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چکیده
در چند دهۀ اخير بهمنزلۀ مشکلی اجتماعی مطرح گردیده و نظر جامعهشناسان را به خود جلب کرده
است .این پژوهش ،با رویکردی کيفی و با هدف مطالعۀ فرایند شکلگيری خيانت براساس معنایی که
زنان خيانتدیده از آن دارند انجام شده است .در این مطالعه ،از نظریۀ دادهبنياد برای گردآوری و تحليل
دادهها استفاده شده است .نحوۀ نمونهگيری ،هدفمند از نوع نمونهگيری نظری بوده است .بهمنظور
گردآوری دادهها ،با  02زن ساکن در شهر اصفهان مصاحبۀ نيمهساختاریافته صورت گرفت .بعد از انجام
کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،هشت مقولۀ اصلی به دست آمد که عبارتاند از :راهيابی نابسامان،
زناشویی ناکارآمد ،ترسهای تعاملی ،اعتماد آزموننشده ،گریز از زندگی ،غرقگی در محيط ،غرقگی در
گذشته و زندگی پشتصحنهای .در آخر ،مقولۀ محوری تحت عنوان «مدار ضعيف زندگی زناشویی»
به عنوان هستۀ مدل پارادایمی پدیدار گشت .براساس نتایج این مطالعه میتوان ادعا کرد شکلگيری
خيانت حاصل ضعيفشدن نيروهای جاذب خانواده است به شکلی که این نيروها نمیتوانند زن و مرد را
در مدار زندگی مشترک نگاه دارند؛ برایناساس ،خيانت را میتوان بهمثابه گریز از مدار ضعيف زندگی
زناشویی تعریف کرد.
واژگان کلیدی :خانواده ،خيانت ،زنان خيانتدیده ،روابط فرازناشویی ،نظریۀ دادهبنياد
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 1استادیار پژوهش ،جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
 0دانشجوی دکترای جامعهشناسی ،دانشگاه یزد ،نویسندۀ مسئول ،پست الکترونيکیbaharluoeimaryam@yahoocom :
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خيانت که بهعنوان رخدادی ناپذیرفتنی در روابط ميانفردی همواره مورد توجه روانشناسان بوده است،
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مقدمه و بیان مسئله
تعهد به روابط زناشویی ،یکی از رایجترین و مهمترین هنجارهای موجود در فرهنگهای مختلف است که
تخطی از آن عمدتاً ناپذیرفتنی است .زمانی که زن و مرد با یکدیگر تعهد زندگی مشترک میبندند ،انتظار
دارند به یکدیگر وفادار بمانند .خيانت زناشویی ،برای همۀ افراد درگير با آن ،رخدادی تکاندهنده و
تجربهای گيجکننده و دردناک است و یکی از پدیدههای رایج نزد مشاوران خانواده به شمار میآید.
مطالعات متعدد نشان دادهاند که اکثر افراد ،انتظار تکهمسری در روابط جنسی و پرهيز از روابط نامشروع
را از همسرانشان دارند (سودانی و دیگران.)1 :1931 ،
هيچ رفتار و خطای ارتباطی را نمیتوان یافت که به اندازۀ خيانت ،از طرف مردم ناپذیرفتنی باشد
(مونش .) 963 :0212 ،باوجوداین ،خيانت نسبتاً رایج است و به طور پنهانی و هرروزه در اجتماع وجود
دارد (ونهوف .)0 :0212 ،هرچند به دالیل مختلف ،آمار دقيقی از ميزان وقوع خيانت در کشورهای
مختلف وجود ندارد اما برآورد محققان ،حاکی از باال بودن این ناهنجاری در کشورهای مختلف است؛ در
ایاالت متحدۀ آمریکا بين  02تا 02درصد مردان و  12تا  12درصد زنان متأهل ،روابط جنسی فرازناشویی
دارند (مونش .) 963 :0212 ،نرخ خيانت در بریتانيا  02تا 22درصد برای زنان و  92تا 82درصد برای
مردان اعالم شده است (فيگس .)0219 ،حدوداً  00تا 02درصد مردان و  11تا 12درصد زنان متأهل،
درگير خيانت جنسیاند (آلن و همکاران .)0222 ،آمار گزارش شده از مرکز بررسی افکار عمومی دانشگاه
شيکاگو نشان می دهد که ميزان شيوع خيانت تقریباً 92درصد برای مردان و 02درصد برای زنان است.
البته اگر تعریف خيانت را فقط به خيانت جنسی محدود نکنيم بيش از این نيز است (گالس و رایت،
1330؛ ویدرمن و هورد.)1333 ،
1

