
احساس شیرین اولین لحظه در آغوش گرفتن 
فرزند را همه مادران و پدران به خوبی به یاد 
دارند. زمانی که فرشته ای از آسمان به عنوان 
موهبتی از عشق، کانون خانواده آنها را لبریز 
از شادی و سرور کرد. »فرزندآوری« کنار همه 
دغدغه های  البته  و  مراقبت ها  مسوولیت ها، 
همیشگی والدین، یکی از بزرگ ترین آرزوهای 
انسان است که کنار تحقق دیگر اهداف زندگی 
مشترک، جایگاه خاصی در خانواده دارد. در 
این میان، بعضی خانم ها و آقایان با واکنش 
منفی همسر نسبت به فرزنددارشدن مواجه 
شرایط  از  مختلفی  دالیل  افراد  این  هستند. 
اجتماعی و اقتصادی تا کیفیت روابط و... را 
برای تصمیم خود مطرح می کنند که می تواند 
منشاء اختالفاتی در زندگی زناشویی شود اما 
واقعا بهترین زمان برای فرزندآوری را چطور 

می توان شناخت؟

معیارهای »فرزندآوری«
فرزندآوری  زمینه  در  که  پرسشی  اولین 
مطرح می شود این است که چه معیاری برای 
بچه دارشدن وجود دارد؟ معموال سن، تعداد 
مالی،  وضعیت  مشترک،  زندگی  سال های 
مؤلفه های  و...  ثابت  کاری  و  شغلی  شرایط 
مهم فرزندآوری به نظر می رسد ولی واقعیت 
این است که هیچ کدام از این موارد دلیل کافی 

برای بچه دارشدن یا نشدن نیست!
 گرچه همه این شرایط کم وبیش در این زمینه 
الزم است، آمادگی روانی زن وشوهر مهم ترین 
عامل محسوب می شود، به طوری که به عنوان 
مثال ممکن است فردی از نظر سنی خیلی جوان 
باشد اما از لحاظ روانی، آمادگی کافی برای 
پذیرش مسوولیت فرزندآوری را داشته باشد.

بچه دار شدن به بهبود اختالفات 
کمک می کند؟

بعضی افراد تصور می کنند با به دنیا آمدن فرزند، 
کانون سرد خانواده گرم می شود، اختالفات 
زن و شوهر کاهش می یابد و مشکالت از بین 
خواهند رفت. این توصیه به خصوص در گذشته 
از سوی بزرگ ترهای خانواده معموال شنیده 
می شود اما همیشه و به ویژه در شرایط امروز 
جامعه، بدترین راهکار برای رفع اختالفات 
همسران است. تولد فرزند در خانواده ای که با 
مشکالت متعدد روبرو هستند و زن و شوهر 
از اختالف در زمینه های مختلف رنج می برند، 

بلکه  بهبود اوضاع کمک نمی کند،  به  نه تنها 
اختالفات تشدید می شود و موجود بی گناهی 
به نام »فرزند« نیز قربانی اختالفات این خانواده 

خواهد شد.

تمایل نداشتن به »فرزندآوری«؛ 
چرا؟

عوامل مختلفی در تمایل نداشتن به بچه دارشدن 
دیده می شود. برخی افراد دالیل زیست محیطی 
برای تصمیم خود ذکر می کنند و فرزندآوری 
غیراخالقی  و...  محیطی  آلودگی  دلیل  به  را 
جنبش های  تاثیر  تحت  نیز  بعضی  می دانند. 
فمینیستی، فرزندآوری را نوعی اجبار و ظلم 
نسبت به زن ها و مانع تحقق آرزوهای آنها 

می دانند. از طرفی، برخی افراد  با توجه به 
این  خانواده  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت 

تصمیم را به تعویق می اندازند.
منطق  اساس  بر  که  فردی  میان  مسلما  البته 
و عقل، شرایط جسمانی، موقعیت اجتماعی 
و... تصمیم دارد فرزندی نداشته باشد با فردی 
که تحت تاثیر چنین تفکرات و جنبش هایی 
بچه دار شدن را کاری بیهوده می داند، تفاوت 

