای خارج از چارچوب خانواده 
ابتدای  در  که  همسران  تعهدات  و  قراردادها  برخالف  که  می شود  گفته 

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، دالیل و بهانه ها از آسیب ناشی از 

خیانت چیزی کم نمی کند.
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خیانت مردانه است یا زنانه؟

خیانت  بیشتر  مردان  که  برسد  افراد  از  خیلی  ذهن  به  سوال  این  شاید 
می کنند یا زنان؟ برای پاسخ به این سوال باید فطرت و درون مایه خلق 

شده زن و مرد را مورد بررسی قرار بدهیم.
تمایل  که زن ها  در حالی  کننده باشند  بیشتر حمایت  دارند  تمایل  مردها 
دارند حمایت شوند و مردها معموال 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

وقتی نیازهای افرادی که به عنوان همسر در کنار یکدیگر زندگی می کنند 
این  فرد  نشود،  برطرف  زناشویی  در خانه و در چارچوب روابط سالم 
نیازها را در جای دیگری به غیر از خانه برطرف خواهد کرد. البته برخی 
از زوج ها وجود دارند که با وجود عدم ارضاءی نیازهای خود، به دلیل 
به همسر خود  داری  باال، وفاداری و خویشتن  داشتن ظرفیت وفاداری 

خیانت نمی کنند.
ارضاءی  عدم  کرد  عنوان  می توان  برای خیانت  که  دلیلی  مهم ترین  پس 
نیازها از سوی همسر است. گاهی ارضاءی نادرست و ناقص نیازها دلیل 
دیگر خیانت می تواند باشد؛ بنابراین توجه به نیازهای همسر بسیار مهم 
تقاضای  با مرد چگونه برخورد کند و در زمان  بداند  هستند. وقتی زن 
ارتباط زناشویی با همسرش به این شکل باید رفتار کند، مسلما در چنین 
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شرایطی احتمال اینکه خیانت شکل بگیرد کمتر می شود.
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 ارضاء می کنند در حالی که چنین چیزی وجود نداشته است. 
برای  را  طال  بهترین  »من  می گویند:  که  می شنویم  مردان  زبان  از  بارها 
خرج  همسرم  برای  بوده است  توانم  در  که  جایی  تا  و  خریدم  همسرم 
کرده ام ولی نمی دانم چرا به من خیانت کرد؟«، این دسته از مردها تصور 
می کنند انجام چنین کارهایی برای جلب محبت زن کافی است در حالی 

که ابعاد موضوع خیلی فراتر از این حرف هاست.

اول شناخت بعد ازدواج

برخی از افراد صرفا برای ارضاءی نیازهای جنسی خود ازدواج می کنند 
خیانت  به  منجر  کوتاهی  مدت  گذشت  از  بعد  می تواند  مسئله  این  که 
وسوسه  زمینه های  امروزه  شود.  خانه  از  خارج  رفتارهای  به  گرایش  و 
به  باید  همسر  به  بیشتر  توجه  دلیل  همین  به  و  شده است  زیاد  شیطانی 
وجود بیاید. البته شاید برخی از افراد توجه را با سوءظن اشتباه بگیرند، 
سوءظن یک رفتار بیمارگونه است که باید درمان شود و ارتباطی به توجه 

ندارد.
توجه کردن به این معنی می تواند باشد که زن و مرد نیازهای یکدیگر را 
به درستی برطرف کنند تا فرد برای ارضاءی نیازهای عاطفی یا جنسی 
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خود احتیاجی به ارتباط بیرون از خانه نداشته باشد و در قالب یک رابطه 
افزایش  فکر  به  باید  مرد  و  زن  شود.  ارضاء  نیازهایش  سالم  زناشویی 
رفتار  یکدیگر  با  محترمانه  صورت  به  و  باشند  یکدیگر  برای  جذابیت 
از  را  وسوسه  تشدیدکننده  موارد  که  باشند  فکر  این  به  باید  کنند.افراد 
زندگی حذف کنند. برای مثال رفتن به مهمانی های مختلط )پارتی( یکی 

از زمینه های ایجاد وسوسه و خیانت است.

