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Abstract  
Introduction: Extramarital affair is generally kNown as a social issue due to 

the cultural conditions of Iran, the framework of relations between men and 

women and the extent of their relationship. By establishing an extramarital 

affair, social actors are somehow trying to fill the gaps in their marital 

relationship. In fact, several factors are related to each other and cause the 

pheNomeNon of extramarital affairs. Sometimes this process begins in 

childhood and accompanies a set of factors and conditions until marriage and 

leads to the occurrence of extramarital affair after marriage. Therefore, 

without identifying these multifaceted and multilevel processes, it will be 

difficult to understand the pheNomeNon of extramarital affairs.  

Research Method: The present study, with a qualitative approach and the 

technique of narrative interviews, investigated and identified the processes 
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of extramarital affair among men and women seeking divorce referred to the 

Khorasan Razavi Welfare Organization. In this study, 17 cases of narrative 

interviews (12 women and 5 men) were performed.  

Findings: We obtained this study after obtaining seventeen narratives from 

men and women with extramarital affairs and divorce applicants whose 

reason for requesting separation was to establish an extramarital affair, 

drawing specific models for each of them and finally after placing the 

process models extracted from the interviews. On a more abstract level, there 

have been five process models. These process models are the result of the 

existence of similar patterns among the narrators of the interviewees, the 

combination of the drawn models, the abstraction and analysis of the 

narratives taken from the interviewees. The extracted processes include the 

aNomic conditions of the society, the child of the spouse, the couple's 

conflict in sexual culture, the conflicts in the marital relationship and the 

religious gap between the individual and the family. 

Conclusion: The results of the study of the narratives taken from the 

participants showed that activists who face childhood prohibitions and 

compulsions from the family regarding their religious practices, gradually in 

adolescence and youth suffer from weak religious beliefs, Non-adherence to 

religious rules and Weak religious beliefs will also lead to personality-

psychological problems such as low self-esteem, aggression and negative 

self-image. In addition, since Iranian society is in transition and there is No 

specific Norm in which to have an emotional and sexual relationship with 

the opposite sex during the past years, actors will practically experience an 

aNomaly in their relationships. In such a situation, due to the lack of a 

proper Norm, the influence of individuals from their reference groups and 

friends increases and they do Not find a specific Norm regarding 

relationships with the opposite sex. For this reason, everyone pursues only 

their own personal goals. It seems that people who grow up in such aNomic 

conditions and unrestricted relationships with the opposite sex, if they get 

married, will generally have a tendency to have free relationships and For 

this reason, they generally suffer from emotional gaps in their relationship 

with their spouse. In addition to this psychological distance between couples, 

quantitative and qualitative dissatisfaction with sex with their spouse can be 

further cause and lead the actor in the marital relationship to establish an 

extramarital affair. Also, according to the findings of the present study, in 

some cases, the criteria for choosing a spouse in women after marriage has 

changed due to the increase in education and employment, which has 

resulted in reluctance to spouse and emotional and sexual orientation to 

another. Finally, the next conflicting sexual culture is aNother process that 
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can eventually lead to an extramarital affair. Experienced before marriage, 

this conflict in couples' sexual cultures provides the conditions for 

emotional, behavioral and sexual dissatisfaction of couples with each other. 

Keywords: Extramarital relationship, marital life, divorce, sexual relations, 

narrative research. 
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 * )مورد مطالعه: زنان و مردان متقاضی طالق در شهر مشهد(

 1فوالدیان مجید

 2کاشانی برادران زهرا
 3ریدیا مرتضی
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 چکیده
بودن حد روابط  رابطة فرازناشویی با توجه به شرایط فرهنگی ایران، چارچوب روابط زن و مرد و مشخص

های  شود؛ بنابراین مطالعة حاضر با رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبه ای اجتماعی محسوب می مسئلهآنان، 

ة متقاضی کنند مراجعهروایی، به بررسی و شناسایی فرایندهای بروز رابطة فرازناشویی در میان زنان و مردان 

های این مطالعه پنج مدل فرایندی بوده است  طالق به سازمان بهزیستی خراسان رضوی پرداخته است. یافته

شویی و متقاضی طالق که دلیل تقاضای روایت از زنان و مردان دارای رابطة فرازنا 11که پس از دریافت 

از آنان و  هرکدامهای اختصاصی برای  جدایی آنان برقراری رابط فرازناشویی بوده است، ترسیم مدل

دست  به تر یانتزاعها در سطحی  های فرایندی استخراج شده از مصاحبه بعد از قرارگیری مدل تیدرنها

شوندگان،  های مصاحبه های مشابه میان روایت یرنگهای فرایندی، حاصل وجود پ آمده است. این مدل

شوندگان است. فرایندهای  آمده از مصاحبه دست های به شده، انتزاع و تحلیل روایت های ترسیم ترکیب مدل

همسری، تعارض زوجین در فرهنگ جنسی، تعارضات  شده شامل شرایط آنومیک جامعه، کودک استخراج

 است. خانوادهرد با در روابط زناشویی و شکاف مذهبی ف

 پژوهی، زندگی زناشویی، طالق. رابطة فرازناشویی، روابط جنسی، روایت های کلیدی: واژه

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
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 0011، بهار 0، شماره 01یقات اجتماعی در ایران، دوره مطالعات و تحق  01 

 

 مسئلهمقدمه و طرح 

ترین نهاد برای پاسخگویی به نیازهای عاطفی افراد و حفظ سالمت  ترین و بنیادی خانواده مهم

است و به  برخوردارراوانی روحی آنان است که امر تعهد در روابط اعضای آن از اهمیت ف

کند )حاجیان و  تر حفظ نهاد خانواده کمک می این روابط و در سطحی کالن تداومثبات و 

(. 1380خواه و همکاران،  ؛ حجت2110؛ اویرام و امیچا، 1380؛ ایدر و مردانی، 1381عنایت، 

وی جنس گرانه و متعهدانه در محیط خانواده و احساس مراقبت از س وجود روابط حمایت

این تعهد در زندگی  بر دهد. عالوه می ارتقاها را  نوعی توانایی مقابله با دشواری مخالف، به

بسزایی دارد )روس و  ریتأثبستگی و اتحاد زن و مرد  زناشویی، در میزان فداکاری، تقویت هم

ه طور ک (. درواقع همان1380؛ اجتهادی و واحدی، 1381؛ حاجیان و عنایت، 1888میروسکی، 

همراه دارد، روابط  بستگی و حفظ اتحاد زوجین با یکدیگر را به تعهد زناشویی ایجاد هم

 کشاند. می چالشکند و بنیان زندگی را به  می دیتهدفرازناشویی میزان تعهد در خانواده را 

شود  می محسوبوفایی در روابط زناشویی در ایران یکی از دالیل اصلی طالق  خیانت و بی

؛ 1381پور،  ؛ صادقی فسایی و ملکی1381؛ حبیبی عسگرآباد و حیدری، 1382اران، )فتحی و همک

(؛ بنابراین با توجه به این وضعیت 1380زاده،  الدین و صالحی ؛ شرف1380عزتی و کاکابرایی، 

علت  دلیل فراگیربودن و از سوی دیگر به رسد پدیدة روابط فرازناشویی از یک سو به نظر می به

بودن مذهب و عرف در چارچوب روابط میان زن و مرد و  ایران و پررنگشرایط فرهنگی 

بودن حدود روابط میان این دو جنس مخالف، پدیدة روابط فرازناشویی حتی  مشخص تینهادر

وفایی جنسی،  شود. رابطة فرازناشویی که به بی می شناختهای اجتماعی  همسئلدر مقادیر بسیار کم، 

ی جنسی از طریق تلفن و چت( داللت گوهاو گفتسی( و مجازی )عاطفی، ترکیبی )عاطفی و جن

شود که ناظر به انحصار روابط جنسی و عاطفی  می برقراردارد، خارج از قرارداد اجتماعی ازدواج 

توان  می اساس این (. بر1381؛ فتحی و همکاران، 1381میان زن و شوهر است )کرمی و همکاران، 

ابطة دونفره است که به ایجاد صمیمت عاطفی یا فیزیکی با گفت، خیانت زناشویی نقض تعهد ر

 (.1382شود )اجتهادی و واحدی،  می منجرفردی خارج از رابطة زناشویی انحصاری دوطرفه 

ی موجود در روابط هاخألکنشگران اجتماعی با برقراری رابطة فرازناشویی درصدد پرکردن 

(. نکتة مهم در این 1381حاجیان و عنایت، ؛ 1381ها و همکاران،  )امینی هستند خودزناشویی 
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سوی روابط  در روابط زناشویی خود هستند، به خألموضوع این است که تنها افرادی که دچار 