وجود دارد. 
آمادگی برای پدرو مادر شدن مساله ای است که 
فقط خود زن و شوهر می توانند و حق دارند که 
در مورد آن به تفاهم برسند. ممکن است یکی 
از طرفین زودتر به این آمادگی برسد و اصرار به 
فرزندآوری کند اما اصرار باعث می شود طرف 
مقابل بیشتر دچار ترس و تردید شود. بچه دار 
شدن فقط اضافه شدن فرد جدید به خانواده و 
تامین نیازهای او توسط والدین نیست، بلکه 
فرزندآوری به معنای تغییری بزرگ در همه 
ابعاد خانواده است. حال آنکه تغییر همیشه 
سخت است، حتی برای همسرانی که سال ها 
در انتظار تولد فرزند بوده اند و حس می کنند 
آمادگی روانی و مالی و... را داشته اند نیز این 

سختی وجود خواهد داشت.

پذیرش مسوولیت »والدگری«؛ 
نیازمند توجه به تغییر در زندگی

بروز هر تغییری در زندگی از جمله فرزندآوری، 
4جزء دارد که اگر آن را شبیه ترازو تصور کنیم، 
دو جزء در یک کفه و دو جزء در کفه دیگر 
قرار دارد. برای تصمیم گیری بزرگی مانند پدر 
و مادرشدن، باید کفه ترازویی که متمایل به 
پذیرش این تغییر بزرگ است، سنگین تر باشد. 
باید  را  تغییر در مورد بچه دار شدن  ترازوی 
فواید  اول،  جزء  بگیریم؛  نظر  در  این گونه 
بچه دارشدن، جزء دوم مضرات بچه دارشدن، 
جزء سوم فواید بچه دارنشدن و جزء چهارم 
مضرات بچه دارنشدن. طبیعتا جزء اول و چهارم 
به نفع بچه دارشدن است و در یک کفه قرار 
می گیرند و جزء دوم و سوم در یک کفه و ضرر 

بچه دارشدن است. 

چطور این اجزاء را مقایسه کنیم؟
جزء اول؛ فواید بچه دار شدن: در این صورت 
می توان توجه کرد که با تولد بچه، حس زاینده 
بودن، مفید بودن، مراقب بودن و... شکل می گیرد 
و این احساسات در وجود انسان ارضا می شود. 
همچنین حس زیبای پدربزرگ و مادربزرگ 

شدن برای والدین زن و شوهر جوان ایجاد 
می شود که مسلما جایگزینی ندارد. از طرفی، 
حس بی نظیر پدری و مادری و شادی های عمیق 
و واقعی که در موقعیت های مختلف زندگی و 
موفقیت های فرزند شکل می گیرد و هیچ مورد 
دیگری نمی تواند تا این حد شادی بخش باشد 

و... را نباید فراموش کرد.
جزء دوم؛ مضرات بچه دار شدن: طبیعی است 
که تولد نوزاد، وقت آزاد والدین را کم می کند، 
شرایط تفریح و استراحت کمتر خواهد شد، 
بار مالی به خانواده تحمیل می شود، وابستگی 
زن وشوهر جوان به والدین خود زیاد می شود 
نوزاد  از  نگهداری  برای  به کمک  نیاز  چون 
وجود خواهد داشت، از نظر ساعات کاری، 
مسافرت و... محدودیت هایی ایجاد می شود و 
به طور کلی آزادی و عالیق فردی دستخوش 

تغییر خواهد شد. 
جزء سوم؛ فواید بچه دارنشدن: اگر زن وشوهری 
فرزند نداشته باشند قطعا مسوولیت بزرگی از 
روی دوش آنها برداشته می شود و انگشت اتهام 
به دلیل رفتارهای فرزند وجود نخواهد داشت، 
وقت کافی برای تفریحات دونفره دارند و نگرانی 
و اضطراب والدین شکل نمی گیرد. همچنین از 