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 
برای  متعهد مراجعه کند و  باتجربه، دلسوز و  به یک مشاور  باید  او،  با 
مدیریت خیانت مشاوره بگیرد، زیرا به تنهایی نمی توان این مشکل را حل 

کرد و هرگونه اقدام به تنهایی شرایط را بدتر می کند.
او بخشیده شده و  پشیمان است، چنانچه  از خیانت خود  اگر همسری 
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 اصالح نشوند، خیانت ادامه پیدا خواهدکرد.
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توهم خیانت شوهر 

1- مراجعه به یک روانشناس خبره
نه شما دیوانه اید و نه همسرتان، فقط برای این که حالتان بهتر شود، به 
کمک کسی نیاز دارید که بتواند روحتان را درک کند. کسی که روح و 
روان انسان ها را می شناسد و تاکنون مشکالت زیادی از زوج های جوان 
را حل کرده، به او مراجعه کنید و نه از حرف این و آن بترسید و نه از 
و  فامیل  همه ی  به  را  کارهایتان  گزارش  که  نیست  قرار  اصال  هزینه ها، 
دوست و آشنا بدهید و لزومی ندارد که کسی بداند که شما االن کجایید.
شاید  که  زندگی  هزاران خرج  مثل  که  هم  مشاوره  و  روانشناس  هزینه 
لزومی نداشته باشد، مثل هزینه آرایشگاه و یا خرید لباس و وسیله ای که 
احتیاجی به آن ندارید، می توانید از آنها بزنید و در عوض عمر زندگی 

مشترکتان را طوالنی و با آرامش کنید.
2- شفاف سازی

شاید قدم اول برای مداوای یک زن شکاک، شفاف سازی در حد آب و 
آیینه است، نگذارید در رفتارتان حتی یک نقطه مبهم حضور داشته باشد، 
هرچه  او خواست، بدهید، مثال همسرتان در محل کارتان حضور یابد و یا 
تلفن همراهتان را کال به او بسپارید و یا تا اطالع ثانوی از رفت و آمد با 
کسانی که همسرتان خوش ندارد، بپرهیزید، ممکن است ابتدا کمی سخت 
به نظر برسد و یا تصور کنید که مضحکه دیگران بشوید، اما از سختی 
نهراسید که بعد از آن آسایش است و از طرف دیگر، اطرافیانی که شاید 
شما را مسخره کنند، آیا در هنگام تنهایی های پس از طالق هم، همراهیتان 
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می کنند؟ آیا بار دشوار جدایی و طالق شما را به دوش خواهند کشید؟ 
پس لطفا در این یک مورد هم که شده، دیگران و حرف هایشان را کنار 

بگذارید و به فکر احیای زندگی مشترکتان باشید.
3- از بین بردن عامل فساد

در دورانی که تحت نظر روانشناس، به مداوای همسرتان مشغولید، سعی 
کنید مواردی که به شکاک بودن او دامن می زند را از اطرافش دور کنید، 
مثال با دوستان و اطرافیانی که خیانت کرده اند و یا به آنها خیانت شده است، 
کمتر رفت و آمد کنید و آرام آرام آنها را از لیست دوستان حذف کنید، 
تازه شده و تمام تالشهای شما و  آنها داغ دل همسرتان  با دیدن  چون 
روانشناس، نقش بر آب می شود و یا سریال ها و فیلم هایی که خیانت دارد 
را نبینید، در عوض تا می توانید با دوستانی رفت و آمد کنید که زندگی 
و شوهر  زن  که  ببینید  و سریال هایی  فیلم ها  یا  و  دارند  شادی  و  موفق 

