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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 personalitypsychological 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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چکیده
رابطة فرازناشویی با توجه به شرایط فرهنگی ایران ،چارچوب روابط زن و مرد و مشخصبودن حد روابط
آنان ،مسئلهای اجتماعی محسوب میشود؛ بنابراین مطالعة حاضر با رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبههای
روایی ،به بررسی و شناسایی فرایندهای بروز رابطة فرازناشویی در میان زنان و مردان مراجعهکنندة متقاضی
طالق به سازمان بهزیستی خراسان رضوی پرداخته است .یافتههای این مطالعه پنج مدل فرایندی بوده است
که پس از دریافت  11روایت از زنان و مردان دارای رابطة فرازناشویی و متقاضی طالق که دلیل تقاضای
جدایی آنان برقراری رابط فرازناشویی بوده است ،ترسیم مدلهای اختصاصی برای هرکدام از آنان و
درنهایت بعد از قرارگیری مدلهای فرایندی استخراج شده از مصاحبهها در سطحی انتزاعیتر بهدست
آمده است .این مدلهای فرایندی ،حاصل وجود پیرنگهای مشابه میان روایتهای مصاحبهشوندگان،
ترکیب مدلهای ترسیمشده ،انتزاع و تحلیل روایتهای بهدستآمده از مصاحبهشوندگان است .فرایندهای
استخراجشده شامل شرایط آنومیک جامعه ،کودکهمسری ،تعارض زوجین در فرهنگ جنسی ،تعارضات
در روابط زناشویی و شکاف مذهبی فرد با خانواده است.
واژههای کلیدی :رابطة فرازناشویی ،روابط جنسی ،روایتپژوهی ،زندگی زناشویی ،طالق.
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مقدمه و طرح مسئله
خانواده مهمترین و بنیادیترین نهاد برای پاسخگویی به نیازهای عاطفی افراد و حفظ سالمت
روحی آنان است که امر تعهد در روابط اعضای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و به
ثبات و تداوم این روابط و در سطحی کالنتر حفظ نهاد خانواده کمک میکند (حاجیان و
عنایت1381 ،؛ ایدر و مردانی1380 ،؛ اویرام و امیچا2110 ،؛ حجتخواه و همکاران.)1380 ،
وجود روابط حمایتگرانه و متعهدانه در محیط خانواده و احساس مراقبت از سوی جنس
مخالف ،بهنوعی توانایی مقابله با دشواریها را ارتقا میدهد .عالوهبراین تعهد در زندگی
زناشویی ،در میزان فداکاری ،تقویت همبستگی و اتحاد زن و مرد تأثیر بسزایی دارد (روس و
میروسکی1888 ،؛ حاجیان و عنایت1381 ،؛ اجتهادی و واحدی .)1380 ،درواقع همانطور که
تعهد زناشویی ایجاد همبستگی و حفظ اتحاد زوجین با یکدیگر را بههمراه دارد ،روابط
فرازناشویی میزان تعهد در خانواده را تهدید میکند و بنیان زندگی را به چالش میکشاند.
خیانت و بیوفایی در روابط زناشویی در ایران یکی از دالیل اصلی طالق محسوب میشود
(فتحی و همکاران1382 ،؛ حبیبی عسگرآباد و حیدری1381 ،؛ صادقی فسایی و ملکیپور1381 ،؛
عزتی و کاکابرایی1380 ،؛ شرفالدین و صالحیزاده)1380 ،؛ بنابراین با توجه به این وضعیت
بهنظر میرسد پدیدة روابط فرازناشویی از یک سو بهدلیل فراگیربودن و از سوی دیگر بهعلت
شرایط فرهنگی ایران و پررنگبودن مذهب و عرف در چارچوب روابط میان زن و مرد و
درنهایت مشخصبودن حدود روابط میان این دو جنس مخالف ،پدیدة روابط فرازناشویی حتی
در مقادیر بسیار کم ،مسئلهای اجتماعی شناخته میشود .رابطة فرازناشویی که به بیوفایی جنسی،
عاطفی ،ترکیبی (عاطفی و جنسی) و مجازی (گفتوگوهای جنسی از طریق تلفن و چت) داللت
دارد ،خارج از قرارداد اجتماعی ازدواج برقرار میشود که ناظر به انحصار روابط جنسی و عاطفی
میان زن و شوهر است (کرمی و همکاران1381 ،؛ فتحی و همکاران .)1381 ،برایناساس میتوان
گفت ،خیانت زناشویی نقض تعهد رابطة دونفره است که به ایجاد صمیمت عاطفی یا فیزیکی با
فردی خارج از رابطة زناشویی انحصاری دوطرفه منجر میشود (اجتهادی و واحدی.)1382 ،
کنشگران اجتماعی با برقراری رابطة فرازناشویی درصدد پرکردن خألهای موجود در روابط
زناشویی خود هستند (امینیها و همکاران1381 ،؛ حاجیان و عنایت .)1381 ،نکتة مهم در این
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موضوع این است که تنها افرادی که دچار خأل در روابط زناشویی خود هستند ،بهسوی روابط
مذکور نمیروند ،بلکه کسانی که روابط زناشویی خوشایندی هم دارند ،ممکن است در اثر
عواملی به داشتن چنین روابطی ترغیب شوند (فتحی و همکاران1382 ،؛ حدادی و همکاران،
)1380؛ بنابراین بهنظر میرسد عوامل متعددی در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند و زمینهساز
پدیدة روابط فرازناشویی میشوند .به همین دلیل ،رابطة فرازناشویی تنها منحصر به زنان و
مردانی نیست که در زندگی زناشویی خود نارضایتی دارند ،بلکه فرایندی است که اگر فردی
در آن قرار بگیرد ،با توجه شرایط علی که در طی این فرایند وجود دارد و فرد را احاطه
میکند ،بهسوی اینگونه از روابط سوق مییابد.
براساس پژوهشهای مرتبط با عوامل زمینهساز رابطة فرازناشویی ،از جمله عوامل مهم و
تأثیرگذار بر وقوع رابطة فرازناشویی عبارت است از :ارتباطات مستمر افراد با یکدیگر،
مختلطبودن محیطهای کاری ،رعایتنکردن شئون اخالقی و معاشرتی در پوشش و گفتوگوها
(شرفالدین و صالحیزاده )1380 ،سطح پایین وظیفهشناسی ،سطح باالی خودشیفتگی،
تعارضات زناشویی ،سوءمصرف مواد و الکل ،میزان تمایزیافتگی زوجین ،فرصتهای مالی و
شغلی افراد (حجتخواه و همکاران ،)1380 ،همچنین هیجانات سرکوبشده ،عزتنفس کم،
بیتوجهی به مرزهای اخالقی در روابط با جنس مخالف ،ارضانشدن نیازهای عاطفی ،روابط
جنسی متعدد قبل از ازدواج ،نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی ،تنوعطلبی ،هوش معنوی پایین،
جو سرد حاکم بر خانواده ،غفلت از فضای باز برای ابراز احساسات عاطفی ،ضعف
درونمایههای دینی و اخالقی و درنهایت ضعف عملکرد عوامل بازدارندة حقوقی و قانونی
(غفوریان و همکاران1381 ،؛ آسایش و همکاران1389 ،؛ پنجهبند و عنایت.)1380 ،
در این میان ،کمتر پژوهشی به بررسی فرایند وقوع رابطة فرازناشویی پرداخته است .وقوع
این روابط با درنظرگرفتن عوامل زمینهساز ناظر بر آن طی فرایندی صورت میگیرد که گاهی
از دوران کودکی فرد آغاز میشود و مجموعهای از عوامل و شرایط تا ازدواج فرد را همراهی
میکند و به وقوع رابطة فرازناشویی فرد بعد از ازدواج منجر میشود؛ از اینرو شناسایی این
فرایندها در واکاوی رابطة فرازناشویی اهمیت دارد و بدون شناسایی این فرایندها شناخت این
پدیده چندسطحی دشوار میشود و نمیتوان گامی مؤثر در راستای حل این پدیده برداشت .به
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همین دلیل ،این مطالعه با رویکردی کیفی به بررسی فرایندهای بروز روابط فرازناشویی در
میان متقاضیان طالق پرداخته است.