روند، بلکه کسانی که روابط زناشویی خوشایندی هم دارند، ممکن است در اثر  مذکور نمی

؛ حدادی و همکاران، 1382عواملی به داشتن چنین روابطی ترغیب شوند )فتحی و همکاران، 

ساز  گیرند و زمینه می قراررسد عوامل متعددی در ارتباط با یکدیگر  می نظر (؛ بنابراین به1380

شوند. به همین دلیل، رابطة فرازناشویی تنها منحصر به زنان و  یی میفرازناشوپدیدة روابط 

یندی است که اگر فردی مردانی نیست که در زندگی زناشویی خود نارضایتی دارند، بلکه فرا

در آن قرار بگیرد، با توجه شرایط علی که در طی این فرایند وجود دارد و فرد را احاطه 

 یابد. گونه از روابط سوق می سوی این کند، به می

ساز رابطة فرازناشویی، از جمله عوامل مهم و  های مرتبط با عوامل زمینه براساس پژوهش

ناشویی عبارت است از: ارتباطات مستمر افراد با یکدیگر، تأثیرگذار بر وقوع رابطة فراز

 گوهاو گفتنکردن شئون اخالقی و معاشرتی در پوشش و  های کاری، رعایت بودن محیط مختلط

شناسی، سطح باالی خودشیفتگی،  ( سطح پایین وظیفه1380زاده،  الدین و صالحی )شرف

های مالی و  یزیافتگی زوجین، فرصتمصرف مواد و الکل، میزان تما تعارضات زناشویی، سوء

نفس کم،  شده، عزت (، همچنین هیجانات سرکوب1380خواه و همکاران،  شغلی افراد )حجت

توجهی به مرزهای اخالقی در روابط با جنس مخالف، ارضانشدن نیازهای عاطفی، روابط  بی

هوش معنوی پایین،  طلبی، جنسی متعدد قبل از ازدواج، نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی، تنوع

فضای باز برای ابراز احساسات عاطفی، ضعف  جو سرد حاکم بر خانواده، غفلت از

ضعف عملکرد عوامل بازدارندة حقوقی و قانونی  تیدرنهاهای دینی و اخالقی و  مایه درون

 (.1380بند و عنایت،  ؛ پنجه1389 ؛ آسایش و همکاران،1381)غفوریان و همکاران، 

کمتر پژوهشی به بررسی فرایند وقوع رابطة فرازناشویی پرداخته است. وقوع در این میان، 

گیرد که گاهی  ساز ناظر بر آن طی فرایندی صورت می این روابط با درنظرگرفتن عوامل زمینه

ی از عوامل و شرایط تا ازدواج فرد را همراهی ا مجموعهشود و  از دوران کودکی فرد آغاز می

رو شناسایی این  شود؛ از این ة فرازناشویی فرد بعد از ازدواج منجر میکند و به وقوع رابط می

در واکاوی رابطة فرازناشویی اهمیت دارد و بدون شناسایی این فرایندها شناخت این  ندهایفرا

در راستای حل این پدیده برداشت. به  مؤثرتوان گامی  شود و نمی پدیده چندسطحی دشوار می
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ا رویکردی کیفی به بررسی فرایندهای بروز روابط فرازناشویی در همین دلیل، این مطالعه ب

 میان متقاضیان طالق پرداخته است.

 پیشینة پژوهش

بر روابط مذکور در مطالعات و  مؤثربندی عوامل  بندی و دسته در این بخش به بررسی، جمع

ر روابط ب مؤثرتحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است. با توجه به گوناگونی عوامل 

خانوادگی و  -ها را در سه دستة فردی، مربوط به زندگی زناشویی توان آن یی میفرازناشو

 آمده است. 1در جدول  هرکدامدر  مؤثرهای  بندی کرد. شرح این عوامل با مؤلفه اجتماعی تقسیم

 فرازناشویی روابط با مرتبط خانوادگی و اجتماعی فردی، عوامل. 1 جدول

 فرازناشویی روابط با مرتبط فردی عوامل

 نوع

 عامل
 پژوهش عنوان مؤلفه مؤثر یبند دسته

 عوامل

 فردی

 مشکالت

 -شخصیتی

 روانی

به  یازن خواهی، هیجان و طلبی تنوع

 کم نفس بهاعتماد زنان، در توجه جلب

مشکالت  ی،منف خودانگارة و

 ،در زنان یفتگیخودش یتی،شخص

اثبات  پریشی، و روان یپرخاشگر

 (یاس جوان)احس یمردانگ

و  ی(؛ حداد1382) همکارانو  فتحی

عسگرآباد و  یبیحب ؛(1380) همکاران

و  ییفسا ی(؛ صادق1381) یدریح یحاج

 همکارانو  ی(؛ کرم1381) پور یملک

(؛ شاکلفورد و 1893(؛ فلچر )1381)

 (1891) لدر و ویگینس(؛ 2119) همکاران

 اعتقادات

 مذهبی

 ی،مذهب یاعتقادات و باورها ضعف

 ینی وبه احکام د نداشتن تزامال

 اخالقیات

 ی(؛ حداد1380) زاده صالحی و الدین شرف

 همکارانو  ی(؛ کرم1380) همکارانو 

(؛ باردت و 2111) یو م ینچام(؛ ف1381)

 (2111) همکاران

 موقعیت

 و اجتماعی

 شرایط

 ظاهری

 

و  یمهارت ی،ماد یابزارها داشتن

 یزیکی،و ف یظاهر یطشرا یتی،موقع

در ارتباط با جنس  یشغل داشتن

 مخالف

 ی(؛ حداد1380) زاده صالحی و الدین شرف

 و عسگرآباد حبیبی(؛ 1380) همکارانو 

 مردانی و ایدر(؛ 1381) حیدری حاجی

(1380) 

 از قبل روابط

 ازدواج

 از پیشرابطه با جنس مخالف  تجربة

 عشق ناکام ازدواج،

حبیبی (؛ 1380) همکارانو  حدادی

 (1381) حیدری اجیح و عسگرآباد
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 فرازناشویی روابط با مرتبط خانوادگی و اجتماعی فردی، عوامل. 1 دولادامه ج

 فرازناشویی روابط با مرتبط خانوادگی عوامل 

 پژوهش عنوان مؤلفه مؤثر یبند دسته عامل نوع

 مربوط عوامل

 زندگی به

-زناشویی

 یخانوادگ

 مسائل

 و جنسی

 جسمی

 از کیفی و کمی نارضایتی

 ،با همسر یجنس ابطةر

 بودن، یمعق ی،جنس یناتوان

 ی،انحراف یجنس یشگرا

 ی،مزمن جنس های یماریب

 از شوهر و زن سردشدن

 جاذبة نبودو  یکدیگرظاهر 

 ،طرف مقابل یبرا یتیجنس

 یی،زناشو ینتمک نبود

 از خارج رواج ضرردانستن یب

 زناشویی روابط برای ازدواج

 همکارانو  ی(؛ حداد1380) ییو کاکابرا عزتی

و  ین(؛ مار2111) یو م ینچام(؛ ف1380)

(؛ 1381) همکارانو  ی(؛ اکبر2111) همکاران

 و عسگرآباد حبیبی(، 1380) مردانی و ایدر

 همکاران(؛ نوواک و 1381) حیدری حاجی

و  یتی(؛ پرو1383) همکارانو  ی(؛ مروت2111)

(؛ آلن 1818) همکاران(؛ گرتولد و 2111آماتو )

 (2119) همکارانو 

 مسائل

 عاطفی

 یروح ةفاصل ی،خأل عاطف

 توجهی، یب ،زن و شوهر

 یاحساس خوشبخت نداشتن

 کپنستون(؛ 1381) پور ملکی و فسایی صادقی

 (2110) مانسچ(؛ 1882)

 مشکالت

 رفتاری

 همسر

خشونت  کالمی، خشونت

 یتهمت و شکاک یزیکی،ف

 و فسایی صادقی(؛ 1380) همکارانو  حدادی

 (1381) پور ملکی

 خانوادة

 یپدر

 در خانواده زای تنش فضای

داشتن  کودکی، دوران

 در درگیر خانواده یاعضا

داشتن  فرازناشویی، روابط

 ایمننا یتیسبک ترب

 همکارانو  ی(؛ فتح1380) همکارانو  حدادی

 حیدری حاجی و عسگرآباد حبیبی(؛ 1382)

(1381) 

 ازدواج

 نامناسب

اختالف  زیاد، سنی اختالف

 یلی،ازدواج تحم ،طبقات

و بدون  یازدواج مصلحت

 ،ازدواج زودهنگام ،عالقه

 یاختالفات فرهنگ

 و عسگرآباد حبیبی(؛ 1380) همکارانو  حدادی

 (1381) حیدری حاجی
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 فرازناشویی روابط با مرتبط خانوادگی و اجتماعی فردی، عوامل. 1 جدول ادامه

