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پرونده خانوادهآسيب هاى اجتماعى

ــق شوهرم  ــت كه ازدواج كرده ام و عاش ــال اس دو س
ــتم؛ اما نمي دانم با اين شك لعنتي كه به جانم افتاده  هس
چه كنم. دلم نمي خواهد خانواده ام از اين موضوع بويي 
ــد كه دختر جواني  ــروع ش ببرند. همه چيز از زماني ش
به عنوان منشي وارد شركت شوهرم شد. اوايل وجودش 
ــم مهم نبود؛ اما پس از مدتي اتفاقاتي افتاد كه باعث  براي
ــك  كنم. تا قبل از ورود اين دختر،  ــرم ش ــد به همس ش
ــوهرم پس از اين كه ساعت كاري اش تمام مي شد به  ش
ــوهرم تا دير وقت  ــت؛ اما با آمدن او، ش خانه برمي گش
ــركت مي ماند. وقتي هم به خانه مي آمد چند كلمه  در ش
ــت. رفتارش تغيير  ــن حرف مي زد و به اتاق مي رف ــا م ب
كرده بود و احساس خوبي نداشتم. يك روز كه مشغول 
درست كردن شام بودم، صداي او را شنيدم. كارم را رها 
ــت در اتاق ايستادم. از حرف هايي كه  كردم و رفتم، پش
ــدم كه منشي جديد با شريك شوهرم  مي زدند متوجه ش

ــكل پيدا كرده و حاال زنگ زده تا او پا در مياني كند.  مش
ــرف زدن آن دختر بود.  ــزي كه آزارم مي داد لحن ح چي
طوري با شوهرم حرف مي زد كه انگار چند سال است با 
هم دوست هستند. نتوانستم تحمل كنم و وارد اتاق شدم 
و شوهرم با ورود من بسرعت از منشي خداحافظي كرد. 
ــرم ناراحت شده بودم، در را بهم  من كه از حركت همس
كوبيدم و به اتاق ديگري رفتم و در را قفل كردم. شوهرم 
پشت در آمد و گفت  كه مي داني من با همه اين طور حرف 
ــت مي گفت؛ اما نمي دانم چرا ته دلم  مي زنم. اين را درس
آرام نبودم. يك بار كه با هم به شمال رفته بوديم، آن دختر 
ــوهرم دستم بود، من جواب  ــي ش زنگ زد و چون گوش
دادم. اما صدا مدام قطع و وصل مي شد. دوباره زنگ زد و 
نمي دانم چه حرفي به شوهرم زد كه او هم تكرار مي كرد 
مساله خاصي نيست و نگران نباش. من كه عصبي شده 
ــيدم چه مي گفت؟ گفت كه آن  ــرم پرس بودم، از همس

ــرت ناراحت  خانم مي گويد كه به تو زنگ مي زنم همس
ــدم، با اين كه آن دختر مي دانست كه  ــود. ناراحت ش نش
من كنار شوهرم هستم، چرا زنگ مي زد؟ و چرا شوهرم 
مدام تكرار مي كرد كه تماس گرفتن چند باره او مشكلي 
ــدم و بقيه راه  ــوهرم خيلي ناراحت ش ندارد؟ از رفتار ش
ــرم كه متوجه  ــي يك كلمه هم حرف نزدم. همس را حت
ــك داري؟ گفتم:  ــده بود گفت تو به من ش ناراحتي ام ش
ــك نمي كردي؟ اين را كه گفتم  من جاي تو بودم تو ش
ساكت ماند و حرفي نزد. من هم ادامه ندادم. اما اين همه 
ماجرا نبود و هر بار كه گوشي همسرم آنتن نداشت و با 
محل كارش تماس مي گرفتم، آن خانم جواب مي داد و 
با لحن خودماني همسرم را صدا مي كرد و مي گفت «بيا 
خانمت پشت خط است.» لحنش ناراحتم مي كرد. وقتي 
اينها را به شوهرم گفتم، گفت باشد گوشزد مي كنم. وقتي 
شوهرم به شركت مي رفت ترس عجيبي به جانم چنگ 