اختالفاتی هم که به دلیل بچه بین همسران پیش 
می آید و اختالف نظر در مورد بچه و تربیت و 

رفتار خانواده و... نیز خبری نیست.
گاهی  بچه دارنشدن:  مضرات  چهارم؛  جزء 
تمایل به فرزندآوری آنقدر به تعویق می افتد 
که با باالرفتن سن، دیگر امکانی وجود ندارد 
و زمانی این تصمیم گرفته می شود که دیر شده 
و زن وشوهر از نظر جسمی یا روانی نمی توانند 
مسوولیت تربیت و پرورش کودک را بپذیرند. 
همچنین احتمال بروز مشکالتی مانند کاهش 
قدرت باروری و بروز اختالالتی مانند نشانگان 
داون و... را نیز باید مدنظر داشت. در سنین 
میانسالی و سالمندی، احساس تنهایی و خالء 
زندگی نسبت به همساالن وجود خواهد داشت 
و فرد از حس عاشقانه و خالصانه والد بودن 

محروم شده است.
اگر زن و شوهر با توجه به کفه های ترازوی 
تغییر، با آگاهی تصمیم گرفته باشند که فرزندی 
نداشته باشند، بعدها هم کمتر خود را سرزنش 
می کنند و تصمیم خود را اشتباه نمی دانند اما 
اگر االن به دلیل تفکرات جامعه و جنبش ها 
و... این تصمیم را گرفته اند، ممکن است بعد 
از مدتی پشیمان شوند اما راه جبرانی وجود 

نخواهد داشت.

اگر تمایلی به »بچه دارشدن« ندارید، بخوانید!

»بچه«نمیخواهم...
به روان شناس مراجعه کنید

در مواردی که همسران نسبت به فرزندآوری اختالف 
نظر دارند، این مساله باید آگاهانه، منطقی و بدون تنش 
مدیریت شود. این نکته به خصوص در شرایطی که 
مادر مخالف است، اهمیت بیشتری دارد زیرا مادر 
باید جنین را 9 ماه درون خود پرورش دهد و تمام 
احساسات و هیجانات روی جنین اثر می گذارد و 
قطعا تاثیری متفاوت از مادری که برای درآغوش 
گرفتن فرزند لحظه شماری می کند، خواهد داشت. 
در واقع زن و شوهر باید با هم حرف بزنند، تغییرات 
را بررسی کنند، سعی کنند عقایدشان را به هم 
نزدیک کنند و با منطق همدیگر را مجاب کنند که 
تصمیم را بپذیرند، در غیراین صورت پس از مدتی 
با اختالفات جدی مواجه خواهند شد. در شرایطی 
که خانم یا آقا نتواند با منطق و در عین محبت و 
رفتار مثبت، همسر را به فرزندآوری متقاعد کند، 
بهتر است از نظر روان شناس کمک بگیرند. پدری 
و مادری به اندازه کافی سخت است و اگر فردی 
به اجبار این مسوولیت را بپذیرد، قطعا آثار منفی این 

شرایط بر کودک نیز بسیار آسیب زا خواهد بود.

گاهیتمایلبهفرزندآوریآنقدربه
تعویقمیافتدکهباباالرفتنسن،
دیگرامکانیوجودنداردوزمانی
اینتصمیمگرفتهمیشودکهدیر
شدهوزنوشوهرازنظرجسمییا

روانینمیتوانندمسوولیتتربیتو
پرورشکودکرابپذیرند

 دکتر  هانیه زائررضایی
روان شناس 

زندگی  سال ها  گذشت  با  زن وشوهر ها  برخی 
مشترک، رابطه شان به اندازه سال های قبل خوب 
نیست. آنها شریک زندگی خود را به همان اندازه 
قبل دوست ندارند و روابطشان را از دست داده اند. 
برخی از آنها تعجب می کنند که آیا هنوز هم باید کنار هم باشند، 
در حالی که باید در باالترین حد از نظر رابطه باشند و خودشان 
را در جای درست پیدا کنند و بتوانند ناهنجاری ها را خنثی کنند. 
در ادامه به چند راهکار برای بهبود روابط زن وشوهرها اشاره کرده ایم.