 فرازناشویی روابط با مرتبط اجتماعی عوامل 

 پژوهش عنوان مؤثر ةمؤلف بندی دسته ملعا نوع

 عوامل

 اجتماعی

 و ها رسانه

 های شبکه

 اجتماعی

 یلتسه منظور به یاجتماع یها دوستان، شبکه یرتأث

و  یلمماهواره و ف یدند ،رابطه با جنس مخالف

 روابط انگیز، شهوت یرتصاو یدند ،پورن یها عکس

 غیرواقعی و غیربهداشتی و وحشیانه جنسی

 همکارانو  حدادی

 یو م ینچام(؛ ف1380)

 مردانی و ایدر(؛ 2111)

(1380) 

 قوانین

 ناکارآمد

 یان،اطراف یها )سرزنش طالق های دشواری

 ءاستفادةسو ،(همسر به مالی وابستگی فرزندان،

موجود  ینضعف قوان ،مردان از قانون تعدد زوجات

در  یدولت ینهادها یفو عملکرد ضع کشور

جوانان و نقش  یجنس یازهایبرخورد با ن

 آنان یبازدارندگ

(؛ 1382) همکارانو  فتحی

 همکارانو  یحداد

 و الدین شرف(؛ 1380)

(؛ 1380) زاده صالحی

 (1382) مدیری

 نگاه

 گیرانة سهل

 جامعه

 دربارة جامعه مجاز و گیرانه سهل های نگرش وجود

 ینکاذب در روابط زوج های یآزاد ،مردان وفایی یب

 با جنس مخالف

 همکارانو  حدادی

و  ی(؛ مروت1380)

 (1383) همکاران

هایی که  اساس با توجه به مرور پیشینة تجربی در رابطه با روابط فرازناشویی و پژوهش براین

های  طور مستقیم عوامل و زمینه اند، روابط فرازناشویی و به نگاه پیامدی به موضوع مذکور داشته

ها نگاه فرایندی به روابط فرازناشویی و  این پژوهشتاثیرگذار بر این روابط مورد بررسی شدند. 

اند. براساس این مطالعات، عوامل فردی مانند مشکالت شخصیتی و  گیری آن نداشته نحوة شکل

روانی، اعتقادات مذهبی، موقعیت اجتماعی و شرایط ظاهری و روابط قبل از ازدواج از جمله 

فرازناشویی را ایجاد کند. از سوی دیگر، عوامل شرایط ایجاد رابطة  دنتوان یممواردی هستند که 

ی جسمی، مسائل عاطفی، مشکالت رفتاری همسر، ها یماریبخانوادگی مانند مسائل جنسی و 

سبب بروز رابطه فرازناشویی شود. در این میان،  تواند یمفضای خانوادگی و ازدواج نامناسب نیز 

گیرانه جامعه به  ی، قوانین ناکارآمد و نگاه سهلی اجتماعها شبکهو  ها رسانهعوامل اجتماعی مانند 

رابطة فرازناشویی، در کنار عواملی مانند بدگمانی، مشکالت مالی، اعتیاد، نداشتن ارتباط زوجین، 

ی در نابساماناعتمادی،  تعارضات میان زن و مرد، نارضایتی جنسی، نداشتن حمایت اقتصادی، بی

مقدمات  دنتوان یمر در بروز طالق میان زوجین هستند که روابط عاطفی از عوامل مهم و تاثیرگذا
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های مستقلی از  رو پژوهش حاضر، روایت وجود آورند؛ از این گیری رابطة فرازناشویی را به شکل

ها به کشف و واکاوی  زنان و مردان دربارة رابطة فرازناشویی به دست آورده که مبتنی بر این روایت

 شویی در میان زنان و مردان متقاضی طالق پرداخته است.فرایندهای بروز رابطة فرازنا

 چارچوب مفهومی

کنندگان به درک ذهنی و بینشی  شدن در دنیای مشارکت های کیفی پژوهشگر با سهیم در پژوهش

رسد؛ بنابراین باید درکی از مفاهیم داشته باشد تا بتواند روابط میان  ها می های آن عمیق از تجربه

یص دهد و عناصر مربوط و نامربوط به مفاهیم محوری را از یکدیگر تمیز آن مفاهیم را تشخ

ترین  ی کیفی و از مهمها دادهنیاز ضروری تحلیل همة  رو حساسیت نظری پیش دهد؛ از این

پور،  ملزومات اساسی در طراحی و تدوین چارچوب مفهومی است )جوادی پاشاکی و درویش

ی ثابت زن و مرد در این ها نقشمنظر گیدنز تغییر کرده و  (. امروزه ترکیب خانوادة سنتی از1389

خانواده در عصر مدرنیته،   عوامل دگرگونی نیتر مهمنهاد دچار تحوالت بسیاری شده است. از 

تغییر زنان و موازنة  های زن و شوهری، موقعیت درحال ارزشمنددانستن فرزندان، تحول نقش

های  شاغل در زندگی اجتماعی، تغییر و تنوع شکلقدرت آنان با مردان، حضور گستردة زنان 

های  ی جدید روابط جنسی و آزادیالگوهادر ازدواج، کاهش فرزندآوری، ظهور  ریتأخازدواج، 

دنبال آن رابطه با جنس مخالف و دموکراسی عاطفی که پایة آن ارتباط و اعتماد میان  جنسی و به

ای خارج از چارچوب  ساس هرگونه رابطها (. براین89-82: 1391زن و شوهر است )گیدنز، 

تواند دموکراسی عاطفی را برهم بزند و اعتماد را از بین ببرد.  می شدة زندگی زناشویی تنظیم

های آن در دورة مدرن از یک سو  همچنین در این صورت، زندگی زناشویی که یکی از مشخصه

 ، از هم فرو بپاشد.های جنسی و از سوی دیگر اهمیت اعتماد و وفاداری است آزادی

ای  های مبهم و پیچیده در چنین جوامع مدرنی، افراد درگیر در روابط اجتماعی، با موقعیت

ناپذیر دیگران آگاهی ندارند. در چنین شرایطی،  های کنترل رو هستند و از نتایج اعمال و کنش روبه

کند و به افراد اجازه  می ککممنزلة ویژگی مهم روابط اجتماعی، به کاهش پیچیدگی ذهنی  اعتماد به

های مبهم هماهنگ کنند، اما از سوی دیگر اعتماد کنشی است که  دهد خود را با موقعیت می

زاده و  ؛ لطفی1381دهد )کمالی و اسکندری،  می شیافزاپذیری افراد را در مقابل دیگران  آسیب
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روابط مستقیم و چهره به  توان گفت، اعتماد میان افراد، حاصل می اساس (. براین1381همکاران، 

چهرة اعضای جامعه است، که محدودترین شعاع آن به اعتماد میان اعضای خانواده و افرادی مربوط 

تواند زندگی  می دار شود، اگر این اعتماد خدشه (.19: 1392)زنومکا، شناسیم  می را ها آناست که 

نا شوند، احتمال اینکه به یکدیگر زوجین را از هم بپاشد؛ پس هرچه افراد با یکدیگر بیشتر آش

براین برقراری این تعامالت زمینة رشد عواطف را در میان  اعتماد کنند، بیشتر خواهد بود. عالوه

 (.111: 1310شود )چلبی،  می تیتقوکند و هرچه عواطف بیشتر رشد کند، اعتماد  می جادیاافراد 

 راد؛ یکی میان افرادی که یکدیگر شو می میتقسبندی گیدنز، اعتماد به دو نوع  در تقسیم

گیرد. این افراد در رابطه با  می شکلشناسند و این اعتماد بر مبنای آشنایی طوالنی میان آنان  می

اند. نوع دیگر نیز قابلیت  یکدیگر صالحیت خود را برای جلب اعتماد از دیگری به اثبات رسانده

بیان دیگر، اعتماد به اشخاص مختلف به دریافت های اعتمادبخش است. به  اعتماد بر مبنای مکانیسم

وجوی این  هایی از صداقت دیگران نیاز دارد که در هر کنش، دو طرف یک رابطه در جست نشانه

ای  های هر جامعه ترین آفت (. از نظر گیدنز یکی از مهم110-113: 1391ها هستند )گیدنز،  نشانه

اعتمادی در روابط اجتماعی و گسترش انحرافات  بیاساس  نبود اعتماد میان اعضای آن است. براین

تواند به نهاد خانواده و سایر مناسبات انسانی منتقل شود و به تزلزل روابط  می جامعهاخالقی در 

از ذهن افراد است که باید به او  رتأثی منگرش(؛ بنابراین اعتماد 1380بینجامد )حدادی و همکاران، 

و نهاد مهم آموزش این نگرش به افراد هستند. درواقع یادگیری آموخته شود. مدرسه و خانواده د

توان گفت اعتماد، مترادف  می اساس شدن در خانواده است. براین اعتماد بخشی از فرایند اجتماعی

( 1818بستگی است )لومان و همکاران،  تحمل، رضایت، پذیرش، اطمینان، وفاداری، آشنایی و دل

شود. جدایی در رابطه و فاصلة کامل  می جادیادر رابطة افراد  ای که در صورت نبود آن فاصله

 اند: ( که در ادامه بیان شده129-121: 1318زوجین شامل پنج مرحله است )فرهنگی، 

 :وقتی طرفین رابطه یا یکی از دو طرف احساس کند رابطة او با دیگری محدود  افتراق

گیرد خود را از  می میتصمشرایط شده، یا در چارچوب معینی قرار گرفته است، در این 

 قید رابطه آزاد کنند.