آخرین یافتههای تجربی نشان میدهند که در قالب هنجارهای دگرجنسخواهی که رابطۀ جنسی
تکهمسری در مرکز زندگی شخصی یک زوج قرار میگيرد ،خيانت ،تهدید اصلی تلقی میشود (ونهوف،
 .)860 :0212طبق تعاریف ازپيشموجود ،خيانت زمانی اتفاق میافتد که یکی از زوجها بر این باور باشد که
زندگی زناشوییاش وفادارانه است ،درصورتیکه زوج دیگر بهطور پنهانی این پيمان را شکسته است
(مؤمنیجاوید و نادری .)1939 ،اما امروزه با توجه به دگرگونی در روابط اجتماعی و همچنين تغيير در
نگرشها ،عالوه بر روابط جنسی بهطور خاص ،داشتن سَر و سِرّ با فرد دیگر ،شيفتگی و محبت نامتعارف،
روابط عاطفی فراتر از دوستی عادی ،استفاده از پورنوگرافی ،و ارتباط نامتعارف در فضاهای مجازی نيز در
این تعریف میگنجد (چویک 6 :0219 ،به نقل از قاسمی و همکاران .)1936 ،خيانت میتواند اثراتی
ویرانکننده بر زوجها ،هم بهصورت فردی و هم در رابطهشان داشته باشد ،به شکلی که براساس تجارب و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Hetronormative
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آمارها ادعا میشود خيانت یکی از دالیل عمدۀ طالق و ازهمپاشيدن ازدواج است (آماتو و پرویتی.)0229 ،
بهرغم پيامدهای اجتماعی و اثرات آشکار خيانت بر روابط خانواده و افراد ،تحقيقات جامعهشناختی اندکی
دراینزمينه انجام شده است (ونهوف0212 ،؛ دان کومب و همکاران0229 ،؛ الوسون .)1388 ،شاید به این
دليل که جامعهشناسان اغلب بر روابط آشکار و عمومی تمرکز دارند و خيانت را بهعنوان بخشی از روابط
خصوصی و فردی کمتر مطالعه کردهاند (ونهوف .)821 :0212 ،درمجموع ،میتوان ادعا کرد خيانت عمدتاً از
منظری روانشناختی (مورگان )0229 ،و با هدف فهم علل وقوع خيانت و پيامدهای عاطفی و سالمتی آن
برای شریک زندگی و نحوۀ بازسازی رابطه بعد از خيانت انجام شده است (شروت و ویگل.)0212 ،
با وجود موانعی که در ارائه و امکان دسترسی به آمار رسمی در خصوص خيانت زناشویی در ایران
وجود دارد (برای فهم برخی از این موانع نک :غفوریان نوروزی و همکاران ،)12 :1932 ،شواهد مطالعاتی و
غيررسمی ،نشاندهندۀ سير صعودی روابط فرازناشویی در ایران و بهویژه کالنشهرهایی نظير اصفهان
است .در حوزۀ مطالعات و پژوهش نيز میتوان ادعا کرد کمتر تحقيقی دراینزمينه به معنایی پرداخته است
که طرفين رابطه از منظر و نگاه خود به این رخداد دارند؛ ازاینرو ،ضروری است با نگاهی اميک و تفسيری
به این موضوع پرداخته شود .با این دغدغه ،نگارندگان ،هدف اصلی این پژوهش را مطالعۀ معنا و فرایند
شکلگيری خيانت نزد زنان خيانتدیده در شهر اصفهان تعریف کردند .در این پژوهش با بهرهگيری از
روش کيفی تالش شده است به این سؤاالت پاسخ داده شود :زنان خيانتدیده چه معنایی از خيانت نزد
خود دارند؟ فرایند شکلگيری خيانت از نگاه زنان خيانتدیده چگونه است؟

مالحظات مفهومی
نظریات مختلفی ازسوی نظریهپردازان دربارۀ خانواده و زندگی زناشویی ارائه شده است .از نخستين
جامعهشناسانی که تأمالتی دراینخصوص داشتهاند میتوان به جورج زیمل 1اشاره کرد .زیمل در جستاری
تحت عنوان «در باب جامعهشناسی خانواده» که آن را مبتنی بر تازهترین مطالعات و تحليلهای
روانشناسی اجتماعی تاریخ خانواده میداند ،ادعا میکند «با توسل به واقعيت میتوانيم اثبات کنيم که
مجبور نيستيم که تکهمسری و یا هرگونه شکل زناشویی مشخص را که توسط سنت و قانون تنظيم شده
باشد از یک وضعيت معتبر اوليه استنباط کنيم» .او البته احتمال میدهد «که نژاد انسان طبيعتاً تکهمسر
بوده باشد» و «بنابراین چندهمسری باید معموالً یک امتياز برای جمع اندکی باشد اما برای اکثریت رد
گردد» .او با ذکر مواردی از چندشوهری نتيجه میگيرد «همچنين اثبات شده است که بيشتر حالتهای
چندشوهری یک فرم از تکهمسری همراه با تعدد عشاق است تا اینکه شکلی از زندگی زناشویی باشد».
سرانجام ،نتيجه میگيرد «تکامل ازدواج از اشکال چندهمسری و چندشوهری بهسوی تکهمسری است»
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 George Simmel
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(زیمل .) 1989 ،وی همچنين آرایی درخصوص روابط دارد و در آن به مفاهيم وفاداری و پنهانکاری
پرداخته است .ازنظر زیمل بدون پدیدهای که آن را وفاداری میناميم ،جامعه مطلقاً نمیتوانست برای هر
مقطع زمانی ،آنگونه که وجود دارد ،وجود داشته باشد .در دیدگاه زیمل وفاداری کيفيتی است که رابطهای
را ورای ازميانرفتن شرایطی که اساساً آن را ایجاد کرده است زنده نگه میدارد .زیمل همچنين به اهميت
جامعهشناختی پنهانکاری میپردازد .وی معتقد است که در مقایسه با گرایش کودکوار برای آشکارکردن
همهچيز ،توانایی پنهانکردن واقعيت ،یکی از بزرگترین دستاوردهای آدمی است .او با اشاره به اینکه
هرقدر انسان به شخصی نزدیکتر باشد احتمال بيشتری میرود که با دروغگفتن او یا پنهانکاری او آسيب
ببيند و هرچه بيشتر بهطرف روابطی برویم که ریشه در تماميت شخصيت دارد ،بيشتر میخواهيم دربارۀ
شخص دیگر بدانيم ،نتيجه میگيرد در جوامع مدرن ،پنهانکاری یک دغدغۀ اجتماعی کليدی است
(کرایب.)1989 ،
1