مي انداخت. يك بار كه به شركت شوهرم رفته بودم چنان 
لبخندي به او زد كه بشدت عصبي شدم و با او مشاجره 
ــردم و گفتم تو كه مي گويي از اين خانم بدت مي آيد؛  ك
ــود؟  ــت تا بناگوش باز مي ش پس چرا او را مي بيني نيش
ــوم. با اين كه شوهرم را خيلي دوست  دارم ديوانه مي ش
ــاي او را با تلفن و رفتارهاي  ــا نمي توانم پچ پچ ه دارم ام
مرموزش، موقعي كه آن خانم را مي بيند فراموش كنم. از 
كجا بفهمم كه چيزي بين او و شوهرم وجود دارد يا نه؟ 
ــت دارم اما آن دختر شده  ــوهرم را دوس من زندگي و ش
دشمن زندگي ما. مدام دنبال موقعيت هستم تا گوشي و 
ايميل هايش را چك كنم. ساعت كاري همسرم تا چهار 
بعد از ظهر است، اما او ساعت هفت به خانه برمي گردد. 
رفتارش به كل تغيير كرده است. اجازه نمي دهد به تلفنش 
نزديك شوم. با اين كه خيلي به من محبت مي كند اما اين 

شك دارد زندگي ام را نابود مي كند.
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مهم ترين اصل در زندگي مشــترك اعتماد 
ــد به يكديگر  ــه دو طرف باي متقابلي اســت ك
ــته باشند؛ اما گاهي اوقات اين فاكتور مهم  داش
ــازد و جاي خودش را به احســاس  رنگ مي ب
آزاردهنده اي به نام «ســوءظن» مي دهدكه مثل 
خــوره به جان فرد مي افتد و روحش را به آتش 
مي كشــد. در اين پرونده تلخ، يكي از طرفين به 
ديگري چنان مشــكوك مي شــود كه دست به 
هركاري مي زند تا خيانتش را ثابت كند و دست 
آخر غائله با يك رودررويي تمام عيار و از بين 
ــرام و اعتماد بين زن و شــوهر تمام  ــن احت رفت
مي شود. حاال زندگي مشترك نسترن و شوهرش 

با شك در سراشيبي سقوط قرار گرفته است.

شك كه مي آيد زندگي سياه مي شود

در برابر شك چه كنيم؟
ــناس و  ــز رزاقي، روان ش ــر پروي دكت
ــگاه در خصوص علل شك  مدرس دانش
ــد: گاهي  ــر مى گوي ــه يكديگ ــا ب زوج ه
ــوءظن به شكل يك رفتار ثابت  اوقات س
ــرد در موقعيت ها، زمان ها  ــت؛ يعني ف اس
ــرف مقابلش  ــاي مختلف به ط و مكان ه
ــردي چنين رفتاري  ــوءظن دارد. اگر ف س
ــان بدهد، ما مي توانيم نشانه هاى اختالل شخصيت  را از خود نش
پارانوئيد را در او پيش بيني كنيم. اين شك و ظن در درون خانواده 
ــران خود شك  ــتر به همس ــت و در اين بين مردان بيش ــتر اس بيش
ــيت هاي روان شناختي زنان نسبت  مي كنند. به رغم اين كه حساس
ــوءظن را مردان  ــك و س ــترين ش ــت، ولي بيش به مردان زياد اس
ــخصيت پارانوئيد در آنها بيشتر  ــبت به زنان دارند و اختالل ش نس
ــود. ضمن اين كه خيانت، تنوع طلبي و... در مردان  ــاهده مي ش مش
بيشتر وجود دارد، با اين حال،  شك و ترديد را مردان بيشتر بروز 
ــات عالقه بيمارگونه فرد به طرف مقابل و از  ــد. گاهي اوق مي دهن
ــا نتواند بطور  ــود ت ــت دادن قدرت كنترل و مهار باعث مي ش دس
ــي بگيرد و به همين دليل  ــى فكر كند و نتواند تصميم منطق منطق
ــرش شك مى كند. گاهي وجود ضعف جسماني و زيباتر  به همس
ــود تا احساس حقارت به او دست  بودن طرف مقابل باعث مي ش
بدهد و از اينجاست كه پايه هاي شك و سوءظن پي ريزي مي شود. 