 :در این مرحله، طرفین رابطه دفعات ارتباط و میزان صمیمت خود با  محدودکردن

 دهند. را کاهش می رابطهطرف دیگر 
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 رود و طرفین،  ی میتباهدر این مرحله، رابطه بیشتر از گذشته رو به  شدن رابطه: روح بی

هایی است که  ها نیز مانند پیام ی کالمی یا غیرکالمی دارند. نوع این پیامها بیشتر رابطه و پیام

 ای وجود ندارد. شود و در آن عاطفه می بدلمیان اشخاص بیگانه رد و 

 :تالشگریزند و  می گریکددر این مرحله نیز طرفین رابطه از ی پرهیز از یکدیگر 

رحله جدایی جسمی کنند ناراحتی خود را کاهش دهند. مشخصة اصلی این م می

 زوجین از یکدیگر است.

 :گیرد. می صورتشود و جدایی  می ختهیگساز هم  کامالًدر این مرحله روابط زوجین  جدایی 

عنوان نیروی هنجاری جامعه، نقش مهمی در تقویت پیوند  بنا بر آنچه گفته شد، خانواده به

تغییر و دگرگونی در ساختار آن، اعضای جامعه و انسجام اجتماعی آنان دارد؛ بنابراین هرگونه 

انگیز است. این تغییرات و دگرگونی اگر در جوامعی سنتی رخ بدهد که در فرایند  بر مناقشه

های زناشویی همسو  قواعد و چارچوب مدرنیزاسیون و گذار از سنت به مدرنیته قرار دارند و با

شود که نتیجة  های سنتی می گیری هنجارهایی ناهماهنگ و نامتجانس با الگو نباشد، سبب شکل

تواند  می بلکهساز بهبود و توسعه نیست،  شود و زمینه تنها سبب تغییرات مثبت نمی آن نه

 پاشیده شود.  شرایطی را ایجاد کند که خانواده ازهم

تواند نوآوری و  می سوهنجاری در چنین جوامعی، از یک  به تعبیر مرتون، حالت بی

نوایی شود )بیرو،  سبب طغیان و ناهم گریدوجود آورد و از سوی  خواهی اجتماعی را به اصالح

اساس وضعیت ناهنجاری که دورکیم آن را احساس نبود التزام اجتماعی به  (. براین12: 1391

(، زمانی که بر روابط میان 191: 2112داند )موریسن،  قوانین و هنجارها و قواعد جامعه می

از سنت به مدرنیته حاکم شود )رجوع کنید به جوادی و گذار  زنان و مردان در جامعة درحال

کند. این  می جادیاشماری در این روابط  هایی بی (، تغییرات و دگرگونی1382همکاران، 

از ورود مدرنیته به ایران و قرارگرفتن در فرایند  رتأثهای اخیر م که در سال ها یدگرگون

ود، تغییر در الگوی روابط جنسی، ش می مشاهدهشدن در ساختار خانواده بیشتر  جهانی

 شود. های جنسی و رابطه با جنس مخالف و مواردی از این قبیل را شامل می آزادی

احساسی خارج از  -اساس زمانی که یکی از زوجین یا هر دو، رابطة عاطفی براین

 دار شخصی، وفاداری و اطمینان خدشه چارچوب رابطة زناشویی با برقرار کنند، اعتماد بین
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شود.  می جادیایابد و در روابط زوجین فاصله  می کاهشدنبال آن رضایت زناشویی  شود و به می

انجامد. در چنین وضعیتی،  یی میجدارود که زندگی زناشویی به  می شیپاین فرایند تا آنجا 

کردن سود خود و  دنبال بیشینه مبتنی بر نظریة انتخاب عاقالنه از آنجا که کنشگران اجتماعی به

گزینند که برای رسیدن به اهدافشان بهترین باشد  میبرکسب بیشترین فایده هستند، راهی را 

ی ازهاینی اصلی خانواده، مانند اعتماد، کارکردها(. اگر 32: 1311؛ کلمن، 28: 1313)لیتل، 

رود و  نشود، انسجام خانواده از میان می نیتأمجنسی، دریافت حس پشتیبانی و حمایت عاطفی 

 همین کارکردها بستگی دارد. نیتأمشود؛ زیرا بقای آن به  کشیده می اضمحالله نیز به خانواد

 ی پژوهششناس روش

جامعة مورد بررسی پژوهش کیفی حاضر، زنان و مردان متقاضی طالق هستند که از یک سو بعد 

کرده از ازدواج، روابط عاطفی یا جنسی با فرد دیگری خارج از چارچوب رابطة زناشویی برقرار 

اند. با  و از سوی دیگر برای دریافت مشاوره به سازمان بهزیستی خراسان رضوی مراجعه کرده

آوری اطالعات با  بودن پژوهش حجم نمونه از قبل تعیین نشد، بلکه در فرایند جمع توجه به کیفی

(. در بررسی روابط 120: 1382)استراوس وکربین،  ة اشباع مشخص شددرجرسیدن به 

های  گیری با تکنیک نمونه»اند، از راهبرد  ی در میان زوجینی که رابطة فرازناشویی داشتهفرازناشوی

راهبرد  کگیری، پژوهشگر به ترکیب بیش از ی استفاده شد. در این نمونه« هدفمند چندگانه

های  (. برای یافتن نمونه در این پژوهش، ابتدا پرونده10: 1381)محمدپور،  پردازد یمی ریگ نمونه

قاضیان طالق در بهزیستی بررسی شد. در گام بعد پژوهشگران به زوجینی دسترسی یافتند که مت

دلیل روابط فرازناشویی همسر بوده  ها به سازمان، دریافت مشاوره برای طالق، به دلیل مراجعة آن

 مرد( انجام شد. 0 -زن 12های روایی ) مورد مصاحبه 11است. به همین ترتیب 

ی قرارگرفتن کنشگران اجتماعی در رابطة فرازناشویی، ندهایفرامنظور کشف  در این مطالعه به

ها برای کشف ابعاد و  جای تحلیل داده پژوهی استفاده شد. در این پژوهش، به از روش روایت

ها در بستر زمان پرداخته شد تا در این فرایند چگونگی تغییر عمل،  ها و تعامل ها، به عمل ویژگی

یا اتفاقات را  دادهایروپژوهانه توصیفات  د. پژوهشگر در تحلیل روایتتبیین و تفسیر شو

؛ 10: 1391پناه،  داد )طلوعی و خالق ارائهصورت داستان  ها را با یک پیرنگ به گردآوری کرد و آن
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شود تا  می گرفتهمنزلة روایتی درنظر  (. در این روش، زندگی به193: 1381استراوس و کوربین، 

دنبال دستیابی  ها که به های گردآوری داده ایی واقعیت را بدون استفاده از رویهبتوان برساخت رو

پژوهانه، پژوهشگران  (. در این تحلیل روایت329: 1382ها هستند، تحلیل کرد )فلیک،  به روایت

کننده در  دنبال تبیین این موضوع هستند که چه فرایندی در زندگی کنشگران زن و مرد شرکت به

ها در  شده است. این روایت برقراراز آن رابطة فرازناشویی  رتأثرخ داده است که م این مطالعه

شده از سوی آنان  های زیسته و نقل شده و در داستان آغازهای افراد  مقام روش، از تجربه

منظور تحلیل  (. با توجه به این تعریف، در این مطالعه به11: 1381بررسی است )کرسول،  قابل

یی ها مصاحبه، اند گرفتهوز رابطة فرازناشویی با زنان و مردانی که در این رابطه قرار ی برندهایفرا