پیشینة پژوهش
در این بخش به بررسی ،جمعبندی و دستهبندی عوامل مؤثر بر روابط مذکور در مطالعات و
تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است .با توجه به گوناگونی عوامل مؤثر بر روابط
فرازناشویی میتوان آنها را در سه دستة فردی ،مربوط به زندگی زناشویی -خانوادگی و
اجتماعی تقسیمبندی کرد .شرح این عوامل با مؤلفههای مؤثر در هرکدام در جدول  1آمده است.
جدول  .1عوامل فردی ،اجتماعی و خانوادگی مرتبط با روابط فرازناشویی
عوامل فردی مرتبط با روابط فرازناشویی
نوع
عامل

دستهبندی

مشکالت
شخصیتی-
روانی

عوامل
فردی

اعتقادات
مذهبی
موقعیت

مؤلفه مؤثر

عنوان پژوهش

تنوعطلبی و هیجانخواهی ،نیاز به

فتحی و همکاران ()1382؛ حدادی و

جلبتوجه در زنان ،اعتمادبهنفس کم

همکاران ()1380؛ حبیبی عسگرآباد و

و خودانگارة منفی ،مشکالت

حاجی حیدری ()1381؛ صادقی فسایی و

شخصیتی ،خودشیفتگی در زنان،

ملکیپور ()1381؛ کرمی و همکاران

پرخاشگری و روانپریشی ،اثبات

()1381؛ فلچر ()1893؛ شاکلفورد و

مردانگی (احساس جوانی)

همکاران ()2119؛ ویگینس و لدر ()1891

ضعف اعتقادات و باورهای مذهبی،
التزامنداشتن به احکام دینی و
اخالقیات

شرفالدین و صالحیزاده ()1380؛ حدادی
و همکاران ()1380؛ کرمی و همکاران
()1381؛ فینچام و می ()2111؛ باردت و
همکاران ()2111

داشتن ابزارهای مادی ،مهارتی و

شرفالدین و صالحیزاده ()1380؛ حدادی

موقعیتی ،شرایط ظاهری و فیزیکی،

و همکاران ()1380؛ حبیبی عسگرآباد و

داشتن شغلی در ارتباط با جنس

حاجی حیدری ()1381؛ ایدر و مردانی

مخالف

()1380

روابط قبل از

تجربة رابطه با جنس مخالف پیش از

حدادی و همکاران ()1380؛ حبیبی

ازدواج

ازدواج ،عشق ناکام

عسگرآباد و حاجیحیدری ()1381

اجتماعی و
شرایط
ظاهری
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ادامه جدول  .1عوامل فردی ،اجتماعی و خانوادگی مرتبط با روابط فرازناشویی
عوامل خانوادگی مرتبط با روابط فرازناشویی
نوع عامل

دستهبندی

مؤلفه مؤثر

عنوان پژوهش

نارضایتی کمی و کیفی از
رابطة جنسی با همسر،
ناتوانی جنسی ،عقیمبودن،
گرایش جنسی انحرافی،
مسائل

بیماریهای مزمن جنسی،

جنسی و

سردشدن زن و شوهر از

جسمی

ظاهر یکدیگر و نبود جاذبة
جنسیتی برای طرف مقابل،
نبود تمکین زناشویی،
بیضرردانستن رواج خارج از

عزتی و کاکابرایی ()1380؛ حدادی و همکاران
()1380؛ فینچام و می ()2111؛ مارین و
همکاران ()2111؛ اکبری و همکاران ()1381؛
ایدر و مردانی ( ،)1380حبیبی عسگرآباد و
حاجیحیدری ()1381؛ نوواک و همکاران
()2111؛ مروتی و همکاران ()1383؛ پرویتی و
آماتو ()2111؛ گرتولد و همکاران ()1818؛ آلن
و همکاران ()2119

ازدواج برای روابط زناشویی
عوامل مربوط

مسائل

به زندگی

عاطفی

زناشویی-
خانوادگی

مشکالت
رفتاری
همسر

خأل عاطفی ،فاصلة روحی
زن و شوهر ،بیتوجهی،
نداشتن احساس خوشبختی

صادقی فسایی و ملکیپور ()1381؛ کپنستون
()1882؛ مانسچ ()2110

خشونت کالمی ،خشونت

حدادی و همکاران ()1380؛ صادقی فسایی و

فیزیکی ،تهمت و شکاکی

ملکیپور ()1381

فضای تنشزای خانواده در
خانوادة
پدری

دوران کودکی ،داشتن

حدادی و همکاران ()1380؛ فتحی و همکاران

اعضای درگیر خانواده در

()1382؛ حبیبی عسگرآباد و حاجیحیدری

روابط فرازناشویی ،داشتن

()1381

سبک تربیتی ناایمن
اختالف سنی زیاد ،اختالف
ازدواج
نامناسب

طبقات ،ازدواج تحمیلی،
ازدواج مصلحتی و بدون
عالقه ،ازدواج زودهنگام،
اختالفات فرهنگی

حدادی و همکاران ()1380؛ حبیبی عسگرآباد و
حاجیحیدری ()1381
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ادامه جدول  .1عوامل فردی ،اجتماعی و خانوادگی مرتبط با روابط فرازناشویی
عوامل اجتماعی مرتبط با روابط فرازناشویی
نوع عامل

دستهبندی
رسانهها و
شبکههای
اجتماعی

مؤلفة مؤثر

عنوان پژوهش

تأثیر دوستان ،شبکههای اجتماعی بهمنظور تسهیل

حدادی و همکاران

رابطه با جنس مخالف ،دیدن ماهواره و فیلم و

()1380؛ فینچام و می

عکسهای پورن ،دیدن تصاویر شهوتانگیز ،روابط

()2111؛ ایدر و مردانی

جنسی وحشیانه و غیربهداشتی و غیرواقعی

()1380

دشواریهای طالق (سرزنشهای اطرافیان،
عوامل
اجتماعی

فرزندان ،وابستگی مالی به همسر) ،سوءاستفادة
قوانین

مردان از قانون تعدد زوجات ،ضعف قوانین موجود

ناکارآمد

کشور و عملکرد ضعیف نهادهای دولتی در
برخورد با نیازهای جنسی جوانان و نقش
بازدارندگی آنان

فتحی و همکاران ()1382؛
حدادی و همکاران
()1380؛ شرفالدین و
صالحیزاده ()1380؛
مدیری ()1382