ــدن انتظارات  كاهش روابط خصوصي ميان زوجين و برآورده نش
ــان نيز باعث مي شود تا طرف احساس كند كه شايد  خصوصي ش
همسرش نيازهاي خصوصي اش را درجاي ديگري تامين مي كند. 
بعضي وقت ها منشأ سوءظن، رفتارهاي مشكوكي است كه همسر 
از طرف مقابلش مي بيند. علت ديگر ناشي از تفاوت هاي رفتاري 
ــبت  ــت. در يك دوره زماني زوجين نس در زمان هاي مختلف اس
ــي دارند اما در دوره اي ديگر رفتار  به هم رفتار عاطفي و احساس
ــر نمي زند و شخص احساس مي كند  ــوهر س هيجاني از زن يا ش
ــرش جاي ديگري گرم است. علت بعدي  ــر همس به اصطالح س
ايجاد سوءظن براساس افكارهاي بيمارگونه وسواسي است كه اين 
ــمت  رفتارها جزو اختالالت اضطرابي بوده و زوجين را به اين س
ــوي فكري سوق مي دهد كه همسرش هميشه در حال انجام  و س
رفتارهاي شك برانگيز است. نوع ديگر شك براساس گزارش هايي 
ــود و مي گويندكه من همسرت را  ــر داده مي ش ــت كه به همس اس
فالن جا ديدم و با اين حرف ها ذهن طرف مقابل مشوش مي شود. 
گاهي تجارب غلط دنياي گذشته فردـ  يعني درارتباطي دوستش 
ــه نسبت به زندگي و  ــود تا هميش به او خيانت كردهـ  باعث مي ش
ــد و باوجود قسم هاي مكرر اين شك و  ــرش مشكوك باش همس
سوء ظن همچنان پايدار مي ماند و در نهايت گاهي شك و سوءظن 
ناشي از وجود يك رابطه معيوب، غلط و آسيب زا در درون خانواده 
و در زمان مراحل رشد و شكل گيري شخصيتي فرد است. بنابراين، 
مردان و زنان زماني كه به طرف مقابل شك مي كنند يا مورد سوءظن 

واقع مي شوند واكنش هاي مختلفي دارند.

تفاوت شك  در مردان
ــگري و  ــك مي كنند با برخورد تند،كنجكاوي و تعقيب و گريز، پرخاش مردان وقتي ش
ــازش، گريه  ــليم و اطاعت و س ــان داده و زنان با حالت تس ــونت و تحريم واكنش نش خش
ــر، غصه خوردن و مطرح كردن موضوع  كردن، قطع ارتباط عاطفي، فاصله گرفتن از همس
با دوستان موضع انفعالي مي گيرند. اما اگر زن شك كند، با عصبانيت و ابراز كالمي، به كار 
بردن كلمات كجايي؟ چه كار مي كني؟ طعنه و كنايه، تماس هاي مكرر واكنش نشان مي دهد 
و مرد در مقابل او با توضيح دادن، گزارش اين كه كجا هستم، مقاومت كردن و توهين كردن 
و گفتن اين كه به تو ربطي ندارد هر جا هستم و در پاره اي موارد تماس هاي زن را بي جواب 
مى گذارند  و زن را به رواني بودن متهم مى كنند تا غائله ختم شود. در مواردي كه احساس 
ــت مي دهد، لجبازي كرده و باگفتن اين جمله كه به تو ربطي ندارد و  درماندگي به مرد دس
مي خواهي از زندگي ام برو بيرون، واكنش دفاعي نشان مي دهد. راه حل هاي روان شناختي 
اين است كه اجازه رشد و نمو به افكار منفي داده نشود و سعي كنند موضوع را با لحن خوب 
و مناسب مطرح كنند، رفتارهاي همسر را از دريچه مثبت ببينند، هميشه اين احساس را داشته 
ــايد اشتباه برداشت كرده و رفتارهاي مشكوك را به  ــند و اين فكر را تقويت كنند كه ش باش
خيانت منتهي نكنند، اگر فرزند دارند، افكار مربوط به سوءظن را نزد او مطرح نكنند، زيرا 
فرزندان احساس مي كنند والدين شان در سراشيبي طالق قرار گرفته اند و اين مساله باعث 
ــيب رواني به آنها مي شود يا اين كه يكي از والدين را پرخاشگر و ديگري را  ــدن آس وارد ش
ــرتان بگوييد كجاهستيد؟ ضمن  ــوال و جواب كنيد و به همس خائن تلقى مى كنند. كمتر س
اين كه زمان بيشتري را به با هم بودن اختصاص بدهيد، مسافرت بلند مدت و كوتاه مدت 
ــت نمايي كنيد، رفتارهاي خوبش را تقويت كنيد و  برويد، نقاط مثبت طرف مقابل را درش
احساس رضايتمندي را به همسرتان نشان بدهيد. درنهايت اين رفتارها باعث حفظ ثبات 

و آرامش در زندگي مي شود.

آن دختر دشمن زندگي ماست

ليال حسين زاده