پیوندی زمانی وجود دارد. این  مصاحبه براساس روش تحلیل، روایت 11انجام شد. در همه این 

تحلیل پیشینة زندگی زنان و مردان حاضر در رابطة فرازناشویی و عوامل ورود آنان به این روابط 

 مدل درگیرشدن در رابطة فرازناشویی را استخراج کرده است. تیدرنهاناسایی و را ش

 شوندگان مصاحبه مشخصات. 2 جدول

 تحصیالت سن 1نام ردیف
 زندگی وضعیت

 زناشویی

 رابطة وضعیت
 ییفرازناشو

 تداوم های سال تعداد
 زناشویی زندگی

 11 تداوم زندگی حال در دیپلم 31 ستاره 1
 11 قطع زندگی حال در ارشد سیکارشنا 31 سمیه 2
 9 - طالق دیپلم 21 محدثه 3
 8 تداوم طالق کارشناسی 28 مهال 1
 13 تداوم طالق سیکل 32 ستایش 0
 2 تداوم طالق سیکل 21 لیال 2
 9 تداوم طالق سیکل 22 مریم 1
 1 تداوم طالق سیکل 31 سارا 9
 11 تداوم طالق پلمید فوق 31 ساناز 8
 ماه 0 تداوم طالق سیکل 10 سولماز 11
 29 تداوم طالق دبستان 10 عاطفه 11
 9 قطع طالق دیپلم 32 سعید 12
 11 تداوم زندگی حال در ارشد کارشناسی 39 ساسان 13
 1 تداوم زندگی حال در ارشد کارشناسی 22 علی 11
 8 تداوم طالق دیپلم 31 وحید 10
 8 - طالق سیکل 22 مهناز 12
 8 تداوم طالق لمپید فوق 31 رضا 11

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
درنظر  مستعار نام و شماره یک آنان ازهرکدام  برای مطالعه، این در کنندگان شرکت شخصی حریم دلیل حفظ . به1

 .است شده گرفته
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 ی پژوهشها افتهی

نفر مبتنی بر راهنمای مصاحبة  11با   افتهیساختار هایی نیمه مصاحبه مجموعدر این پژوهش، در

نفر آنان مرد بودند. براساس  0شوندگان زن و  نفر از مصاحبه 12ساخته صورت گرفت.  محقق

در  ها آندرصد  30ودند، شوندگان تا مقطع سیکل تحصیل کرده ب درصد مصاحبه 11، 2جدول 

درصد آنان تحصیالتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی  23و  بودنددیپلم  مقاطع دیپلم و فوق

شوندگان طالق نگرفته و حین زندگی  نفر از مصاحبه 3نفر  11. همچنین از میان داشتندارشد 

دلیل اقدام به  یگر نیز بهنفر د 11زناشویی با همسر، رابطة فرازناشویی خود را ادامه داده بودند. 

شدن همسرشان از این رابطه، متارکه کرده و البته رابطة فرازناشویی  رابطة فرازناشویی و مطلع

 .اند دادهخود را ادامه 

ساز بروز رابطة  های این مطالعه پس از آشکارشدن عوامل علی و زمینه منظور تحلیل یافته به

شوندگان ترسیم شد. در گام بعد،  هریک از مصاحبه هایی برای فرازناشویی برای هر فرد، مدل

ها استخراج شد که درواقع  شمول بروز رابطة فرازناشویی از همة مصاحبه های کلی و همه مدل

پنج الگوی علی، یا پنج شیوة  تینهاحاصل ترکیب و انتزاع از فرایند هر مصاحبه بوده است. در

ها در سطوحی  شده از مصاحبه ندی استخراجمدل فرای 11اثر ترسیم شد که حاصل قرارگرفتن 

ساز رابطة فرازناشویی که  تر است. درواقع توصیفات رویدادها و عوامل و شرایط زمینه انتزاعی

های  با استفاده از پیرنگ تیدرنهاگرفته در این پژوهش است،  های صورت حاصل مصاحبه

 صورت پنج داستان فرایندی ارائه شد. مشابه به

 شرایط آنومیک جامعهفرایند اول: 

منع و اجبار در امور مذهبی و روابط با جنس مخالف از سوی خانواده در دوران کودکی، در 

تواند سبب بروز گسست در  می ی مذهبی نیز در فرد درونی نشده باشد،باورهاشرایطی که 

 ی مذهبی فرد در دوران نوجوانی و جوانی شود. در این وضعیت، وقتی درباورهاعقاید و 

جامعه هنجار مشخص و روشنی برای رابطة عاطفی و جنسی با جنس مخالف وجود ندارد، 

های مرجع و دوستان به روابط با جنس مخالف و امور مذهبی  بینی گروه فرد از نگرش و جهان

پذیرد. در این صورت، اگر ازدواجی با رویکرد سنتی یا دوستی شکل بگیرد، فرد  می ریتأث
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اکنون طی کرده است و از آنجا که روابط آزاد با جنس مخالف را ممنوع دلیل شرایطی که ت به

کند. از سوی دیگر یکی از زوجین از روابط طرف مقابل  داند، اقدام به برقراری رابطه می نمی

شده، خیانت پنداشته شود؛ در این صورت  شود و این رابطه از نظر طرف مطلع خود آگاه می

شوند و از روابط خود با یکدیگر در زندگی زناشویی احساس  یاعتماد م زوجین به یکدیگر بی

یابد و  می کاهشکنند؛ درنتیجه تمایالت عاطفی و جنسی آنان به یکدیگر  ی میتینارضا

 پذیر است. امکان وقوع رابطة فرازناشویی بسیار امکان تیدرنها

 
 جامعه آنومیک شرایط فرایندی مدل. 1 شکل
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 همسری فرایند دوم: مدل کودک

 فرایند اول خرده

ویژه  خانوادگی در دوران کودکی عامل منع فرزندان به رانهیگ سختفضای مذهبی و سنتی 

رفتن و برقراری رابطه با جنس مخالف است. در این صورت، اگر خانواده  دختران از تنها بیرون

وجوانی وادار ها را به ازدواج در دوران کودکی و ن ازدواج زودهنگام دختران را الزم بداند و آن

نیز از  معموالًکند، این دختران بعد از ازدواج تمایل چندانی به همسر خود نخواهند داشت و 

زیرا درک درستی از ازدواج و شرایط گزینش همسر  اصول روابط زناشویی ناآگاه هستند؛

تعرض جنسی دارند و درنتیجه از  احساسرو در روابط جنسی خود با همسر،  ندارند؛ از این

 قرارکنند. کنشگرانی که در این فرایند  وابط جنسی در زندگی زناشویی احساس نارضایتی میر

میل خواهند شد. در این  به برقراری هرگونه رابطه با همسر خود بی تیدرنهاگیرند،  می

صورت، دختران با نوعی فشار روانی که حاصل تجربة زودهنگام روابط زناشویی و پذیرش 

مصاحبت با دوستانی بپردازند که عشق  شوند. این افراد اگر به  جه مینقش همسری است، موا

هایی قرار بگیرد که مضمون  ها و فیلم اند، یا در معرض رسانه را در زندگی خود تجربه کرده

وقت در دوران قبل از ازدواج  ها کلیدی و پررنگ است، تمایل به عشق که هیچ عشق در آن

صحبتی نیازمند به یک  رو فرد برای هم پذیر خواهد بود؛ از اینارضا نشده است، در آنان گریزنا

 گیرد. می شکلاین نیاز، تمایل به برقراری رابطه در او  ریتأثشود و تحت  فرد می

 فرایند دوم خرده

کند، اگر در کنار  دلیل وضعیت خانواده در دوران کودکی یا نوجوانی ازدواج می دختری که به

تواند به تحصیل و اشتغال بپردازد؛ از  دست بیاورد، می ل بیشتری بههمسر استقالل و آزادی عم

کم  گیرد و کم می شکلمرور در او  ی گزینش همسر بهارهایمعاز تحرک اجتماعی،  رتأثرو م این

های همسر فعلی وی سازگار نیست؛ درنتیجه میل عاطفی  گیرد که این معیارها با ویژگی نتیجه می

د و این امر سبب نارضایتی جنسی و روابط جنسی نامطلوب یاب می کاهشاو به همسرش 

مرور به برقراری رابطه با دیگری تمایل پیدا  گیرد، به می قرارشود. فردی که در چنین وضعیتی  می

 کند. می
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 همسریکودک مدل. 2 شکل

 فرایند سوم: تعارض زوجین در فرهنگ جنسی

 فرایند اول خرده

ی عمیق باورهاهنگ مذهبی سنتی و خانوادگی افراد سبب ایجاد در یک سوی این مدل فرایندی، فر