هفته ای یکبار رابطه زناشویی داشته باشید
برخی زن وشوهر ها رابطه زناشویی کمی دارند، در صورتی که 

باید یک بار در هفته رابطه داشته باشند.
مطالعات نشان داده زن وشوهر هایی که هفته ای یکبار رابطه زناشویی 
خود را حفظ می کنند، نسبت به زن وشوهر هایی که این کار را 
تاثیر  دارند.  بیشتری  رضایت  خود  روابط  در  نمی دهند،  انجام 
این رابطه تا دو روز ادامه خواهد یافت، البته کیفیت رابطه در 

طوالنی مدت در آن موثر است.

برای یکدیگر وقت بگذارید
هیجان انگیز  و  جدید  شرایط  که  زمانی  رابطه،  یک  ابتدای  در 
باشد. هنگامی که در روابط خود  مناسبی  است می تواند زمان 
غرق می شویم، تمام استرس های موجود زندگی محو می شود. 
»راشل نیدل«، درمانگر جنسی می گوید: »ادامه رابطه و سرگرمی 
بیشتر شما  باعث شادتر شدن و رضایت  زندگی تان  با شریک 
مانند داوطلب شدن و  نو  انجام کارهای  خواهد شد. همچنین 
پیشگام شدن برای رابطه ضروری است.« وی توضیح می دهد: 
»اینکه شما آغازکننده رابطه باشید می تواند ارتباط عمیق تری ایجاد 

کند و  پیوند شما را با شریک زندگی تان تقویت خواهد کرد.«

حضور داشته باشید
بسیاری از زن وشوهر ها در مورد رابطه خود بسیار صحبت می کنند 

تا جایی که فراموش می کنند در آن حضور داشته باشند. همت 
و تالش خود را در جایی که بیشتر از همه مهم است به کار 
گیرید و از انجام کارهای نابجا خودداری کنید. این کار یعنی 
توجه بیشتر به نشانه های غیرکالمی همسر و توجه به تغییرات 
ظریف عاطفی او. توجه داشته باشید تغییرات بدن و وضعیت 
عاطفی همسر گویای رضایت او برای شروع رابطه است که باعث 
افزایش پیوند روابط و ایجاد سطح همدلی عمیق تر و درنتیجه 
ارتباط عمیق تر با شریک زندگی و دنیای اطراف شما خواهد شد.

حضور با مهربانی را تمرین کنید
زندگی خود  شریک  با  رابطه  انجام  هنگام  و  باشید  هوشیار    
باشید، مثال وقتی دیگران می خواهند شما را درگیر هر  حاضر 
کاری کنند، از برنامه های هماهنگی گرفته تا امور مالی، بچه ها، 

نیازها و خواسته هایشان، از همه این موارد به طور کلی دور 
شوید، این بدان معناست که حتی از رایانه خود دور شوید، 

تلفنتان را خاموش کنید، در لحظه انجام رابطه کامال حاضر 
باشید، خود را آماده کنید و توجهتان را به طور کامل به 

شریک زندگی تان بدهید.
اوضاع و احساسات را به گونه ای مدیریت کنید که باعث 
ایجاد ارتباط عمیق تر، صمیمیت بیشتر و حمایت شود.