نگاه

وجود نگرشهای سهلگیرانه و مجاز جامعه دربارة

حدادی و همکاران

سهلگیرانة

بیوفایی مردان ،آزادیهای کاذب در روابط زوجین

()1380؛ مروتی و

جامعه

با جنس مخالف

همکاران ()1383

برایناساس با توجه به مرور پیشینة تجربی در رابطه با روابط فرازناشویی و پژوهشهایی که
نگاه پیامدی به موضوع مذکور داشتهاند ،روابط فرازناشویی و بهطور مستقیم عوامل و زمینههای
تاثیرگذار بر این روابط مورد بررسی شدند .این پژوهشها نگاه فرایندی به روابط فرازناشویی و
نحوة شکلگیری آن نداشتهاند .براساس این مطالعات ،عوامل فردی مانند مشکالت شخصیتی و
روانی ،اعتقادات مذهبی ،موقعیت اجتماعی و شرایط ظاهری و روابط قبل از ازدواج از جمله
مواردی هستند که میتوانند شرایط ایجاد رابطة فرازناشویی را ایجاد کند .از سوی دیگر ،عوامل
خانوادگی مانند مسائل جنسی و بیماریهای جسمی ،مسائل عاطفی ،مشکالت رفتاری همسر،
فضای خانوادگی و ازدواج نامناسب نیز میتواند سبب بروز رابطه فرازناشویی شود .در این میان،
عوامل اجتماعی مانند رسانهها و شبکههای اجتماعی ،قوانین ناکارآمد و نگاه سهلگیرانه جامعه به
رابطة فرازناشویی ،در کنار عواملی مانند بدگمانی ،مشکالت مالی ،اعتیاد ،نداشتن ارتباط زوجین،
تعارضات میان زن و مرد ،نارضایتی جنسی ،نداشتن حمایت اقتصادی ،بیاعتمادی ،نابسامانی در
روابط عاطفی از عوامل مهم و تاثیرگذار در بروز طالق میان زوجین هستند که میتوانند مقدمات
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شکلگیری رابطة فرازناشویی را بهوجود آورند؛ از اینرو پژوهش حاضر ،روایتهای مستقلی از
زنان و مردان دربارة رابطة فرازناشویی به دست آورده که مبتنی بر این روایتها به کشف و واکاوی
فرایندهای بروز رابطة فرازناشویی در میان زنان و مردان متقاضی طالق پرداخته است.

چارچوب مفهومی
در پژوهشهای کیفی پژوهشگر با سهیمشدن در دنیای مشارکتکنندگان به درک ذهنی و بینشی
عمیق از تجربههای آنها میرسد؛ بنابراین باید درکی از مفاهیم داشته باشد تا بتواند روابط میان
آن مفاهیم را تشخیص دهد و عناصر مربوط و نامربوط به مفاهیم محوری را از یکدیگر تمیز
دهد؛ از اینرو حساسیت نظری پیشنیاز ضروری تحلیل همة دادههای کیفی و از مهمترین
ملزومات اساسی در طراحی و تدوین چارچوب مفهومی است (جوادی پاشاکی و درویشپور،
 .)1389امروزه ترکیب خانوادة سنتی از منظر گیدنز تغییر کرده و نقشهای ثابت زن و مرد در این
نهاد دچار تحوالت بسیاری شده است .از مهمترین عوامل دگرگونی خانواده در عصر مدرنیته،
ارزشمنددانستن فرزندان ،تحول نقشهای زن و شوهری ،موقعیت درحالتغییر زنان و موازنة
قدرت آنان با مردان ،حضور گستردة زنان شاغل در زندگی اجتماعی ،تغییر و تنوع شکلهای
ازدواج ،تأخیر در ازدواج ،کاهش فرزندآوری ،ظهور الگوهای جدید روابط جنسی و آزادیهای
جنسی و بهدنبال آن رابطه با جنس مخالف و دموکراسی عاطفی که پایة آن ارتباط و اعتماد میان
زن و شوهر است (گیدنز .)89-82 :1391 ،برایناساس هرگونه رابطهای خارج از چارچوب
تنظیمشدة زندگی زناشویی میتواند دموکراسی عاطفی را برهم بزند و اعتماد را از بین ببرد.
همچنین در این صورت ،زندگی زناشویی که یکی از مشخصههای آن در دورة مدرن از یک سو
آزادیهای جنسی و از سوی دیگر اهمیت اعتماد و وفاداری است ،از هم فرو بپاشد.
در چنین جوامع مدرنی ،افراد درگیر در روابط اجتماعی ،با موقعیتهای مبهم و پیچیدهای
روبهرو هستند و از نتایج اعمال و کنشهای کنترلناپذیر دیگران آگاهی ندارند .در چنین شرایطی،
اعتماد بهمنزلة ویژگی مهم روابط اجتماعی ،به کاهش پیچیدگی ذهنی کمک میکند و به افراد اجازه
میدهد خود را با موقعیتهای مبهم هماهنگ کنند ،اما از سوی دیگر اعتماد کنشی است که
آسیبپذیری افراد را در مقابل دیگران افزایش میدهد (کمالی و اسکندری1381 ،؛ لطفیزاده و
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همکاران .)1381 ،برایناساس میتوان گفت ،اعتماد میان افراد ،حاصل روابط مستقیم و چهره به
چهرة اعضای جامعه است ،که محدودترین شعاع آن به اعتماد میان اعضای خانواده و افرادی مربوط
است که آنها را میشناسیم (زنومکا .)19 :1392 ،اگر این اعتماد خدشهدار شود ،میتواند زندگی
زوجین را از هم بپاشد؛ پس هرچه افراد با یکدیگر بیشتر آشنا شوند ،احتمال اینکه به یکدیگر
اعتماد کنند ،بیشتر خواهد بود .عالوهبراین برقراری این تعامالت زمینة رشد عواطف را در میان
افراد ایجاد میکند و هرچه عواطف بیشتر رشد کند ،اعتماد تقویت میشود (چلبی.)111 :1310 ،
در تقسیمبندی گیدنز ،اعتماد به دو نوع تقسیم میشود؛ یکی میان افرادی که یکدیگر را
میشناسند و این اعتماد بر مبنای آشنایی طوالنی میان آنان شکل میگیرد .این افراد در رابطه با
یکدیگر صالحیت خود را برای جلب اعتماد از دیگری به اثبات رساندهاند .نوع دیگر نیز قابلیت
اعتماد بر مبنای مکانیسمهای اعتمادبخش است .به بیان دیگر ،اعتماد به اشخاص مختلف به دریافت
نشانههایی از صداقت دیگران نیاز دارد که در هر کنش ،دو طرف یک رابطه در جستوجوی این
نشانهها هستند (گیدنز .)110-113 :1391 ،از نظر گیدنز یکی از مهمترین آفتهای هر جامعهای
نبود اعتماد میان اعضای آن است .برایناساس بیاعتمادی در روابط اجتماعی و گسترش انحرافات
اخالقی در جامعه میتواند به نهاد خانواده و سایر مناسبات انسانی منتقل شود و به تزلزل روابط
بینجامد (حدادی و همکاران)1380 ،؛ بنابراین اعتماد نگرشی متأثر از ذهن افراد است که باید به او
آموخته شود .مدرسه و خانواده دو نهاد مهم آموزش این نگرش به افراد هستند .درواقع یادگیری
اعتماد بخشی از فرایند اجتماعیشدن در خانواده است .برایناساس میتوان گفت اعتماد ،مترادف
تحمل ،رضایت ،پذیرش ،اطمینان ،وفاداری ،آشنایی و دلبستگی است (لومان و همکاران)1818 ،
که در صورت نبود آن فاصلهای در رابطة افراد ایجاد میشود .جدایی در رابطه و فاصلة کامل
زوجین شامل پنج مرحله است (فرهنگی )129-121 :1318 ،که در ادامه بیان شدهاند:
 افتراق :وقتی طرفین رابطه یا یکی از دو طرف احساس کند رابطة او با دیگری محدود
شده ،یا در چارچوب معینی قرار گرفته است ،در این شرایط تصمیم میگیرد خود را از
قید رابطه آزاد کنند.
 محدودکردن :در این مرحله ،طرفین رابطه دفعات ارتباط و میزان صمیمت خود با
طرف دیگر رابطه را کاهش میدهند.
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 بیروحشدن رابطه :در این مرحله ،رابطه بیشتر از گذشته رو به تباهی میرود و طرفین،
بیشتر رابطه و پیامهای کالمی یا غیرکالمی دارند .نوع این پیامها نیز مانند پیامهایی است که
میان اشخاص بیگانه رد و بدل میشود و در آن عاطفهای وجود ندارد.
 پرهیز از یکدیگر :در این مرحله نیز طرفین رابطه از یکدیگر میگریزند و تالش
می کنند ناراحتی خود را کاهش دهند .مشخصة اصلی این مرحله جدایی جسمی
زوجین از یکدیگر است.
 جدایی :در این مرحله روابط زوجین کامالً از هم گسیخته میشود و جدایی صورت میگیرد.
بنا بر آنچه گفته شد ،خانواده بهعنوان نیروی هنجاری جامعه ،نقش مهمی در تقویت پیوند
اعضای جامعه و انسجام اجتماعی آنان دارد؛ بنابراین هرگونه تغییر و دگرگونی در ساختار آن،
مناقشهبر انگیز است .این تغییرات و دگرگونی اگر در جوامعی سنتی رخ بدهد که در فرایند
مدرنیزاسیون و گذار از سنت به مدرنیته قرار دارند و با قواعد و چارچوبهای زناشویی همسو
نباشد ،سبب شکلگیری هنجارهایی ناهماهنگ و نامتجانس با الگوهای سنتی میشود که نتیجة
آن نهتنها سبب تغییرات مثبت نمیشود و زمینهساز بهبود و توسعه نیست ،بلکه میتواند
شرایطی را ایجاد کند که خانواده ازهم پاشیده شود.
به تعبیر مرتون ،حالت بیهنجاری در چنین جوامعی ،از یک سو میتواند نوآوری و
اصالحخواهی اجتماعی را بهوجود آورد و از سوی دیگر سبب طغیان و ناهمنوایی شود (بیرو،
 .)12 :1391براین اساس وضعیت ناهنجاری که دورکیم آن را احساس نبود التزام اجتماعی به
قوانین و هنجارها و قواعد جامعه میداند (موریسن ،)191 :2112 ،زمانی که بر روابط میان
زنان و مردان در جامعة درحالگذار از سنت به مدرنیته حاکم شود (رجوع کنید به جوادی و
همکاران ،)1382 ،تغییرات و دگرگونیهایی بیشماری در این روابط ایجاد میکند .این
دگرگونیها که در سالهای اخیر متأثر از ورود مدرنیته به ایران و قرارگرفتن در فرایند
جهانیشدن در ساختار خانواده بیشتر مشاهده میشود ،تغییر در الگوی روابط جنسی،
آزادیهای جنسی و رابطه با جنس مخالف و مواردی از این قبیل را شامل میشود.
برایناساس زمانی که یکی از زوجین یا هر دو ،رابطة عاطفی -احساسی خارج از
چارچوب رابطة زناشویی با برقرار کنند ،اعتماد بینشخصی ،وفاداری و اطمینان خدشهدار
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میشود و بهدنبال آن رضایت زناشویی کاهش مییابد و در روابط زوجین فاصله ایجاد میشود.
این فرایند تا آنجا پیش میرود که زندگی زناشویی به جدایی میانجامد .در چنین وضعیتی،
مبتنی بر نظریة انتخاب عاقالنه از آنجا که کنشگران اجتماعی بهدنبال بیشینهکردن سود خود و
کسب بیشترین فایده هستند ،راهی را برمیگزینند که برای رسیدن به اهدافشان بهترین باشد
(لیتل28 :1313 ،؛ کلمن .)32 :1311 ،اگر کارکردهای اصلی خانواده ،مانند اعتماد ،نیازهای
جنسی ،دریافت حس پشتیبانی و حمایت عاطفی تأمین نشود ،انسجام خانواده از میان میرود و
خانواده نیز به اضمحالل کشیده میشود؛ زیرا بقای آن به تأمین همین کارکردها بستگی دارد.