های سنتی و مذهبی در فرد و خانوادة او  و ارزش باورهاشود. در صورتی که این  می فردمذهبی در 

کند،  می ازدواجگیرد. فردی که به این سبک  تداوم داشته باشد، ازدواجی با سبک سنتی شکل می

از نظر او پذیرفته است، فرهنگ جنسی سنتی و همان رابطة  ممکن است فرهنگ رابطة جنسی که

گیرند که فرهنگ  می قرارمتعارف جنسی میان زوجین باشد. در سوی دیگر این مدل، فرد یا افرادی 

غیرمذهبی بر خانوادة آنان حاکم است و این افراد در طول زندگی خود منعی از سوی خانواده 

ممکن است قبل از ازدواج، روابط  جهیدرنتاند؛  مخالف نداشتهدربارة امور مذهبی و روابط با جنس 

ها اگر با رویکرد سنتی ازدواج کنند،  متعدد جنسی یا عاطفی با جنس مخالف خود داشته باشند. آن

رو در این مدل،  ؛ از اینکنند دایپممکن است پس از ازدواج به روابط نامتعارف جنسی تمایل 
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یابد که بار دیگر روابط  شود و فرد تمایل می می جادیاجین تعارضی در فرهنگ جنسی میان زو

ساز رابطة فرازناشویی را در  متعدد عاطفی و جنسی را تجربه کند؛ درنتیجه این وضعیت زمینه

 کند. زوجین ایجاد می

 فرایند دوم خرده

 ها یا از مشاهدة فیلم متأثراگر فرد به سبک سنتی یا دوستی ازدواج کند، بعد از ازدواج 

ی مذهبی آنان بوده است، کنشی باورهادلیل گسست در  که این کار به -های پورن داستان

کند. در این صورت،  می دایپتمایل به تجربة روابط جنسی نامتعارف  -است قبول درست و قابل

همسری که در فرهنگ سنتی رشد کرده، تمایلی به این نوع رابطة جنسی  معموالًاز آنجا که 

 ندیفراشوند؛ درنتیجه فردی که در این  ی میجنسدچار تعارض در فرهنگ رابطة ندارد، زوجین 

 کند. سوی رابطة فرازناشویی میل می گیرد، به قرار می

 
 جنسی فرهنگ در زوجین تعارض مدل. 3 شکل



 11   …شناختی فرایندهای بروز رابطة فرازناشویی  تحلیل جامعه

 

 فرایند چهارم: تعارضات در روابط زناشویی

 فرایند اول خرده

محدود برای آشنایی زوجین با یکدیگر ازدواجی که به سبک سنتی و درنظرگرفتن زمان 

بینانه طرفین از یکدیگر شود که این  تواند سبب عدم شناخت کافی و واقع می صورت بگیرد،

امر، عامل ناسازگاری زن و مرد در زندگی زناشویی است. در این صورت اگر یکی از زوجین 

هر دو از زندگی با یکدیگر زدن باشد،  دارای تعارضات رفتاری، از جمله اعتیاد، فحاشی و کتک

شوند. این امر در کنار ارضای جنسی نشدن و رابطة جنسی نامطلوب، سطح  ی میناراض

دهد و تمایالت عاطفی و جنسی آنان از یکدیگر  می شیافزانارضایتی زوجین را از یکدیگر 

نی فرد ی دیباورهادلیل گسستی که در عقاید و  یابد. در چنین شرایطی، از یک سو به می کاهش

دلیل از بین رفتن تابوی پیشنهاد  وجود آمده یا از قبل وجود داشته است و از سوی دیگر به به

، فرد برای ارضای نیاز عاطفی و جنسی خود، درصدد برقراری متأهلرابطة فرازناشویی به زنان 

 .دیآ یبرمرابطة فرازناشویی و رابطة عاطفی و جنسی با فردی غیر از همسر خود 

 ایند دومفر خرده

 فروکشگیرد، پس از مدتی احساسات عاشقانه در آن  ازدواجی که به سبک دوستی شکل می

شوند و با یکدیگر ناسازگاری  می گریکدکند؛ درنتیجه زوجین متوجه شناخت نادرست از ی می

میلی عاطفی آنان به یکدیگر و در مرحلة بعد  کنند. این ناسازگاری، نارضایتی و بی پیدا می

دنبال دارد. نارضایتی جنسی در شرایطی که  تی آنان از یکدیگر در روابط جنسی را بهنارضای

مرور  ها به کند. این نارضایتی می دایپیکی از طرفین اختالل جنسی داشته باشد، بیشتر ظهور 

دهد و فرد برای ارضای نیاز  می کاهشزمان تمایالت عاطفی و جنسی زوجین را به یکدیگر 

کند و در صورتی که موقعیت برقراری  می ازینیگری غیر از همسر احساس عاطفی، به فرد د

 رابطة عاطفی با این فرد شود، ممکن است به رابطة فرازناشویی منجر شود.

 فرایند سوم خرده

دلیل تحصیل یا اشتغال بعد از ازدواج و همچنین تغییر  تحرک اجتماعی یکی از زوجین به

تواند به ناسازگاری زوجین،  زندگی زناشویی می های ی گزینش همسر طی سالارهایمع
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میلی آنان به یکدیگر منجر شود. فرایند  بی تیدرنهانارضایتی آنان از روابط عاطفی و جنسی و 

 کند. ایجاد رابطه فرازناشویی را تسریع می ریاخ

 

 
 ییزناشو رابطة در تعارضات مدل. 4 شکل

 مذهبی در خانوادهگیرانة  گیرانه و سخت فرایند پنجم: فضای سهل

 فرایند اول خرده

هایی که فرزندان  در یک سوی مدل، فضای مذهبی و سنتی در خانواده وجود دارد. در چنین خانواده

 منعاز مواردی مانند رابطه با جنس مخالف، تنها بیرون رفتن و گذراندن اوقات فراغت با دوستان 

رد درونی نشده باشد، تمایلش به تجربة موارد های دینی و مذهبی در ف و ارزش باورهاشوند، اگر  می

صورت پنهانی به برقراری  ماند؛ درنتیجه ممکن است پیش از ازدواج، به در او باقی می  شده منع
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های سنتی نیز در آن  روابط عاطفی و جنسی بپردازد. اگر خانواده از این موضوع مطلع شود و ارزش

دهد. در این صورت، اگر  می رخازدواجی به سبک سنتی االجرا باشد،  تداوم داشته و همچنان الزم

میلی عاطفی و در گام بعد نارضایتی در  همسر فرد بعد از ازدواج دچار تعارضات رفتاری باشد، بی

دهد. بعد از طالق عاطفی نیز کنشگر اجتماعی، دچار احساس  می رخرابطة جنسی و طالق عاطفی 

شود و همة این موارد سبب بروز رابطة  ی میسجنی عاطفی و ازهاینتنهایی و بروز شدید 

گیرانه از نظر مذهبی  سهل کامالًهایی با فضای  شود. در سوی دیگر این مدل، خانواده فرازناشویی می

گیرند. در این صورت، ضعف اعتقادی در  گونه منعی برای فرزندان درنظر نمی هستند؛ یعنی هیچ

هنجار رابطة عاطفی و جنسی با جنس مخالف از  های مذهبی از یک سو و نبود باورها و ارزش

دنبال دارد. در ادامة فرایند، اگر کنشگر به سبک  سوی دیگر، برقراری رابطه با جنس مخالف را به

دوستی ازدواج کند و البته روابط جنسی او با همسر در زندگی زناشویی از نظر او مطلوب نباشد، از 

 تیدرنهاشود و  میلی عاطفی و جنسی به همسر می ر سبب بیشود. این ام رابطه با همسر ناراضی می

 محرکی برای ایجاد رابطة فرازناشویی است.