0

9

پس از یک وقفۀ طوالنی ،جامعه شناسانی همچون آنتونی گيدنز  ،نيکالس لومان  ،اولریش بک ،
اليزابت بک گرنسهایم 9و زیگمونت باومن 2به نظریه پردازی دربارۀ روابط شخصی در عصر مدرن
پرداختند و آثاری ازقبيل عشق همچون شور ،)1380( 6آشوب طبيعی عشق ،)1332( 2تغيير شکل
صميميت ،)1330( 8عشق سيال )0229( 3و عشق دورادور ) 0211( 12را خلق کردند .ازنظر آنها حوزۀ
روابط شخصی و خانوادگی در دهههای اخير به طورکلی دستخوش دگرگونی هایی عميق شده است
(لطفیزاده و همکاران .)119 :1938 ،این دگرگونی های عميق ازنظر آنها پيامد مدرنيت و بنيانهای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن همچون صنعتیشدن ،سنتزدایی ،فردی شدن ،خودبازاندیشی و غيره
است (همان101 :؛ ونهوف.)820 :0212 ،
زیگمونت باومن در عشق سيال به ناپایداری پيوندهای انسانی در جهان کنونی پرداخته و بر این عقيده
است که در این جهان مدرن ،پيوندهای انسانی بسيار شکننده و پيوسته در حال تغييرند .در این وضعيت
همۀ تعلقات آدمی بهآسانی قابلگسست و تمام تعهدات ،موقتی و تا اطالع ثانوی است (باومن1989 ،؛
فکوهی .)192 :1983 ،در جهان فردیتبخشی بیامان ،آدمها احساس میکنند که بهراحتی دورانداختنیاند.
در این جهان پيوندهای سست ،روابط نهچندان جدی همچون ردایی سبک بر دوش طلب میشود تا بتوان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Anthony Giddens
2 Niklas Luhmann
3 Ulrich Beck
4 Elisabeth Beck-Gernsheim
5 Zygmunt Bauman
6 Love as Passion
7 The Normal Chaos of Love
8 The Transformation of Intimacy
9 Liquid Love
10 Distant Love
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هرلحظه آن را به کناری انداخت .در این مدرنيتۀ سيال ،رابطه 1به پيوند 0و شریک 9به شبکه 9تغيير ماهيت
میدهد (باومن.)3-18 :1989 ،
2

6

گيدنز نيز در کتاب تغيير شکل صميميت گذر از «عشق رمانتيک» به «عشق درهمآميخته» را نماد
تغيير شکل صميميت میداند .ازنظر او عشق رمانتيک که در عبارت معروف «در غم و شادی ،تنگدستی و
فراوانی ،ناخوشی و تندرستی دوستت خواهم داشت و غمخوارت خواهم بود تا وقتی مرگ ما را از هم جدا
کند» متبلور است ،به رابطهای متکی بر برابری ،استقالل نسبی ،اعتماد و پایبندی و تعهد ،در عشق
درهمآميخته تبدیل خواهد شد .این روابط داوطلبانه ،موقت و ناب بوده ،بر مذاکرۀ هميشگی و رضایتمندی
دوطرفه متکیاند؛ ازهمينرو ،ذاتاً آسيبپذیر و نامطمئناند و درنتيجه احتمال گسستهشدنشان بيشتر است
(ابرکرامبی29 :1988 ،؛ وکيلی.)1989 ،
اولریش و اليزابت بک نيز در کتاب آشوب طبيعی عشق ضمن اشاره به اینکه سنتها و قواعد
قدیمی حاکم بر روابط شخصی دیگر کاربردی ندارد و اکنون افراد با سلسلهای بیپایان از انتخابها
روبه رویند ،درخصوص زندگی زناشویی معتقدند که اکنون مجموعهای متنوع از مسائل -از مسائل عادی
و پيشپاافتاده تا مسائل ژرف و پيچيده -پيشروی زوجهای مدرن است .آنها ادعا میکنند کشاکش ميان
دو جنس ،ماجرای اصلی زمان ماست و برای اثبات این ادعایشان ،به شواهدی همچون رشد آمار مراجعه
به مشاوران ازدواج و دادگاه های خانواده ،رونق گروه های خودیاری زناشویی و افزایش نرخ طالق اشاره
میکنند (گيدنز.)023-061 :1989 ،