روششناسی پژوهش
جامعة مورد بررسی پژوهش کیفی حاضر ،زنان و مردان متقاضی طالق هستند که از یک سو بعد
از ازدواج ،روابط عاطفی یا جنسی با فرد دیگری خارج از چارچوب رابطة زناشویی برقرار کرده
و از سوی دیگر برای دریافت مشاوره به سازمان بهزیستی خراسان رضوی مراجعه کردهاند .با
توجه به کیفیبودن پژوهش حجم نمونه از قبل تعیین نشد ،بلکه در فرایند جمعآوری اطالعات با
رسیدن به درجة اشباع مشخص شد (استراوس وکربین .)120 :1382 ،در بررسی روابط
فرازناشویی در میان زوجینی که رابطة فرازناشویی داشتهاند ،از راهبرد «نمونهگیری با تکنیکهای
هدفمند چندگانه» استفاده شد .در این نمونهگیری ،پژوهشگر به ترکیب بیش از یک راهبرد
نمونهگیری میپردازد (محمدپور .)10 :1381 ،برای یافتن نمونه در این پژوهش ،ابتدا پروندههای
متقاضیان طالق در بهزیستی بررسی شد .در گام بعد پژوهشگران به زوجینی دسترسی یافتند که
دلیل مراجعة آنها به سازمان ،دریافت مشاوره برای طالق ،بهدلیل روابط فرازناشویی همسر بوده
است .به همین ترتیب  11مورد مصاحبههای روایی ( 12زن 0 -مرد) انجام شد.
در این مطالعه بهمنظور کشف فرایندهای قرارگرفتن کنشگران اجتماعی در رابطة فرازناشویی،
از روش روایتپژوهی استفاده شد .در این پژوهش ،بهجای تحلیل دادهها برای کشف ابعاد و
ویژگیها ،به عملها و تعاملها در بستر زمان پرداخته شد تا در این فرایند چگونگی تغییر عمل،
تبیین و تفسیر شود .پژوهشگر در تحلیل روایتپژوهانه توصیفات رویدادها یا اتفاقات را
گردآوری کرد و آنها را با یک پیرنگ بهصورت داستان ارائه داد (طلوعی و خالقپناه10 :1391 ،؛
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استراوس و کوربین .)193 :1381 ،در این روش ،زندگی بهمنزلة روایتی درنظر گرفته میشود تا
بتوان برساخت روایی واقعیت را بدون استفاده از رویههای گردآوری دادهها که بهدنبال دستیابی
به روایتها هستند ،تحلیل کرد (فلیک .)329 :1382 ،در این تحلیل روایتپژوهانه ،پژوهشگران
بهدنبال تبیین این موضوع هستند که چه فرایندی در زندگی کنشگران زن و مرد شرکتکننده در
این مطالعه رخ داده است که متأثر از آن رابطة فرازناشویی برقرار شده است .این روایتها در
مقام روش ،از تجربههای افراد آغاز شده و در داستانهای زیسته و نقلشده از سوی آنان
قابلبررسی است (کرسول .)11 :1381 ،با توجه به این تعریف ،در این مطالعه بهمنظور تحلیل
فرایندهای بروز رابطة فرازناشویی با زنان و مردانی که در این رابطه قرار گرفتهاند ،مصاحبههایی
انجام شد .در همه این  11مصاحبه براساس روش تحلیل ،روایتپیوندی زمانی وجود دارد .این
تحلیل پیشینة زندگی زنان و مردان حاضر در رابطة فرازناشویی و عوامل ورود آنان به این روابط
را شناسایی و درنهایت مدل درگیرشدن در رابطة فرازناشویی را استخراج کرده است.
جدول  .2مشخصات مصاحبهشوندگان
1