با احترام بحث کنید
خواه مجرد باشید، خواه متأهل، سعی کنید به جای 
قضاوت و سرزنش، از موضع کنجکاوی به بحث 
نزدیک شوید. شرایط استرس زا را به یک کنجکاوی 

نادرست  قضاوت  جای  به  و  کنید  تبدیل  دوستانه 
سریع ترین راه را برای بهبود رابطه در نظر بگیرید. اگر 

شما و شریک زندگی تان با احترام با یکدیگر رفتار کنید، 
پایه و اساس روابط سازنده و مشارکتی بین دو نفرتان محکم 

بحث  »وقتی  می گوید:  مشاور جنسی  فاکس،  دبورا  می  شود. 
می کنید، برای ترمیم استدالل هایتان قدم بردارید. با عذرخواهی 

شروع کنید، حتی اگر فکر می کنید فقط 2 درصد از آنچه اتفاق 
افتاده، مسوولش شما هستید.« 

باعث  وضعیت  بهبود  زیرا  است  پیشگیرانه  نیز  رابطه  اصالح 
اشتعال کمتر جرقه می شود.

آینده را تصور کنید
تابلویی از تصاویر رویاهایتان و مواردی که شما و شریک زندگی تان 
را خوشحال می کند، می تواند  روش جالبی باشد. این تابلو شما 
را به طور شخصی و به عنوان یک زن وشوهر توانمند می کند. 
در مورد موضوعاتی که برای هر دو شما مهم است، گفت وگو 

کنید تا با تالش به آنها برسید.

به زیرزمین بروید
به رابطه تان مانند یک خانه فکر کنید. طبقه اصلی جایی است 
که در آنجا می خورید، می خوابید، تمیز می کنید، می پزید، بحث 
می کنید، رابطه برقرار می کنید و به طور کلی با تمام مشکالتی 

که زندگی به وجود می آورد مقابله می کنید. 
و  تکراری  بی وقفه،  پرکار،  شلوغ،  اغلب  زندگی  اصلی  طبقه 
رویارویی با دیگران است. افراد زمان زیادی را در طبقه اصلی 

زندگی می گذرانند. 
خانه همچنین یک زیرزمین دارد که همان زیرزمین عاطفی است 
در  سکونت  ساخته اید(.  هم  با  زندگی تان  شریک  و  )خودتان 
زیرزمین، آسیب ها، صدمات، احساسات بد و خاطرات دردناکی 
است که می خواهید به زیر آب بکشید و به آنها فکر نکنید. در 
مقایسه با طبقه اصلی خانه، زیرزمین تاریک و ساکت است و 
احتماال طی سال های متمادی، وسایل زیادی در آنجا قرار گرفته 
است. در طبقه اصلی، ممکن است هنگام بحث و گفت وگو با 
شریک زندگی، احساساتی مانند عصبانیت، ناامیدی، اضطراب، 
است  ممکن  زیرزمین  در  اما  باشید  داشته  و خشم  حسادت 
و  بودن  بی توجهی  مورد  شرم،  تنهایی،  صدمه،  احساس 

بی مهری واقع شدن، کنید.
یاد بگیرید که از زیرزمین ارتباط برقرار کنید، از جایی 
که احساسات اولیه و آسیب پذیر به جای دفاع و تشنج 
وجود دارد. درواقع قلب یک رابطه سالم است پس 

نهایت تالشتان را به کار بگیرید.

رابطه خود را در اولویت قرار دهید
روش های بسیاری وجود دارد که زن وشوهرها 
می توانند به وسیله آنها رابطه خود را اولویت بندی 
انجام  مالی،  امور  مثال مدیریت  به عنوان  کنند. 
کارهای خانه،  شروع رابطه زناشویی و استفاده 
از شوخ طبعی در حل مناقشات و برقراری ارتباط. 
این نوع راهکار در حفظ روابط، چارچوب روابط 

اول را ارتقا می بخشد.
از خودتان بپرسید که آیا این کار برای رابطه من مفید 
است؟ هنگام تصمیم گیری یا حل اختالف این شیوه، روشی 

عملی برای در اولویت قرار دادن روابطتان است.

قوانینجدیدبرایزنوشوهرها
 ترجمه: 

مهتا زمانی نیک
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