پیشینۀ تجربی
همانطور که پيشازاین گفته شد ،سهم مطالعات جامعهشناختی در موضوع خيانت بسيار ناچيز است .در
پژوهشهای داخلی ،فقط دو مطالعه واجد رویکرد جامعهشناختیاند .عنایت و حاجيان ( )1939مطالعهای با
عنوان «عوامل مرتبط با اعتماد به عدمخيانت همسر ،مورد مطالعه :مردان و زنان متأهل شهر اصفهان»
انجام دادهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داده است که متغيرهای زیبایی همسر و رضایت زناشویی ،با متغير
وابسته رابطۀ معنادار و مثبت دارند .اجتهادی و واحدی ( )1936نيز در مطالعهای با عنوان «بررسی
جامعه شناختی پتانسيل خيانت در روابط زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در بين کارمندان ادارات دولتی و
خصوصی» تالش کردند پتانسيل خيانت را در ميان کارکنان متأهل یازده سازمان خصوصی و دولتی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Relation
2 Connection
3 Partner
4 Network
5 Romantic Love
6 Confluent Love
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پيمایش کنند .نتایج این مطالعه حاکی از تأثير آنومی بر سيطرۀ ارزشهای فردی ،کاهش تعهد و افزایش
پتانسيل خيانت است .دراینبين ،جاذبههای محيطی و نارضایتی بين زوجين این امکان را فعال میکند.
درمقابل ،طيفی از مطالعات با رویکرد روانشناختی وجود دارد .رفيعی و همکاران ( )1932در تحقيقی
با عنوان «رابطۀ بين طرحوارههای ناسازگارانۀ اوليه و سبک دلبستگی در زنان دارای خيانت زناشویی» ،بر
روی  80زن در شهر تهران انجام دادهاند که به علت خيانت زناشویی ،به مرکز بهزیستی کاهش طالق
تهران مراجعه کرده بودند .یافتهها حاکی از آن است که بين سبک دلبستگی اجتنابی و طرحوارههای چهار
حوزه از ميان پنج حوزۀ مرتبط با نيازهای تحولی کودک (بریدگی -طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل،
محدودیت مختل ،گوشبهزنگی بيشازحد و بازداری) رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .سودانی و همکاران
( )1931در تحقيقی با عنوان «اثربخشی زوجدرمانی هيجانمدار بر کاهش آسيبهای ناشی از خيانت
همسر» 92،زوج را با روش مطالعۀ کارآزمایی بالينی با گروه شاهد با استفاده از نمونهگيری دردسترس
انتخاب کردند .یافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که زوجدرمانی ،افسردگی و عالئم استرس پس از
سانحه را کاهش میدهد و باعث افزایش بخشودگی و صميميت میشود .نتایج پژوهش بشرپور ( )1931با
عنوان «اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود عالئم پسآسيبی ،کيفيت زندگی ،عزتنفس و رضایت
زناشویی زنان مواجهشده با خيانت» لزوم کاربست یک روش رواندرمانی مبتنی بر آسيب ازجمله درمان
پردازش شناختی در کار با زنان آسيبدیده از خيانت زناشویی را مطرح میکند .حبيبی عسگرآباد و حاجی
حيدری ( )1939در پژوهش خود با عنوان «علل خيانت زناشویی از دیدگاه زوجين مراجعهکننده به دادگاه
خانواده :یک مطالعۀ کيفی» به این نتيجه رسيدهاند که سه عامل مسائل بينفردی ،روابط همسران و
جامعه ،اصلیترین علل خيانت از دیدگاه زنان و مرداناند .طبق نتایج این مطالعه ،در مقابل راهبردهای
متنوع زنان خيانتدیده ،اقدام به خشونت و تصميم به جدایی ،مهمترین راهبرهای مردان در مواجهه با
خيانت همسر است .سواری و همکاران ( )1939تحقيقی با عنوان «مقایسۀ خيانت زناشویی و هوش
هيجانی مطلقين و افراد متأهل عادی شهر اهواز» انجام دادهاند .نتایج حاصل از آزمون مانوا نشان داده
است که بين مطلقين و افراد متأهل عادی ،ازلحاظ ميزان خيانت زناشویی و هوش هيجانی ،تفاوتی معنادار
وجود دارد؛ یعنی ميزان خيانت زناشویی در افراد مطلقه در مقایسه با افراد متأهل عادی بيشتر بوده است اما
ميزان هوش هيجانی در افراد مطلقه ،پایينتر از افراد متأهل عادی بوده است.
یافتههای مطالعۀ عيسینژاد و باقری ( )1932با عنوان «پدیدارشناسی روشهای توجيه خيانت:
سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگیهای شناختی در روابط فرا زناشویی» که از مصاحبۀ عميق با هشت
مرد بیوفا به دست آمده است نشان میدهد این افراد در جهت پيشبرد فرایند خيانت و کاهش ناهماهنگی
شناختی خود ،از دو شيوۀ فراگير ایجاد انعطاف در باورها و نگرشها و بهانهکردن نارضایتی زناشویی بهره
میبردند .نتایج مطالعۀ درتاج و همکاران ( )1932با عنوان «رابطۀ ميزان استفاده از شبکههای اجتماعی
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مجازی با احساس تنهایی و خيانت زناشویی در دانشجویان» نشان میدهد که ميان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی با خيانت زناشویی در دانشجویان ،ارتباط معنادار وجود دارد .این در حالی است که این
رابطه ،ميان ميزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با احساس تنهایی تأیيد نمیشود.
در قلمروهای ميانرشتهای مانند روانشناسی اجتماعی و مددکاری اجتماعی نيز مطالعاتی انجام شده
است؛ برای مثال ،فتحی ( )1931در پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل زمينهساز بیوفایی زناشویی» با
استفاده از رویکردی کيفی ،با  92نفر از مردان و  96نفر از زنان بیوفا به مصاحبۀ عميق پرداخته است.
حاصل تحليل مصاحبهها  3مقولۀ مشترک شامل ضعف اعتقادات و باورهای مذهبی ،تنوعطلبی و
هيجانخواهی ،پایينبودن اعتمادبهنفس ،تجارب رابطه با جنس مخالف در قبل از ازدواج ،نارضایتی جنسی
و مشکالت عاطفی و رفتاری در روابط زناشویی ،مشکالت ازدواج ،دشواری طالق و پيامدهای آن ،تأثير
دوستان و شبکههای اجتماعی ،ماهواره و فيلمهای مستهجن و نقش تسهيلگری تلفن همراه (در ایجاد
تعامل با جنس مخالف) است .همچنين  2مقولۀ عمده نيز بهعنوان عوامل زمينهساز و تسهيلکنندۀ
بی وفایی مردان شامل تحریف و سوءاستفاده از مذهب ،نگرش مثبت به روابط خارج از ازدواج ،نوع شغل،
سوءاستفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج موقت برای مردان ،و نگرشهای سهلگيرانه و مجاز جامعه
نسبت به بیوفایی مردان به دست آمد .برای زنان بیوفا نيز داشتن محيط متشنج در دوران کودکی و
خانوادۀ خاستگاه و پيامدهای مربوط به طالق زمينهساز بوده است.
1