ردیف

نام

1
2
3
1
0
2
1
9
8
11
11
12
13
11
10
12
11

ستاره
سمیه
محدثه
مهال
ستایش
لیال
مریم
سارا
ساناز
سولماز
عاطفه
سعید
ساسان
علی
وحید
مهناز
رضا

سن

تحصیالت

31
31
21
28
32
21
22
31
31
10
10
32
39
22
31
22
31

دیپلم
کارشناسی ارشد
دیپلم
کارشناسی
سیکل
سیکل
سیکل
سیکل
فوقدیپلم
سیکل
دبستان
دیپلم
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دیپلم
سیکل
فوقدیپلم

وضعیت زندگی
زناشویی
در حال زندگی
در حال زندگی
طالق
طالق
طالق
طالق
طالق
طالق
طالق
طالق
طالق
طالق
در حال زندگی
در حال زندگی
طالق
طالق
طالق

وضعیت رابطة
فرازناشویی
تداوم
قطع
تداوم
تداوم
تداوم
تداوم
تداوم
تداوم
تداوم
تداوم
قطع
تداوم
تداوم
تداوم
تداوم

تعداد سالهای تداوم
زندگی زناشویی
11
11
9
8
13
2
9
1
11
 0ماه
29
9
11
1
8
8
8

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
 .1بهدلیل حفظ حریم شخصی شرکتکنندگان در این مطالعه ،برای هرکدام از آنان یک شماره و نام مستعار درنظر
گرفته شده است.
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یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،درمجموع مصاحبههایی نیمهساختاریافته با  11نفر مبتنی بر راهنمای مصاحبة
محققساخته صورت گرفت 12 .نفر از مصاحبهشوندگان زن و  0نفر آنان مرد بودند .براساس
جدول  11 ،2درصد مصاحبهشوندگان تا مقطع سیکل تحصیل کرده بودند 30 ،درصد آنها در
مقاطع دیپلم و فوقدیپلم بودند و  23درصد آنان تحصیالتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد داشتند .همچنین از میان  11نفر  3نفر از مصاحبهشوندگان طالق نگرفته و حین زندگی
زناشویی با همسر ،رابطة فرازناشویی خود را ادامه داده بودند 11 .نفر دیگر نیز بهدلیل اقدام به
رابطة فرازناشویی و مطلع شدن همسرشان از این رابطه ،متارکه کرده و البته رابطة فرازناشویی
خود را ادامه دادهاند.
بهمنظور تحلیل یافتههای این مطالعه پس از آشکارشدن عوامل علی و زمینهساز بروز رابطة
فرازناشویی برای هر فرد ،مدلهایی برای هریک از مصاحبهشوندگان ترسیم شد .در گام بعد،
مدلهای کلی و همهشمول بروز رابطة فرازناشویی از همة مصاحبهها استخراج شد که درواقع
حاصل ترکیب و انتزاع از فرایند هر مصاحبه بوده است .درنهایت پنج الگوی علی ،یا پنج شیوة
اثر ترسیم شد که حاصل قرارگرفتن  11مدل فرایندی استخراجشده از مصاحبهها در سطوحی
انتزاعیتر است .درواقع توصیفات رویدادها و عوامل و شرایط زمینهساز رابطة فرازناشویی که
حاصل مصاحبههای صورتگرفته در این پژوهش است ،درنهایت با استفاده از پیرنگهای
مشابه بهصورت پنج داستان فرایندی ارائه شد.
فرایند اول :شرایط آنومیک جامعه
منع و اجبار در امور مذهبی و روابط با جنس مخالف از سوی خانواده در دوران کودکی ،در
شرایطی که باورهای مذهبی نیز در فرد درونی نشده باشد ،میتواند سبب بروز گسست در
عقاید و باورها ی مذهبی فرد در دوران نوجوانی و جوانی شود .در این وضعیت ،وقتی در
جامعه هنجار مشخص و روشنی برای رابطة عاطفی و جنسی با جنس مخالف وجود ندارد،
فرد از نگرش و جهانبینی گروههای مرجع و دوستان به روابط با جنس مخالف و امور مذهبی
تأثیر می پذیرد .در این صورت ،اگر ازدواجی با رویکرد سنتی یا دوستی شکل بگیرد ،فرد
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بهدلیل شرایطی که ت اکنون طی کرده است و از آنجا که روابط آزاد با جنس مخالف را ممنوع
نمیداند ،اقدام به برقراری رابطه میکند .از سوی دیگر یکی از زوجین از روابط طرف مقابل
خود آگاه میشود و این رابطه از نظر طرف مطلعشده ،خیانت پنداشته شود؛ در این صورت
زوجین به یکدیگر بیاعتماد می شوند و از روابط خود با یکدیگر در زندگی زناشویی احساس
نارضایتی میکنند؛ درنتیجه تمایالت عاطفی و جنسی آنان به یکدیگر کاهش مییابد و
درنهایت امکان وقوع رابطة فرازناشویی بسیار امکانپذیر است.

شکل  .1مدل فرایندی شرایط آنومیک جامعه
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فرایند دوم :مدل کودکهمسری
خردهفرایند اول
فضای مذهبی و سنتی سختگیرانه خانوادگی در دوران کودکی عامل منع فرزندان بهویژه
دختران از تنها بیرونرفتن و برقراری رابطه با جنس مخالف است .در این صورت ،اگر خانواده
ازدواج زودهنگام دختران را الزم بداند و آنها را به ازدواج در دوران کودکی و نوجوانی وادار
کند ،این دختران بعد از ازدواج تمایل چندانی به همسر خود نخواهند داشت و معموالً نیز از
اصول روابط زناشویی ناآگاه هستند؛ زیرا درک درستی از ازدواج و شرایط گزینش همسر
ندارند؛ از اینرو در روابط جنسی خود با همسر ،احساس تعرض جنسی دارند و درنتیجه از
روابط جنسی در زندگی زناشویی احساس نارضایتی میکنند .کنشگرانی که در این فرایند قرار
میگیرند ،درنهایت به برقراری هرگونه رابطه با همسر خود بیمیل خواهند شد .در این
صورت ،دختران با نوعی فشار روانی که حاصل تجربة زودهنگام روابط زناشویی و پذیرش
نقش همسری است ،مواجه میشوند .این افراد اگر به مصاحبت با دوستانی بپردازند که عشق
را در زندگی خود تجربه کردهاند ،یا در معرض رسانهها و فیلمهایی قرار بگیرد که مضمون
عشق در آنها کلیدی و پررنگ است ،تمایل به عشق که هیچوقت در دوران قبل از ازدواج
ارضا نشده است ،در آنان گریزناپذیر خواهد بود؛ از اینرو فرد برای همصحبتی نیازمند به یک
فرد میشود و تحت تأثیر این نیاز ،تمایل به برقراری رابطه در او شکل میگیرد.
خردهفرایند دوم
دختری که بهدلیل وضعیت خانواده در دوران کودکی یا نوجوانی ازدواج میکند ،اگر در کنار
همسر استقالل و آزادی عمل بیشتری بهدست بیاورد ،میتواند به تحصیل و اشتغال بپردازد؛ از
اینرو متأثر از تحرک اجتماعی ،معیارهای گزینش همسر بهمرور در او شکل میگیرد و کمکم
نتیجه میگیرد که این معیارها با ویژگیهای همسر فعلی وی سازگار نیست؛ درنتیجه میل عاطفی
او به همسرش کاهش مییابد و این امر سبب نارضایتی جنسی و روابط جنسی نامطلوب
میشود .فردی که در چنین وضعیتی قرار میگیرد ،بهمرور به برقراری رابطه با دیگری تمایل پیدا
میکند.
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شکل  .2مدل کودکهمسری