 فرایند دوم خرده

تواند به برقراری رابطة عاطفی و جنسی متعدد پیش از  می تمایل به تجربة عشق مدرن در افراد

د ازدواج را راهی شود که فر ازدواج بینجامد. در این صورت شکست عشقی در روابط سبب می

کند، اگر شناخت  می ازدواجبرای فراموشی عشق گذشتة خود بداند. فردی که در این شرایط 

میلی عاطفی به همسرش  کافی از همسر خود نداشته باشد و احساس تفاهم نکند، دچار نوعی بی

از  تواند سبب نارضایتی جنسی زوجین ی جنسی میازهایننشدن نیتأمشود. از سوی دیگر،  می

 دهد.  سوقسوی طالق عاطفی و در گام بعد رابطة فرازناشویی  یکدیگر شود و زوجین را به

 فرایند سوم خرده

ها  های سنتی در آن دنبال این فضا ارزش هایی که فضای مذهبی و سنتی دارند و به در خانواده

فعلی قبیح مهم است، اگر ازدواجی صورت بگیرد، طالق بعد از آن به هر دلیلی در خانوادة 

آید. در این وضعیت، فرد با وجود اینکه از لحاظ عاطفی و البته جنسی، میلی به  می شمار به

است.  ریاخهمسر خود ندارد، مجبور به ادامة زندگی است. طالق عاطفی نتیجة وضعیت 
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دهد و از جهاتی  می رخاحساس تنهایی و بروز نیاز عاطفی و جنسی نیز در ادامة این فرایند 

 کند. می محتملرابطة فرازناشویی را  بروز

 فرایند چهارم خرده

نداشتن احساس شادی و هیجان در رابطة جنسی با همسر، در صورتی که رابطة زناشویی برای 

میلی عاطفی و جنسی زوجین به یکدیگر و در گام  فرد جذابیت چندانی نداشته باشد، سبب بی

ت به فردی دیگر و درنهایت بروز رابطة بعد موجب احساس نیاز عاطفی و جنسی زوجین نسب

 شود. فرازناشویی می

 
 خانواده در مذهبی گیرانهسخت و گیرانهسهل یفضا مدل. 5 لشک
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 گیری بحث و نتیجه

رابطة فرازناشویی با توجه به وضعیت فرهنگی ایران، اهمیت حدود شرعی روابط میان زنان و 

ای  مسئلهاز سوی سازمان بهزیستی،  1نتشرشدهمردان و فراگیربودن این رابطه براساس آمار م

بدون مطالعات توصیفی و  مسئلهشود؛ بنابراین از آنجا که حل یک  اجتماعی شناخته می

های  پذیر نیست، مطالعة کیفی حاضر با مصاحبه امکان مسئلهبر بروز  مؤثرشناسایی فرایندهای 

ه که اگر کنشگران در هریک از آنان های اثری بود ی علی و شیوهندهایفرادنبال کشف  روایی، به

منظور  تر خواهد شد. به قرار بگیرند، امکان وقوع پدیدة رابطه فرازناشویی برای آنان محتمل

ی ورود افراد به رابطة ندهایفرادستیابی به هدف این مطالعه که ناظر بر بررسی تیپولوژی و 

کنندگان زن و مرد این  تداستان بازگوشده از سوی شرک 11فرازناشویی است، با بررسی 

پنج مدل فرایندی استخراج شد که اگر  تیدرنها، ها داستانهای این  مطالعه و کشف پیرنگ

ها قرار بگیرند، امکان اینکه وارد رابطة فرازناشویی بشوند بیشتر  کنشگران در هریک از آن

 خواهد بود.

  واده دربارة اعمال مذهبیکنشگرانی که از دوران کودکی با موانع و اجبارهایی از سوی خان

تدریج در نوجوانی و  (، به1380؛ حدادی و همکاران، 1382رو هستند )فتحی و همکاران،  به رو

های مذهبی،  نداشتن به احکام دینی و ضعف باورداشت جوانی دچار سستی عقاید مذهبی، التزام

ودانگارة منفی نفس کم و پرخاشگری و خ روانی مانند اعتمادبه -همچنین مشکالت شخصیتی

؛ 1381؛ کرمی و همکاران، 2111؛ فینچام و می، 2111خواهند شد )باردت و همکاران، 

(. همچنین از آنجا که جامعة ایران در دوران گذار است و در 1380زاده،  الدین و صالحی شرف

های گذشته تاکنون وضعیت هنجاری مشخصی برای برقراری رابطه عاطفی و جنسی  طول سال

کنشگران دچار  عمالً( 1382)جوادی و همکاران،  مخالف در آن وجود نداشته استبا جنس 

دلیل  (. در چنین وضعیتی، به1391؛ بیرو، 1311خواهند شد )کوزر،  روابطشانهنجاری در  بی

و هنجار  دیبا یم شیافزاهای مرجع و دوستانشان  ی افراد از گروهریرپذیتأثنبود هنجار مناسب، 

شود. به همین دلیل هرکسی تنها اهداف  بط با جنس مخالف یافت نمیمشخصی دربارة روا

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
دلیل  به زوجین، جدایی مورد 3921 ، تعداد1381 سال در بهزیستی سازمان سوی از منتشرشده آمار اساس . بر1

 .(1381 بهزیستی، سازمان) است بوده فرازناشویی رابطة بروز



 0011، بهار 0، شماره 01یقات اجتماعی در ایران، دوره مطالعات و تحق  11 

 

رسد افرادی که در چنین وضعیت آنومیکی و بدون  نظر می کند. به می دنبالشخصی خود را 

کنند، اگر ازدواج کنند، تمایل به برقراری روابط آزاد  حدود مشخص با جنس مخالف رشد می

ی عاطفی هاخألیل هم در رابطه با همسرشان دچار در آنان وجود خواهد داشت و به همین دل

های کمی و کیفی از رابطة جنسی با  هستند. در کنار این فاصلة روحی میان زوجین، نارضایتی

سوی برقراری رابطة  تواند مزید بر علت باشد و کنشگر در رابطة زناشویی را به می همسر

؛ آلن و همکاران، 1380و همکاران،  ؛ حدادی1380فرازناشویی سوق دهد )عزتی و کاکابرایی، 

 (.2110؛ مانسچ، 2119

ای با شخصی غیر همسرش برقرار کند و همسر این  بنابراین اگر یکی از زوجین رابطه

خواهد آمد. از آنجا که اعتماد مبتنی بر دریافت  وجود اعتمادی به رابطه را خیانت بپندارد، بی

ها در رابطة زناشویی از سوی یکی از زوجین  های صداقت است، زمانی که این نشانه نشانه

؛ زتومکا، 1818، لومان و همکاران، 1391گیرد )گیدنز،  اعتمادی صورت می دریافت نشود، بی

اعتمادی، نارضایتی و کاهش سطح تمایالت عاطفی و جنسی زوجین  ( و در نتیجة این بی1392

شود و زوجین از یکدیگر پرهیز  یمرور محدود م دهد. در این صور، رابطه به می رخبه یکدیگر 

تواند به پرهیز از یکدیگر و در گام بعد به طالق و جدایی  نیز این فرایند می تینهاکنند. در می

 (.1318رسمی منتهی شود )فرهنگی، 

گونه منع  از منظری دیگر تعارض فرد با خانواده از لحاظ مذهبی چه زمانی که خانواده، هیچ

رزندان خود درنظر نگرفته و چه هنگامی که بر آنان کنترل داشته اخالقی و شرعی را برای ف

؛ 2111پذیرد )باردت و همکاران،  های کنشگران از این دو مورد، تأثیر می باشد، باورها و ارزش

عیار دموکراتیک، یا  های تربیتی تمام توان گفت، شیوه (. به بیان دیگر می1382نوایی و همکاران، 

تواند سبب بروز روابط آزادانة  می ، خانواده در دوران کودکی فرزندان از سوی دیگر استبدادی

دلیل  ی شود. این تمایالت بهسال بزرگصورت پنهانی و علنی در  فرزندان با جنس مخالف به

تجربة مکرر آن قبل از ازدواج در کنشگران، حتی بعد از ازدواج نیز به قوت خود باقی خواهد 

یی خود، تعارضات زناشوی از زوجین یا هر دوی آنان در روابط ماند. در این صورت، اگر یک

میلی عاطفی و در گام بعد نارضایتی در  ی ناسازگارانه داشته باشند، بیکردهایرورفتاری و 

تواند سبب بروز طالق  (. این شرایط می2119و همکاران،  آلنرابطة جنسی گریزناپذیر است )
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شگران اجتماعی اگر مطلوب خود را در رابطة جنسی عاطفی شود. بعد از طالق عاطفی نیز کن

با همسر دریافت نکنند، تمایل به تجربة عشق مدرن در آنان وجود داشته باشد و این نیاز 

ی جنسی عاطفی و ازهاینهمیشه مغفول باقی مانده باشد، دچار احساس تنهایی و بروز شدید 

ی سنتی و مذهبی، براساس نظریة ها (. در مدل خانواده1380شوند )حدادی و همکاران،  می

کردن سود خود در روابطشان هستند و طالق در چنین  دنبال بیشینه انتخاب عقالنی افراد به

رو  شماری دارد؛ از این های اجتماعی بی شود و هزینه می محسوبهایی فعلی قبیح  خانواده

بطة فرازناشویی برای آنان بینند؛ درنتیجه را ی میزندگکنشگران اجتماعی خود را مجبور به ادامه 

مثابة راهی برای ادامة زندگی با همسر فعلی است تا نیازهای عاطفی خود را ارضا کنند و به  به