در پژوهشهای خارجی هم میتوان به مواردی اشاره کرد .کانو و همکاران ( )0220زندگی زنانی را
مطالعه کرده اند که فشارهای شدید زناشویی مانند خيانت ،بدرفتاری و تهدید به طالق را تجربه کرده بودند.
آنها به این نتيجه دست یافتند که اختالفات شدید خانوادگی ،افسردگی و ازهمپاشيدن خانواده ،یکی از
پيامدهای رایج در چنين شرایطی است .آلبرایت )0228( 0تحقيقی با عنوان «رابطۀ جنسی آنالین در
آمریکا :جستجوهای جنسی در اینترنت و تأثيرات آن بر وضعيت تأهل و هویت جنسی» انجام داده است.
نتایج مطالعه بر روی  12096پاسخدهندۀ آمریکایی نشان داده است که 22درصد از مردان و قریب به
92درصد از زنان ،به شکل آگاهانه محتواهای جنسی را در اینترنت دنبال کردهاند .زنان در مقایسه با مردان
از تماشای این محتواها پيامدهای بدتری را تجربه کردهاند و افراد متأهل و طالقگرفته بيشتر از افراد
مجرد بهدنبال ایجاد رابطهای جدی در اینترنت بودهاند.
اتکينز 9و کسل )0228( 9در تحقيقی با عنوان «دینداری و خيانت :چگونه شرکت در مراسم مذهبی،
وفاداری زناشویی را پيشبينی میکند ،اما ایمان و نيایش نه» که حاصل پيمایش از  1993مشارکتکنندۀ
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Cano
2 Albright
3 Atkins
4 Kessel
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متأهل است نشان دادند تجربۀ شرکت در مراسم مذهبی با کاهش احتمال خيانت پيوند خورده است .نتایج
مطالعۀ آنها ارتباط بين کاهش خيانت و دیگر اعتقادات و اعمال مذهبی را رد میکند .بریس 1و همکاران
( )0219تحقيقی با عنوان «تبيين تفاوتهای دو جنس در واکنش به خيانتهای رابطه :مقایسۀ نقشهای
جنسی ،جنسيت ،باورها ،تعلّق و جهتگيریهای اجتماعی مربوط به حوزۀ جنسی» انجام دادهاند.
نویسندگان با تأیيد تفاوت بين زنان و مردان در واکنش به خيانت جنسی و عاطفی در نمونهای 922نفری،
به این پرسش پاسخ دادهاند که آیا این واکنشها تابعی از واسطههای احتمالی مانند باورهای مربوط به
خيانت ،باورهای مربوط به نقشهای جنسيتی ،اعتماد بينفردی ،سبک تعلّق ،جهتگيریهای اجتماعی
مربوط به حوزۀ جنسی و فرهنگ اعتقادات ناموسی است یا خير .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که
هيچکدام از ميانجیهای مطرحشده ،این تفاوت را تبيين نمیکنند.
کروگر 0و همکارانش ( )0212در تحقيقی با عنوان «چگونه جنبههای جنسی و عاطفی ،مؤلفههای
متمایز خيانت به حساب میآیند درحالیکه برای رنج موردانتظار پيشبين یگانهای هستند» ضمن اشاره به
تعداد زیاد مطالعاتی که به تفاوت واکنشها به خيانت جنسی و خيانت احساسی پرداختهاند ،بر فقدان
یافتهها در همپوشی این دو رفتار دست گذاشتهاند .آنها در مطالعۀ خود به ارتباط خيانت جنسی ،خيانت
احساسی و رنج موردانتظار براساس قضاوت مشارکتکنندگان از رفتارهای شریک زندگیشان پرداختهاند.
مطابق انتظار ،مشارکتکنندگان تا اندازۀ زیادی رفتارهای متفاوتی را بهعنوان خيانت جنسی و خيانت
احساسی قلمداد میکنند .و مؤید نتایج مطالعات قبلی ،خيانت احساسی و خيانت جنسی بهترتيب رنج
بيشتری برای زنان و مردان به همراه دارد .آنها عالوه بر این دریافتند خيانت جنسی پيشبين قویتری
نسبت به خيانت احساسی برای رنج انتظاری هر دو جنس است .ویسر 9و همکاران ( )0212در تحقيقی با
عنوان «خانوادۀ زمينهیابی و تمایل به مشارکت در خيانت» به این نتایج دست یافتند که بين خيانت و
تجربههای خانوادهای که فرد در آن متولد شده است ،خيانت والدین ،درگيری خانواده و اعتقادات خود فرد
خيانتکننده رابطه وجود دارد .نتایج پژوهش وان هوف ( )0212با عنوان «سر و سِرّ هرروزه :رمزگشایی
اهميت جامعهشناختی نگرش نسبت به خيانت» نيز حاکی از مرکزیت پایدار تکهمسری بهعنوان شکل
ایدئال رابطه در یک جامعۀ دگرجنسخواه است؛ برایناساس ،خيانت عميقاً خطا (گناه) دانسته میشود و
برای زنان دگرجنسخواهی که در این مطالعه با آنها مصاحبه شده است ،رابطۀ با رضایت طرفين اما خارج
از تکهمسری نيز جایگزین قابلمذاکرهای نيست .ایمی آدام )0213( 9در تحقيقی با عنوان «تعابيری از
خيانت :مقایسۀ رفتارهای جنسی ،عاطفی ،سایبری و توهّمی» فراتر از مصادیق معروف خيانت مثل برقراری
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Brase
2 Kruger
3 Weiser
4 Adam
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روابط احساسی ،جنسی و مجازی و همچنين برخی مصارف تصویری مثل تماشای فيلمهای مستهجن ،به
برقراری روابط توهمگونه و یکطرفه با شخصيتهای معروف تلویزیونی و رسانهای بهعنوان برداشتی
جدید از رفتارهای خيانتآميز پرداخته است .نتایج کاوش اذهان مشارکتکنندگان نشان میدهد آنها این
روابط توهمگونه را معادل برخی مصارف محتواهای پورن و بهعنوان مصداقی از خيانت میبينند.
درمجموع و با مرور تحقيقات انجامشدۀ مرتبط با موضوع ،میتوان به چند نکته اشاره کرد؛ اول اینکه-
همانطور که پيشتر اشاره شد -مطالعات عمدتاً روانشناختیاند و سهم مطالعات جامعهشناختی اندک است و
این تعداد هم با رویکرد کمّی انجام شدهاند .برش زمانی موردمطالعه و تمرکز بيشتر مطالعات ،پيشاخيانت
(شناسایی علل ،جهت توصيۀ اقدامات پيشگيرانه) و پساخيانت (بررسی پيامدها و امکانهای کاهش آالم) است
و کمتر به فرایند شکلگيری خيانت توجه شده است .از تقاطع این خألها پژوهش حاضر بهعنوان مطالعهای
جامعهشناختی با رویکردی کيفی به معنا و فرایند شکلگيری خيانت از نگاه زنان خيانتدیده پرداخته است.