فرایند سوم :تعارض زوجین در فرهنگ جنسی
خردهفرایند اول
در یک سوی این مدل فرایندی ،فرهنگ مذهبی سنتی و خانوادگی افراد سبب ایجاد باورهای عمیق
مذهبی در فرد میشود .در صورتی که این باورها و ارزشهای سنتی و مذهبی در فرد و خانوادة او
تداوم داشته باشد ،ازدواجی با سبک سنتی شکل میگیرد .فردی که به این سبک ازدواج میکند،
ممکن است فرهنگ رابطة جنسی که از نظر او پذیرفته است ،فرهنگ جنسی سنتی و همان رابطة
متعارف جنسی میان زوجین باشد .در سوی دیگر این مدل ،فرد یا افرادی قرار میگیرند که فرهنگ
غیرمذهبی بر خانوادة آنان حاکم است و این افراد در طول زندگی خود منعی از سوی خانواده
دربارة امور مذهبی و روابط با جنس مخالف نداشتهاند؛ درنتیجه ممکن است قبل از ازدواج ،روابط
متعدد جنسی یا عاطفی با جنس مخالف خود داشته باشند .آنها اگر با رویکرد سنتی ازدواج کنند،
ممکن است پس از ازدواج به روابط نامتعارف جنسی تمایل پیدا کنند؛ از اینرو در این مدل،
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تعارضی در فرهنگ جنسی میان زوجین ایجاد میشود و فرد تمایل مییابد که بار دیگر روابط
متعدد عاطفی و جنسی را تجربه کند؛ درنتیجه این وضعیت زمینهساز رابطة فرازناشویی را در
زوجین ایجاد میکند.
خردهفرایند دوم
اگر فرد به سبک سنتی یا دوستی ازدواج کند ،بعد از ازدواج متأثر از مشاهدة فیلمها یا
داستانهای پورن -که این کار بهدلیل گسست در باورهای مذهبی آنان بوده است ،کنشی
درست و قابلقبول است -تمایل به تجربة روابط جنسی نامتعارف پیدا میکند .در این صورت،
از آنجا که معموالً همسری که در فرهنگ سنتی رشد کرده ،تمایلی به این نوع رابطة جنسی
ندارد ،زوجین دچار تعارض در فرهنگ رابطة جنسی میشوند؛ درنتیجه فردی که در این فرایند
قرار میگیرد ،بهسوی رابطة فرازناشویی میل میکند.

شکل  .3مدل تعارض زوجین در فرهنگ جنسی
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فرایند چهارم :تعارضات در روابط زناشویی
خردهفرایند اول
ازدواجی که به سبک سنتی و درنظرگرفتن زمان محدود برای آشنایی زوجین با یکدیگر
صورت بگیرد ،میتواند سبب عدم شناخت کافی و واقعبینانه طرفین از یکدیگر شود که این
امر ،عامل ناسازگاری زن و مرد در زندگی زناشویی است .در این صورت اگر یکی از زوجین
دارای تعارضات رفتاری ،از جمله اعتیاد ،فحاشی و کتکزدن باشد ،هر دو از زندگی با یکدیگر
ناراضی می شوند .این امر در کنار ارضای جنسی نشدن و رابطة جنسی نامطلوب ،سطح
نارضایتی زوجین را از یکدیگر افزایش میدهد و تمایالت عاطفی و جنسی آنان از یکدیگر
کاهش مییابد .در چنین شرایطی ،از یک سو بهدلیل گسستی که در عقاید و باورهای دینی فرد
بهوجود آمده یا از قبل وجود داشته است و از سوی دیگر بهدلیل از بین رفتن تابوی پیشنهاد
رابطة فرازناشویی به زنان متأهل ،فرد برای ارضای نیاز عاطفی و جنسی خود ،درصدد برقراری
رابطة فرازناشویی و رابطة عاطفی و جنسی با فردی غیر از همسر خود برمیآید.
خردهفرایند دوم
ازدواجی که به سبک دوستی شکل میگیرد ،پس از مدتی احساسات عاشقانه در آن فروکش
میکند؛ درنتیجه زوجین متوجه شناخت نادرست از یکدیگر میشوند و با یکدیگر ناسازگاری
پیدا میکنند .این ناسازگاری ،نارضایتی و بیمیلی عاطفی آنان به یکدیگر و در مرحلة بعد
نارضایتی آنان از یکدیگر در روابط جنسی را بهدنبال دارد .نارضایتی جنسی در شرایطی که
یکی از طرفین اختالل جنسی داشته باشد ،بیشتر ظهور پیدا میکند .این نارضایتیها بهمرور
زمان تمایالت عاطفی و جنسی زوجین را به یکدیگر کاهش میدهد و فرد برای ارضای نیاز
عاطفی ،به فرد دیگری غیر از همسر احساس نیاز میکند و در صورتی که موقعیت برقراری
رابطة عاطفی با این فرد شود ،ممکن است به رابطة فرازناشویی منجر شود.
خردهفرایند سوم
تحرک اجتماعی یکی از زوجین بهدلیل تحصیل یا اشتغال بعد از ازدواج و همچنین تغییر
معیارهای گزینش همسر طی سالهای زندگی زناشویی میتواند به ناسازگاری زوجین،
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نارضایتی آنان از روابط عاطفی و جنسی و درنهایت بیمیلی آنان به یکدیگر منجر شود .فرایند
اخیر ایجاد رابطه فرازناشویی را تسریع میکند.