 (.1311حداکثر سود ممکن دست یابند )کلمن، 

وجهی دیگر از فرایندهای ظهور رابطة فرازناشویی ناظر بر فضای سنتی برخی از 

هایی،  اند. در چنین خانواده عنوان یک اصل پذیرفته بههاست که ازدواج کودکان را  خانواده

شوند. از آنجا که در این سنین  ی ترغیب مینوجواندختران به ازدواج در سنین کودکی و 

های جنسی  میلی عاطفی و بدون آگاهی ها با بی آگاهی از روابط زناشویی وجود ندارد و ازدواج

رشان احساس لذت ندارند و بیشتر آن را گیرد، دختران در روابط جنسی با همس می صورت

عالقگی و نداشتن تمایل جنسی و عاطفی به  دانند که این امر سبب بی ی میجنسنوعی تجاوز 

(. 2111؛ مارین و همکاران، 2111؛ فینچام و می، 1380شود )عزتی و کاکیرایی،  همسر می

ز فرد را به شخصی غیر مورد اخیر از یک سو و تمایل به تجربة عشق مدرن از سوی دیگر نیا

صحبتی و در گام بعدی برای برقراری رابطة عاطفی و جنسی  از همسر، در گام اول برای هم

دهد. تمایل به تجربة عشق مدرن، در ارتباط کنشگر با کسانی که عشق را تجربه  می شیافزا

هایی با  فیلمهای اجتماعی و دیدن  و شبکه ها رسانهشکلی خاص با حضور او در  اند، یا به کرده

گیرد )ایدر و  می قوتهای غیرایرانی بیشتر  آمیز در رسانه مضمون عشق و تصاویر تحریک

طور که میرعلی رضایی و  (. از بعدی دیگر، همان1380؛ حدادی و همکاران، 1380مردانی، 

استقالل و آزادی  اند، ( نیز بیان کرده1382منش ) ( و صادقی فسایی و عرفان1380همکاران )

های تحصیلی و شغلی، از جمله پیامدهای ورود مدرنیته به خانوادة  ل بیشتر دختران در زمینهعم

های  ی فرد در گزینش همسر شود. براساس یافتهارهایمعتواند سبب تغییر  ایرانی است که می
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مطالعة حاضر، در برخی موارد این معیار در زنان بعد از ازدواج، متأثر از افزایش سطح 

میلی به همسر و گرایش عاطفی و جنسی به  کند و درنتیجه بی اشتغال تغییر میتحصیالت و 

 گیرد. دیگری در افراد شکل می

تواند به وقوع  می تیدرنهافرهنگ متعارض جنسی، بعدی دیگر از فرایندهایی است که 

 رابطة فرازناشویی منتهی شود. مبتنی بر این فرایند، زوجینی که در دو فرهنگ مذهبی متفاوت

مذهبی و معتقد به ازدواج و رابطة جنسی سنتی و متعارف  کامالًاند )یک طرف  رشد کرده

ی مذهبی چندانی ندارد و باورهااست و طرف دیگر در فضای غیرمذهبی زندگی کرده و 

روابط متعدد عاطفی و جنسی را پیش از ازدواج تجربه کرده است( فرهنگ جنسی این دو 

 .(1391گیدنز،  ،1818متعارض است )گرتولد و همکاران،  کامالًبعد ازدواج با یکدیگر 

بر فرهنگ متعارض جنسی، برخی از زنان و مردان که با الگوهای سنتی و مدرن  عالوه

کردن احساسات  اندکی از زمان آشنایی و فروکش اند، پس از گذشت مدت  ازدواج کرده

ناسازگارانه را در روابط خود  هایی ها یا هر دو کنش بعد از ازدواج، یکی از آن  عاشقانه

ی ناراضرود که زوجین از زندگی با یکدیگر  ها تا آنجا پیش می گیرند. این کنش  درپیش می

شوند. نارضایتی عاطفی و رفتاری در کنار عدم ارضای جنسی و نبود رابطة جنسی  می

جنسی دهد و تمایالت عاطفی و  می شیافزامطلوب، سطح نارضایتی زوجین را از یکدیگر 

(. اختالالت جنسی نیز 1381پور،  کند )صادقی فسایی و ملکی آنان را به یکدیگر کم می

های جنسی زوجین به یکدیگر دامن بزند.  تواند به بیشترشدن نارضایتی می کهموردی است 

تواند مقدمة بروز رابطة فرازناشویی یکی از زوجین یا هر دوی آنان  هایی می چنین نارضایتی

 (.2111؛ پرویتی و آماتو، 1891نس و لدر، باشد )ویگی
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 منابع
 ( 1380اجتهادی، مصطفی و گلناز واحدی ،)«شناختی پتانسیل خیانت در روابط بررسی جامعه

شناسی  مجلة جامعه، «در بین کارمندان ادارات دولتی و خصوصی بر آنزناشویی و عوامل مؤثر 

 .139-110: 1، شمارة ایران

 مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریة (، 1382کربین ) استراوس، آنسلم و جولیت

 ، ترجمة ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.ای زمینه

 بستگی در  های دل مقایسة سبک»(، 1381آبادی، عبداهلل و نازنین هنرپروران ) اکبری، زهرا، شفیع

 .31-20: 21، شمارة اندیشه و رفتار نشریة ، «مردان متأهل با روابط فرازناشویی

 تفحص کیفی در واکنش »(، 1381بخش، کیومرث و معصومه اسمعیلی )  ها، آزاده، فرح امینی

 .82-12: 3، شمارة درمانی خانواده فصلنامة مشاوره و روان، «همسران به افشاری خیانت زناشویی

 وابط بررسی عوامل مرتبط با گرایش مردان متأهل به ر»(، 1380اله و مرضیه مردانی ) ایدر، نبی

پژوهشی -فصلنامة علمی، «خارج از چهارچوب زناشویی )نمونة موردی مردان متأهل شهر شیراز(

 .112-110: 1، شمارة علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

 ( 1381ایمان، محمدتقی، گلی، علی و اسماء زارع ،)« مطالعة الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین

 .21-1: 11، شمارة شهری شناختی جامعه مطالعات، «و فرزندآوری آنانسال شهری  21زنان زیر 

 بررسی »(، 1389بخش، کیومرث، سلیمی بجستانی، حسین و علی دالور ) آسایش، محمدحسن، فرح

پژوهشی -فصلنامة علمی، «وفایی همسر: یک مطالعة کیفی های ارتباطی زنان قربانی بی واکنش

 .09-31: 28، شمارة های مشاوره پژوهش

 ( 1391بیرو، آلن ،)ترجمة باقر ساروخانی، تهران: نشر فکوهی.فرهنگ علوم اجتماعی ، 

 گیری رابطة فرازناشویی از نگاه مردانفرایند شکل»(، 1380بند، سیدیوسف و حلیمه عنایت )پنجه» ،

 .910-931: 9، شمارة ارمغان دانش

 مفاهیم حساسیت نظری و بازاندیشی مروری بر »(، 1389پور )جوادی پاشاکی، نازیال و آذر درویش

 .20-01: 9، شمارة مجلة تحقیقات کیفی در علوم سالمت، «در تحقیق کیفی

 ( 1382مدیری، فاطمه ،)«های اشتراکی با همسر و رابطة آن با پایداری زندگی بررسی فعالیت

 .181-110: 3، شمارة فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، «زناشویی
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 شدن زنان و صمیمت  مدرن»(، 1381ه، عباس، زاهدی، محمدجواد و فاطمه گالبی )زادلطفی

، شمارة فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، «زناشویی )مطالعة سه نسل از زنان تبریز(

2 :221-203. 

 ( 1381جوادی، حسن، علمی، محمود و صمد صباغ ،)« بررسی عوامل مؤثر اجتماعی در احساس

 .12-28: 11، شمارة شناختیمطالعات جامعه، «ماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریزآنومی اجت

 ( 1310چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نی.شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعیجامعه ، 

 ( 1381حاجیان، بهجت و حلیمه عنایت ،)« عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خیانت همسر )مورد

 .92-28: 1، شمارة شناسی کاربردی جامعه، «مردان و زنان شهر اصفهان(مطالعه: 

 ( 1381حبیبی عسگرآباد، مجتبی و زهرا حاجی حیدری ،)« علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین

 .192-120: 12، شمارة پژوهی فصلنامة خانواده، «کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعة کیفی مراجعه

 بستگی،  های دل رابطة سبک»(، 1380، محمدی، مژده و پیمان ولدبیگی )خواه، سید محسن حجت

، «های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرازناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه ویژگی

 .229-218: 19، شمارة شناختی زنان فصلنامة علمی مطالعات اجتماعی روان
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