روش تحقیق
این پژوهش با رویکردی کيفی و با استفاده از روششناسی نظریۀ دادهبنياد ،گونۀ اشتراوس و کوربين اجرا
شده است .جامعۀ موردمطالعه ،زنان ساکن در شهر اصفهان است که از ميان آنها با  02زنی که مورد خيانت
واقع شده بودند مصاحبه نيمهساختاریافته انجام شده است .این افراد برمبنای رویکرد نمونهگيری هدفمند و
به شيوۀ نمونهگيری نظری انتخاب شدهاند .مطابق رویۀ گردآوری داده در پژوهشهای کيفی ،بهموازات
پيادهسازی ،کدگذاری و تحليل هر مصاحبه ،برای مصاحبۀ بعدی تصميم گرفته شده است .مصاحبه
شوندگان برحسب معيارهایی ازقبيل همچون سن ،وضعيت اجتماعی -اقتصادی ،تحصيالت و سبکهای
زندگی انتخاب شدهاند و با کسب اجازه از آنها ،مصاحبهها ضبط شده است .مصاحبهها بسته به عالقه و
کيفيت پاسخهای مشارکتکنندگان هرکدام بين  62تا  32دقيقه به طول انجاميدهاند.
در تحليل دادهها ،از روش کدگذاری سهمرحلهای شامل کدگذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده شده
است؛ بدینصورت که ابتدا هر مصاحبه جملهبهجمله و سطربهسطر چندین مرتبه و با دقت کافی مطالعه
شده و دادهها به بخشهایی مجزا تقسيم شدهاند .درواقع ،عبارتها براساس واحدهای معنایی طبقهبندی
شده و گزارهها استخراج شدهاند .سپس برای هر گزاره یک مفهوم انتخاب شده است که معنای کلی گزاره
را دربرمیگيرد .در مرحلۀ بعد ،محققان برای مفاهيمی که با یکدیگر همخوانی داشتند و مترادف بودند،
رخدادها ،وقایع ،اشيا و حتی تعامالتی که به لحاظ مفهومی مشابهت داشتند ،یک مقوله انتخاب کردهاند که
دربرگيرندۀ معنای کلی مفاهيم مشابه و مترادف است .سپس روابط ميان مقولههای فرعی بهدقت بررسی
شده و برای هر مصاحبه ،یک مقولۀ اصلی انتخاب شده است که تمامی مقولههای فرعی را پوشش
میدهد؛ بنابراین ،بهترتيب مطالعۀ جملهبهجملۀ هر مصاحبه ،استخراج گزاره ،انتخاب مفاهيم ،انتخاب مقوله
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و در انتها انتخاب مقولۀ اصلی صورت گرفته است .در پایان ،مقولۀ اصلی هر مصاحبه در جدولی زیر هم
قرار گرفته و یک هستۀ مرکزی (پدیده) انتخاب شده است که تمامی مقولههای اصلی مصاحبهها را پوشش
میدهد .هستۀ مرکزی انتخابشده ،با سایر مقولههای فرعی در ارتباط و پيوند قرار دارد.
جدول شمارۀ  .1مشخصات زنان خیانتدیدۀ مشارکتکننده در مصاحبهها
سن
02-92ساله ( 2نفر)
92-92ساله ( 8نفر)
92-22ساله ( 2نفر)

تحصیالت

وضعیت اشتغال

کارشناسی ارشد ( 1نفر) ،کارشناسی ( 2نفر) ،کاردانی (2

شاغل ( 2نفر)،

نفر) ،دیپلم ( 3نفر)

خانهدار ( 12نفر)