شکل  .4مدل تعارضات در رابطة زناشویی

فرایند پنجم :فضای سهلگیرانه و سختگیرانة مذهبی در خانواده
خردهفرایند اول
در یک سوی مدل ،فضای مذهبی و سنتی در خانواده وجود دارد .در چنین خانوادههایی که فرزندان
از مواردی مانند رابطه با جنس مخالف ،تنها بیرون رفتن و گذراندن اوقات فراغت با دوستان منع
میشوند ،اگر باورها و ارزشهای دینی و مذهبی در فرد درونی نشده باشد ،تمایلش به تجربة موارد
منعشده در او باقی میماند؛ درنتیجه ممکن است پیش از ازدواج ،بهصورت پنهانی به برقراری
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روابط عاطفی و جنسی بپردازد .اگر خانواده از این موضوع مطلع شود و ارزشهای سنتی نیز در آن
تداوم داشته و همچنان الزماالجرا باشد ،ازدواجی به سبک سنتی رخ میدهد .در این صورت ،اگر
همسر فرد بعد از ازدواج دچار تعارضات رفتاری باشد ،بیمیلی عاطفی و در گام بعد نارضایتی در
رابطة جنسی و طالق عاطفی رخ میدهد .بعد از طالق عاطفی نیز کنشگر اجتماعی ،دچار احساس
تنهایی و بروز شدید نیازهای عاطفی و جنسی میشود و همة این موارد سبب بروز رابطة
فرازناشویی میشود .در سوی دیگر این مدل ،خانوادههایی با فضای کامالً سهلگیرانه از نظر مذهبی
هستند؛ یعنی هیچگونه منعی برای فرزندان درنظر نمیگیرند .در این صورت ،ضعف اعتقادی در
باورها و ارزشهای مذهبی از یک سو و نبود هنجار رابطة عاطفی و جنسی با جنس مخالف از
سوی دیگر ،برقراری رابطه با جنس مخالف را بهدنبال دارد .در ادامة فرایند ،اگر کنشگر به سبک
دوستی ازدواج کند و البته روابط جنسی او با همسر در زندگی زناشویی از نظر او مطلوب نباشد ،از
رابطه با همسر ناراضی میشود .این امر سبب بیمیلی عاطفی و جنسی به همسر میشود و درنهایت
محرکی برای ایجاد رابطة فرازناشویی است.
خردهفرایند دوم
تمایل به تجربة عشق مدرن در افراد میتواند به برقراری رابطة عاطفی و جنسی متعدد پیش از
ازدواج بینجامد .در این صورت شکست عشقی در روابط سبب میشود که فرد ازدواج را راهی
برای فراموشی عشق گذشتة خود بداند .فردی که در این شرایط ازدواج میکند ،اگر شناخت
کافی از همسر خود نداشته باشد و احساس تفاهم نکند ،دچار نوعی بیمیلی عاطفی به همسرش
میشود .از سوی دیگر ،تأمیننشدن نیازهای جنسی میتواند سبب نارضایتی جنسی زوجین از
یکدیگر شود و زوجین را بهسوی طالق عاطفی و در گام بعد رابطة فرازناشویی سوق دهد.
خردهفرایند سوم
در خانوادههایی که فضای مذهبی و سنتی دارند و بهدنبال این فضا ارزشهای سنتی در آنها
مهم است ،اگر ازدواجی صورت بگیرد ،طالق بعد از آن به هر دلیلی در خانوادة فعلی قبیح
بهشمار می آید .در این وضعیت ،فرد با وجود اینکه از لحاظ عاطفی و البته جنسی ،میلی به
همسر خود ندارد ،مجبور به ادامة زندگی است .طالق عاطفی نتیجة وضعیت اخیر است.
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احساس تنهایی و بروز نیاز عاطفی و جنسی نیز در ادامة این فرایند رخ میدهد و از جهاتی
بروز رابطة فرازناشویی را محتمل میکند.
خردهفرایند چهارم
نداشتن احساس شادی و هیجان در رابطة جنسی با همسر ،در صورتی که رابطة زناشویی برای
فرد جذابیت چندانی نداشته باشد ،سبب بیمیلی عاطفی و جنسی زوجین به یکدیگر و در گام
بعد موجب احساس نیاز عاطفی و جنسی زوجین نسبت به فردی دیگر و درنهایت بروز رابطة
فرازناشویی میشود.

