
 

 

 زنان خیانت دیده....چرایی و چگونگی

 

بدنبال بحث رابطه با مردان متاهل در این مقاله قصد دارم مطلب را از دیدگاه زنی که همسرش معشوقه ای 

 اختیار کرده است بررسی کنم

 

هر چند اینکه گناه خیانت را به گردن همسر خیانت دیده انداختن گاها خیلی منصفانه نیست اما رفتارهایی هم 

باعث می شوند بطور غیر مستقیم مردها از همسر قانونی خود  ما هم کم نیستند و هست که متاسفانه در جامعه

 رانده شده و به سمت زنان دیگر متمایل شوند.....

 

چک کردن های مدام و بی مورد: هر کسی فضایی خصوصی و محدود به خود دارد....اگر مدام بخواهیم -1

تلفن همراه...کیف....ایمیل و....همسرمان را چک کنیم و مدام او را مورد بازخواست قرار دهیم علنا 

از هر  "م گفتن : یاالهمسرمان را به سمت بی اعتمادی و خیانت احتمالی سوق می دهیم....از قدیم ا

......چون به طور ناخواسته عوامل اون اتفاق رو فراهم میکنی....."چی بترسی سرت میاد!  

 

سرکوفت زدن و مقایسه کردن: مردها بسیار مغرور هستند....دلشان می خواهد که برای همسرشان  -2

با دیگران مقایسه کنید ...اگر  بهترین باشند....اگر مدام سرکوفت مردان دیگر را به شوهرتان بزنید و او را

 یک روز چشم بازکردید و دیدید عاشق دختر همسایه شده تعجب نکنید!!

 

زنانی که عالقه ای به رابطه جنسی ندارند: بله تعجب نکنید! اگر شما جزو اون دسته زنهایی هستید که -3

و می شمرید تا زودتر از در رختخواب مثل یک میت دراز می کشید تا آقا کارش تموم بشه و ثانیه ها ر



 

 

روی شما بلند بشه و شما یه نفس راحت بکشید....اگه از سکس بعنوان ابزار تنبیه شوهرتون استفاده 

....و.....اگر روزی همسر خودتون رو حتی با زنی این رابطه هستید "ولمفع"می کنید....اگه اصطالحا فقط 

 بزرگتر از خودش یا حتی سطح پایین تر از خودتون دیدید زیادی جا نخورید!!!

 

زنانی که فکر می کنند مردها فقط شکم و زیر شکم هستند: زنهایی که از لحاظ عاطفی همسر خودشان  -4

د و در رختخواب تمکین کنند کافی است با عرض را ارضا نمی کنند و فکر می کنند همینکه کدبانو باشن

معذرت زیادی خوش خیال هستند چون باید آماده باشند که اخبار دست اولی از شوهرشان بدست 

 بیاورند......

 

زنانی که زیادی درگیر شغل خودشون هستند و خانه و همسرشون رو به کل فراموش کردند..... -5  

 

مال خودشان را فراموش کرده اند و انقدر مطیع شوهر و کنیز وار در زنانی که بر عکس مورد باال کا -6

خدمت او هستند که جسارتا مثل اسبی نجیب!! آماده سواری دادن هستند.....تعجب نکنید این دسته از 

زنان چنان از هویت خویش بیگانه شده اند و چنان وابسته به شوهر هستند که شوهر هیچ نگرانی از بابت 

شتن آنان ندارد.....این گروه چنان همه چیز را برای شوهرشان آماده می کنند که راضی نگه دا

شوهرشان هیچ مسئولیتی را احساس نمی کند و با خیال راحت به خودش می پردازد....متاسفانه این 

دسته از زنان کار خودشان را عالی و خودشان را نمونه همسر ایده آل می دانند غافل از اینکه خودشان 

دست خود زندگی خویش را به ورطه نابودی می کشانند با  

  ***************************** 

خب از موارد گفته شده که بگذریم برای هر زنی دردناک است که متوجه شود همسرش به او خیانت کرده 

 است.....

 

وجه کنید:اگر متوجه خیانت همسرتان شده اید و قصد ادامه زندگیتان را دارید به موارد زیر ت  



 

 

 

به علت توجه کنید نه معلول!! مشکل از زندگی شما و همسرتان و شاید خود شما بوده نه نفر -1

سوم.... متاسفانه در جامعه ما همه چیز را به معلول نسبت می دهند....زن زیبا و فریبنده همه جا 

ش راه بیفتد که!!.....اگر هست....دلیل نمی شود که هر مردی تا یک زن زیبا دید یا اغواکننده دنبال

کسی واقعا به تعهد خود وفادار باشد هزاران حوری و پری هم از کنارش رد شوند نگاه نخواهد کرد....این 

بهانه تراشی است که مرد است دیگر.....این توهین به شخصیت مرد است و هویت انسانی وی...... 

تان بجویید نه در زنی که با همسرتان پس اگر مرد شما خیانت کرده است مشکل را در زندگی خود

در ارتباط بوده است....حتی اگر وی هم حیله گر بوده شوهر شما خاصیت گول خوردن داشته ....پس 

 مشکل شوهر شما و زندگی شماست نه زنان جامعه!!

 

از مزاحمت برای معشوقه همسرتان خودداری کنید...این مشکلی را از شما حل نخواهد کرد  -2

مشکالت شما می افزاید!! بلکه به  

 

....اینکه مشکل در زندگی و رابطه شماست درست است اما دلیل از تقلید کورکورانه بپرهیزید -3

نیست که شما چیزی کم دارید به شخصه....خیلی از خانمها با اطالع از اینکه همسرشان با زنی در 

!! اگر بی نند ادای او را در آورندارتباط است به خیال اینکه آن زن از آنها بهتر بوده سعی می ک

حجاب بوده اند ممکن است محجبه شوند.....اگر محجبه هستند ممکن است بی حجاب و آرایشی 

شوند....کار به قدری در بعضی موارد حاد می شود که همسر آن مرد سعی دارد حتی در حرف زدن و 

.........راه رفتن و نوع کتاب خواندن هم ادای نفر سوم را در بیاورد..  

 

شوهرتان را زیادی لوس نکنید.... اینکه به این نیت که همسرتان را از چنگ رقیب در بیاورید  -4

مدام به او آوانتاج بدهید اشتباه محض است....او اشتباه کرده و کارش هم خطا بوده ....چه در حق شما 

 چه در حق نفر سوم.... پس نباید بابت عمل اشتباهش به او جایزه بدهید



 

 

 

ی شما یک بازبینی و تعمیر جدی نیاز دارد...به جای غرولند و رفتارهای نامعقول سعی کنید زندگ -5

نمیکند گیرید....مشاوره تنهایی رفتن کمک زیادیاز زوج درمانی کمک ب  

 

وح لطیف آنها جبران پای بچه ها را تحت هیچ شرایطی به ماجرا باز نکنید....لطمه این ماجرا برای ر -6

 ناپذیر خواهد بود

 

گفتن دلیل تا ابد بودن آن  "بله "بارکدر آخر اینکه هر کسی یکبار به دنیا می آید....ی -7

 نیست.....شاید الزم باشد اصال در ادامه دادن یا ندادن زندگی زناشویی خودتان تجدید نظر کنید......

 

 

  شاد و سربلند باشید