برای دستيابی به اعتمادپذیری 1که مفهوم پيشنهادی لينکلن و گوبا 0برای جایگزینی اعتبار و پایایی در
پژوهشهای کمّی است ،از برخی از معيارهای مطرحشده توسط آنها استفاده شده است (نک :محمدپور،
 .)189-183 :1932نخست بهمنظور اطمينانپذیری یافتهها ،از مشارکتکنندگان خواسته شده است تا
یافتههای کلی مطالعه را ارزیابی کنند و در صورت صحت آن نظر دهند و سپس جهت باورپذیری یافتهها ،از
روش کنترل توسط همتایان علمی و خبره استفاده شده است .برای معيار انتقالپذیری ،سعی شده است فرایند
پژوهش بهشکلی غنی توصيف شود .برای معيار تأیيدپذیری نيز مصاحبهها ضبط و تایپ گردیده ،فهرست
مصاحبهشوندگان تهيه شده و تمامی فرایند تحليل دادهها تایپ و ذخيره شده است .همچنين نتایج تحليلها و
مدل بهدستآمده از تحليل دادهها ،با دادههای خام مقایسه شده است تا همخوانی نتایج با دادهها تأیيد شود.
به منظور رعایت حریم شخصی زنان مشارکتکننده ،قبل از گفتگو ،موضوع و هدف تحقيق با آنها در
ميان گذاشته میشد .بعد از آگاهی از هدف تحقيق و ابراز رضایت ،مصاحبه انجام میشد .مصاحبهها توسط
نویسندۀ دوم انجام شد تا زنان بتوانند راحتتر ایدههایشان را مطرح کنند .تالش شده است حریم خصوصی
و عقاید شخصی زنان در طرح سؤاالت مورد توجه قرار گيرد .بهمنظور پيشگيری از هرگونه پيامد منفی
برای زنان مشارکتکننده در این تحقيق ،اسامی مستعار استفاده شده و متن همۀ مصاحبهها با نام مستعار
ذخيره شده است .اطالعات گردآوریشده صرفاً در اختيار محققان است و از ذکر هرگونه اطالعات شخصی
مصاحبهشوندگان خوددداری شده است.
یافتهها
بعد از انجام کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،درمجموع 9962 ،مفهوم شناسایی شده و در مرحلۀ بعد ،با
ترکيب مفاهيم مشابه و باالرفتن از نردبان انتزاع ،تعداد  62مقولۀ فرعی به دست آمده است .درنهایت،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Trystworthiness
2 Lincoln & Guba
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محققان از دل این مقوالت فرعی ،به  8مقولۀ اصلی رسيدهاند .این مقولهها عبارتاند از :راهيابی نابسامان،
زناشویی ناکارآمد ،ترسهای تعاملی ،اعتماد آزموننشده ،گریز از زندگی ،غرقگی در محيط ،غرقگی در
گذشته و زندگی پشتصحنهای .در پایان ،مقولۀ «مدار ضعيف زندگی زناشویی» بهعنوان مقوله هستۀ این
مطالعه پدیدار شده است .همانطور که پيشتر نيز گفته شد ،در این مطالعه از مدل پارادایمی اشتراوس و
کوربين بهعنوان چارچوب کدگذاری و تحليل بهره گرفته شده است؛ برایناساس ،مقولهها در قالب
بخشهای اصلی این مدل شامل شرایط (زمينهای ،مداخلهگر و علّی) و همچنين مقولۀ هسته و راهبردها و
پيامدها ارائه شده است .جدول زیر ،سير انتزاع مقوالت را به تصویر کشيده است.
جدول شمارۀ  .2مفاهیم و مقولههای مستخرج از مصاحبهها
مقولههای فرعی
والدین طالق ،بزه والدین ،سابقۀ خيانت در خانوادۀ راهيابی ،سابقۀ
دیگرآزاری در خانوادۀ راهيابی ،نقض مکرر تعهدات توسط والدین،
کودکی ناخوشایند ،شخصيت متزلزل والدین
بیاعتنایی به یکدیگر ،سوءتفاهم ،عدمتفاهم ،سوءارتباط کالمی،
عدمتوجه به تعهدات ،حس انتقام به همسر ،سردی و سکوت در
رابطه ،طالق عاطفی
فرودستی در رابطه ،ترس از تنهایی ،ترس از برقراری روابط مجدد،
توجه افراطی به دیگری ،نادیدهانگاری خود ،ازخودگذشتگی
افراطی ،خودمقصربينی ،احساس تحميل خود به رابطه ،احساس
ناچاری در رابطه ،خودفریبی ،احساس تسليمشدن
اعتماد چشموگوشبسته ،اعتماد تضمينشده ،اعتماد بيشازاندازه،
زودباوری ،مطيع همسر بودن ،تساهل ارتباطی ،قناعت ارتباطی،
بخشش پيشينی لغزشها ،اعتماد به توجيههای همسر
تغيير احساسات همسر ،احساس نياز به توجه ،احساس نياز به
همصحبت ،احساس غریبهشدن ،احساس ناکامی ،احساس نااميدی،
احساس پشيمانی ،احساس تعجيل در ازدواج ،بهانهجویی همسر،
اشکالتراشی همسر ،فرار از تحقير
حضور در حلقههای دوستی مخرب ،هماالن نامناسب ،رفاقت افراطی،
هزینهکرد غيرمتعارف در دوستی ،روابط دوستی خارج از چارچوب
تنوعطلبی ،هوسبازی ،آزادی بیقيدوشرط در دوران مجردی،
داشتن تجارب متنوع و متعدد ،بلندپروازی
پنهانکاری ،ظاهرسازی ،مقصرجلوهدادن دیگری ،سرزنش دیگری،
هالهپوشی ،دورویی ،صداقت مخدوش در زندگی ،عدمشفافيت،
انکارکردن
(منبع :یافتههای پژوهش)