شکل  .5مدل فضای سهلگیرانه و سختگیرانه مذهبی در خانواده
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بحث و نتیجهگیری
رابطة فرازناشویی با توجه به وضعیت فرهنگی ایران ،اهمیت حدود شرعی روابط میان زنان و
مردان و فراگیربودن این رابطه براساس آمار منتشرشده 1از سوی سازمان بهزیستی ،مسئلهای
اجتماعی شناخته میشود؛ بنابراین از آنجا که حل یک مسئله بدون مطالعات توصیفی و
شناسایی فرایندهای مؤثر بر بروز مسئله امکانپذیر نیست ،مطالعة کیفی حاضر با مصاحبههای
روایی ،بهدنبال کشف فرایندهای علی و شیوههای اثری بوده که اگر کنشگران در هریک از آنان
قرار بگیرند ،امکان وقوع پدیدة رابطه فرازناشویی برای آنان محتملتر خواهد شد .بهمنظور
دستیابی به هدف این مطالعه که ناظر بر بررسی تیپولوژی و فرایندهای ورود افراد به رابطة
فرازناشویی است ،با بررسی  11داستان بازگوشده از سوی شرکتکنندگان زن و مرد این
مطالعه و کشف پیرنگهای این داستانها ،درنهایت پنج مدل فرایندی استخراج شد که اگر
کنشگران در هریک از آنها قرار بگیرند ،امکان اینکه وارد رابطة فرازناشویی بشوند بیشتر
خواهد بود.
کنشگرانی که از دوران کودکی با موانع و اجبارهایی از سوی خانواده دربارة اعمال مذهبی
روبهرو هستند (فتحی و همکاران1382 ،؛ حدادی و همکاران ،)1380 ،بهتدریج در نوجوانی و
جوانی دچار سستی عقاید مذهبی ،التزامنداشتن به احکام دینی و ضعف باورداشتهای مذهبی،
همچنین مشکالت شخصیتی -روانی مانند اعتمادبهنفس کم و پرخاشگری و خودانگارة منفی
خواهند شد (باردت و همکاران2111 ،؛ فینچام و می2111 ،؛ کرمی و همکاران1381 ،؛
شرفالدین و صالحیزاده .)1380 ،همچنین از آنجا که جامعة ایران در دوران گذار است و در
طول سالهای گذشته تاکنون وضعیت هنجاری مشخصی برای برقراری رابطه عاطفی و جنسی
با جنس مخالف در آن وجود نداشته است (جوادی و همکاران )1382 ،عمالً کنشگران دچار
بیهنجاری در روابطشان خواهند شد (کوزر1311 ،؛ بیرو .)1391 ،در چنین وضعیتی ،بهدلیل
نبود هنجار مناسب ،تأثیرپذیری افراد از گروههای مرجع و دوستانشان افزایش میباید و هنجار
مشخصی دربارة روابط با جنس مخالف یافت نمیشود .به همین دلیل هرکسی تنها اهداف
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
 .1بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان بهزیستی در سال  ،1381تعداد  3921مورد جدایی زوجین ،بهدلیل
بروز رابطة فرازناشویی بوده است (سازمان بهزیستی.)1381 ،
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شخصی خود را دنبال میکند .بهنظر میرسد افرادی که در چنین وضعیت آنومیکی و بدون
حدود مشخص با جنس مخالف رشد میکنند ،اگر ازدواج کنند ،تمایل به برقراری روابط آزاد
در آنان وجود خواهد داشت و به همین دلیل هم در رابطه با همسرشان دچار خألهای عاطفی
هستند .در کنار این فاصلة روحی میان زوجین ،نارضایتیهای کمی و کیفی از رابطة جنسی با
همسر میتواند مزید بر علت باشد و کنشگر در رابطة زناشویی را بهسوی برقراری رابطة
فرازناشویی سوق دهد (عزتی و کاکابرایی1380 ،؛ حدادی و همکاران1380 ،؛ آلن و همکاران،
2119؛ مانسچ.)2110 ،
بنابراین اگر یکی از زوجین رابطهای با شخصی غیر همسرش برقرار کند و همسر این
رابطه را خیانت بپندارد ،بیاعتمادی بهوجود خواهد آمد .از آنجا که اعتماد مبتنی بر دریافت
نشانههای صداقت است ،زمانی که این نشانهها در رابطة زناشویی از سوی یکی از زوجین
دریافت نشود ،بیاعتمادی صورت میگیرد (گیدنز ،1391 ،لومان و همکاران1818 ،؛ زتومکا،
 )1392و در نتیجة این بیاعتمادی ،نارضایتی و کاهش سطح تمایالت عاطفی و جنسی زوجین
به یکدیگر رخ میدهد .در این صور ،رابطه بهمرور محدود میشود و زوجین از یکدیگر پرهیز
میکنند .درنهایت نیز این فرایند میتواند به پرهیز از یکدیگر و در گام بعد به طالق و جدایی
رسمی منتهی شود (فرهنگی.)1318 ،
از منظری دیگر تعارض فرد با خانواده از لحاظ مذهبی چه زمانی که خانواده ،هیچگونه منع
اخالقی و شرعی را برای فرزندان خود درنظر نگرفته و چه هنگامی که بر آنان کنترل داشته
باشد ،باورها و ارزشهای کنشگران از این دو مورد ،تأثیر میپذیرد (باردت و همکاران2111 ،؛
نوایی و همکاران .)1382 ،به بیان دیگر میتوان گفت ،شیوههای تربیتی تمامعیار دموکراتیک ،یا
از سوی دیگر استبدادی خانواده در دوران کودکی فرزندان ،میتواند سبب بروز روابط آزادانة
فرزندان با جنس مخالف بهصورت پنهانی و علنی در بزرگسالی شود .این تمایالت بهدلیل
تجربة مکرر آن قبل از ازدواج در کنشگران ،حتی بعد از ازدواج نیز به قوت خود باقی خواهد
ماند .در این صورت ،اگر یکی از زوجین یا هر دوی آنان در روابط زناشویی خود ،تعارضات
رفتاری و رویکردهای ناسازگارانه داشته باشند ،بیمیلی عاطفی و در گام بعد نارضایتی در
رابطة جنسی گریزناپذیر است (آلن و همکاران .)2119 ،این شرایط میتواند سبب بروز طالق
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عاطفی شود .بعد از طالق عاطفی نیز کنشگران اجتماعی اگر مطلوب خود را در رابطة جنسی
با همسر دریافت نکنند ،تمایل به تجربة عشق مدرن در آنان وجود داشته باشد و این نیاز
همیشه مغفول باقی مانده باشد ،دچار احساس تنهایی و بروز شدید نیازهای عاطفی و جنسی
میشوند (حدادی و همکاران .)1380 ،در مدل خانوادههای سنتی و مذهبی ،براساس نظریة
انتخاب عقالنی افراد بهدنبال بیشینهکردن سود خود در روابطشان هستند و طالق در چنین
خانوادههایی فعلی قبیح محسوب میشود و هزینههای اجتماعی بیشماری دارد؛ از اینرو
کنشگران اجتماعی خود را مجبور به ادامه زندگی میبینند؛ درنتیجه رابطة فرازناشویی برای آنان
به مثابة راهی برای ادامة زندگی با همسر فعلی است تا نیازهای عاطفی خود را ارضا کنند و به
حداکثر سود ممکن دست یابند (کلمن.)1311 ،
وجهی دیگر از فرایندهای ظهور رابطة فرازناشویی ناظر بر فضای سنتی برخی از
خانوادههاست که ازدواج کودکان را بهعنوان یک اصل پذیرفتهاند .در چنین خانوادههایی،
دختران به ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی ترغیب میشوند .از آنجا که در این سنین
آگاهی از روابط زناشویی وجود ندارد و ازدواجها با بیمیلی عاطفی و بدون آگاهیهای جنسی
صورت میگیرد ،دختران در روابط جنسی با همسرشان احساس لذت ندارند و بیشتر آن را
نوعی تجاوز جنسی میدانند که این امر سبب بیعالقگی و نداشتن تمایل جنسی و عاطفی به
همسر میشود (عزتی و کاکیرایی1380 ،؛ فینچام و می2111 ،؛ مارین و همکاران.)2111 ،
مورد اخیر از یک سو و تمایل به تجربة عشق مدرن از سوی دیگر نیاز فرد را به شخصی غیر
از همسر ،در گام اول برای همصحبتی و در گام بعدی برای برقراری رابطة عاطفی و جنسی
افزایش می دهد .تمایل به تجربة عشق مدرن ،در ارتباط کنشگر با کسانی که عشق را تجربه
کردهاند ،یا بهشکلی خاص با حضور او در رسانهها و شبکههای اجتماعی و دیدن فیلمهایی با
مضمون عشق و تصاویر تحریکآمیز در رسانههای غیرایرانی بیشتر قوت میگیرد (ایدر و
مردانی1380 ،؛ حدادی و همکاران .)1380 ،از بعدی دیگر ،همانطور که میرعلی رضایی و
همکاران ( )1380و صادقی فسایی و عرفانمنش ( )1382نیز بیان کردهاند ،استقالل و آزادی
عمل بیشتر دختران در زمینههای تحصیلی و شغلی ،از جمله پیامدهای ورود مدرنیته به خانوادة
ایرانی است که میتواند سبب تغییر معیارهای فرد در گزینش همسر شود .براساس یافتههای
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مطالعة حاضر ،در برخی موارد این معیار در زنان بعد از ازدواج ،متأثر از افزایش سطح
تحصیالت و اشتغال تغییر میکند و درنتیجه بیمیلی به همسر و گرایش عاطفی و جنسی به
دیگری در افراد شکل میگیرد.
فرهنگ متعارض جنسی ،بعدی دیگر از فرایندهایی است که درنهایت می تواند به وقوع
رابطة فرازناشویی منتهی شود .مبتنی بر این فرایند ،زوجینی که در دو فرهنگ مذهبی متفاوت
رشد کردهاند (یک طرف کامالً مذهبی و معتقد به ازدواج و رابطة جنسی سنتی و متعارف
است و طرف دیگر در فضای غیرمذهبی زندگی کرده و باورهای مذهبی چندانی ندارد و
روابط متعدد عاطفی و جنسی را پیش از ازدواج تجربه کرده است) فرهنگ جنسی این دو
بعد ازدواج با یکدیگر کامالً متعارض است (گرتولد و همکاران ،1818 ،گیدنز.)1391 ،
عالوه بر فرهنگ متعارض جنسی ،برخی از زنان و مردان که با الگوهای سنتی و مدرن
ازدواج کرده اند ،پس از گذشت مدت اندکی از زمان آشنایی و فروکشکردن احساسات
عاشقانه بعد از ازدواج ،یکی از آنها یا هر دو کنشهایی ناسازگارانه را در روابط خود
درپیش می گیرند .این کنش ها تا آنجا پیش می رود که زوجین از زندگی با یکدیگر ناراضی
می شوند .نارضایتی عاطفی و رفتاری در کنار عدم ارضای جنسی و نبود رابطة جنسی
مطلوب ،سطح نارضایتی زوجین را از یکدیگر افزایش می دهد و تمایالت عاطفی و جنسی
آنان را به یکدیگر کم می کند (صادقی فسایی و ملکیپور .)1381 ،اختالالت جنسی نیز
موردی است که می تواند به بیشترشدن نارضایتی های جنسی زوجین به یکدیگر دامن بزند.
چنین نارضایتیهایی می تواند مقدمة بروز رابطة فرازناشویی یکی از زوجین یا هر دوی آنان
باشد (ویگینس و لدر1891 ،؛ پرویتی و آماتو.)2111 ،
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