داستان، تا پای مرگ هم به هم وفادارند.
4- ابراز احساسات

همانطور که وقتی همسرتان سرما خورده، شما مهربانتر میشوید و به او 
بهتر توجه دارید، در این دوران که شاید هم زمانی طول بکشد، شما باید 
مهربانتر شوید، از خرید کادو و گل گرفته تا تهیه شام و تعریف از زیبایی 
و اخالق او و مهمتر این که احساسات خود را بر زبان آورید. این که از 
زندگی با او خرسندید و او را با دنیا عوض نمی کنید و فالن اخالق و یا 

هنر او را خیلی دوست دارید و ...
در پایان باید گفت که حفظ کانون مقدس خانواده به مراتب پسندیده تر و 
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آسانتر از دوران تاریک و دشوار جدایی است، پس تا می توانید زندگیتان 
را حفظ کنید و خود را از چاله به چاه نیندازید.

عوامل اصلی خیانت

1- عوامل فردی
جنس  با  رابطه  پیاپی  تجربه های  اخالقی،  و  مذهبی  اعتقادات  ضعف   
والدین،  در  خیانت  یا  و  طالق  وقوع  پیشینه  ازدواج،  از  پیش  مخالف 
عالقه بی اندازه به مسائل جنسی، هیجان خواهی، اثبات جذابیت و جوانی 
و استفاده از مواد مخدر )به ویژه در مردان( را می توان به عنوان عوامل 

فردی زمینه ساز خیانت نام برد.
2- عوامل زناشویی 

پژوهش ها حاکی از آن است که خیانت، بیشتر در ازدواج هایی رخ می دهد 
)اختالف(  تعارض  میزان  ندارد،  وجود  جنسی  و  زناشویی  رضایت  که 
زناشویی باالست، نیازهای زن یا شوهر ارضاء نمی شود، نبودن شباهت 

شخصیتی بین همسران وجود دارد و از با هم بودن لذت نمی برند.
3- عوامل محیطی 

با پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت، 
تلفن همراه و ایجاد شبکه های اجتماعی، متاسفانه حریم و مرزهای خانواده 
درهم شکسته و آمار خیانت افزایش یافته است. از سوی دیگر، فیلم ها و 
سریال های ماهوارهایی که خیانت را یک پدیده عادی در ازدواج نشان 
ایجاد نگرش سهل گیرانه درباره  می دهند، باعث تنزل اصول اختالفی و 
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خیانت شده است. البته قرار گرفتن در گروه دوستان و همکارانی که رابطه 
فرا زناشویی را تشویق می کنند نیز بی تاثیر نیست.

تنبلی جنسی و دالیل و لطمات آن

برای حفظ بنیان خانواده، مردان در هر شرایط سنی که باشند، وظیفه دارند 
نیاز جنسی همسرشان را برآورده سازند و اگر الزم است با همراهی یک 
مشاور خانواده مشکل خود را حل کنند وگرنه در پی این ناتوانی جنسی ، 
فراهم  یا شکل گیری سایر مشکالت زناشویی  بروز خیانت زن و  زمینه 

خواهد شد.
دیگر زن امروزی، همان زن چندین دهه قبل نیست که تابع خواسته و 
تمنای جنسی مرد باشد، بلکه او اکنون خود طراح و ترسیم کننده حاالت 

روابط جنسی است. 
وضعیت مردان در چنین شرایطی بسی حساس تر و بحرانی تر است. اگر 
زن از حیث مسائل جنسی محجوب و وفادار به شوهرش نباشد، آشکارا 

از ارضاءی تمایالت جنسی خویش بحث خواهد کرد. 
هرگاه  زیرا  دارند؛  واهمه  زنانی  چنین  از  نیز  مردان  که  اعتراف کرد  باید 
مردی احساس کند انگیزه و میل جنسی همسرش از او بیشتر است، به 
قدر یقین خویشتن را فاقد قدرت و مردانگی دانسته و همیشه پایه های 

زندگی اش را متزلزل احساس می کند.
چنین ترسی باعث می گردد که مرد در تدارک فانتزی هایی باشد که رابطه 
جنسی را برای زنش جذاب تر سازد و به همین علت است که او با دیدن 