مقولۀ اصلی

جایگاه در
مدل

راهيابی نابسامان

شرایط
زمينهای

زناشویی ناکارآمد

شرایط علّی

ترسهای تعاملی

شرایط
مداخلهگر

اعتماد آزموننشده

شرایط
مداخلهگر

گریز از زندگی

راهبردها

غرقگی در محيط

راهبردها

غرقگی در گذشته

راهبردها

زندگی
پشتصحنهای

پيامدها

مقولۀ هسته

مدار ضعيف
زندگی زناشویی
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شرایط زمینهای؛ راهیابی نابسامان
ازجمله شرایط شکلگيری خيانت از نگاه زنان خيانتدیده ،شرایط نابسامان راهيابیشان به اجتماع نظير
باليدن در خانوادۀ تک والد ناشی از طالق ،تعامل با والد بزهکار (معتاد ،الکلی) ،تجربۀ زندگی در خانواده با
پدر یا مادر بیوفا ،مواجهۀ مستمر با پرخاشگری ،اذیت و آزار یکی از والدین توسط دیگری ،تجربۀ نقض
مکرر تعهدات و تعامل با والدین دارای شخصيت متزلزل است .ازنظر این مشارکتکنندگان ،فردی که در
این شرایط رشد میکند ،برای خيانتکردن و خيانتدیدن مستعدتر است:
«من خيلی کوچيک بودم ،شاید  9یا  9ساله بودم که بابام یه زن دیگه گرفت .خيلی به ما و مامانم
اهميت نمیداد .بيشتر وقتش و پولشو خرج زن دومش میکرد .ما سهتا بچه بودیم ،خيلی سختی
کشيدیم؛ نه محبت پدرو داشتيم نه توجه مامانم ،مامانم خودش اینقدر هميشه عصبانی و بدبخت بود
که نمیتونست به ما توجه کنه» (سارا02 ،ساله ،دیپلم و خانهدار).
بيشتر مشارکتکنندگان ،تجارب چندگانهای دراینزمينه دارند؛ برای مثال فقر ،طالق و پرخاشگری ،در
مقاطع مختلف تجربه شده است .بسياری از مشارکتکنندگان کنش ،واکنش و تعاملشان با رخداد خيانت و
موضوعات مربوط به آن را ناشی از تجربيات راهيابیشان میدانند .از نقطهنظر آنها راهيابی سالم و بسامان،
نقشی کليدی در خوشبختی آتی افراد دارد .از دیدگاه مشارکتکنندگان ،شرایط خانوادهای که فرد در آن
رشد مییابد ،و نوع و نحوۀ رفتار ،در شکلگيری آیندۀ افراد نقشی تعيينکننده دارد:
« من خيلی بچگی خوبی نداشتم .ما مشکالت مالی نداشتيم به اون صورت ولی پدر و مادرم اصالً باهم
خوب نبودن ،هيچوقت ندیدیم باهم خوب رفتار کنن یا به هم محبت کنن یا خيلی بیتفاوتبودن به
هم ،یا دعوا داشتن .هيچوقت خانوادگی جایی نمیرفتيم .معنای کانون خانواده وجود نداشت .وقتی توی
این خانواده بزرگ ميشی ناخودآگاه سمت آدمای اشتباهی جذب ميشی .با کوچيکترین توجهی
ناخواسته زندگی خودتو نابود میکنی» (ندا92 ،ساله ،دیپلم و خانهدار).
راهيابی نابسامان با اینگونه مصادیق و شواهد بهعنوان یک مجموعه رویداد ،قویترین زمينۀ مؤثر بر
زناشویی ناکارآمد (بهعنوان زمينۀ علّی این مطالعه) و باواسطه تضعيفکنندۀ مدار زندگی زناشویی است.

شرایط علّی :زناشویی ناکارآمد
براساس یافتهها «زناشویی ناکارآمد» مهمترین زمينهای است که به شکلگيری یا تشدید مدار ضعيف
زندگی زناشویی منجر میشود .استفاده از تعابيری همچون «سوءتفاهم» و حتی در درجاتی باالتر
«عدمتفاهم» یا «نداشتن درک متقابل» ،نشان از ضعف در کارآمدی یک رابطه دارد:
«من و شوهرم کالً هيچ کدوممون همدیگه رو نمیفهميم .نمی تونيم همو درک کنيم ،نيازهای
همو نمی فهميم .من هرچی بگم اون یه چيز دیگه برداشت می کنه .منم نمی تونم اونو خيلی بفهمم و
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درک کنم ولی از ترس خانواده هامون مجبوریم بمونيم و جدا نشيم» (شراره93 ،ساله ،کارشناسی
ارشد ،شاغل).

این نبود تفاهم و عالقه ،به نتایجی رفتاری نظير «سوءارتباط کالمی» با مصادیقی ازقبيل
«حرمتشکنی»« ،ناسزاگویی»« ،تمسخر یکدیگر»« ،سرزنشکردن» و «مقایسۀ تحقيرکننده» انجاميده و
حتی در مواردی «حس انتقام» را برانگيخته است:
« اوایل زندگيمون خوب بودیم ولی هرچی بيشتر گذشت شوهرم بيشتر به من بیتوجهی میکرد و
انگار اصالً دیگه من و کارای من و نمی دید .منم بعد از یه مدت سرد شدم و دیگه هيچ توجهی
بهش نمی کردم .هر کدوممون همدیگه رو نمی دیدیم و به کارای خودمون میرسيدیم .تنها میرفتيم
بيرون .گاهی حتی وعدههای غذامونم تنها می خوردیم .این وضعيت این قدر بيشتر شد که تنها
کلمات ردوبدل شدۀ ما طعنه و ناسزا بود .دیگه هيچ عالقهای بينمون نبود» (فاطمه99 ،ساله،
کارشناسی ،شاغل).
همانطور که شواهد این مطالعه نشان میدهد ،زوجها در زناشویی ناکارآمد ،وارد مرحلۀ «بیاعتنایی»
شدهاند .براساس نظر زیمل بیاعتنایی ،برخالف همکاری ،تضاد و انزوا ،گونهای چهارم از مواجهۀ آدمهاست
که طرفين را از رابطه بيرون میاندازد (کوزر .)1939 ،در چنين شرایطی تنهایی در جمع و حذف عواملی
همچون «فهم مشترک» و «عالقۀ مشترک» بهعنوان دو عامل مهم جذب طرفين در مدار زندگی
زناشویی ،راه را برای گریز هموار میکند.

شرایط مداخلهگر؛ ترسهای تعاملی
تجربۀ زنان مشارکتکننده در این مطالعه که متحمل بیوفایی همسرشان شدهاند حاکی از آن است که
نتوانستهاند رابطهای متعادل و همسان را تجربه کنند .یکی از دالیل این نبود تعادل« ،توجه افراطی به
دیگری» است .این توجه بيشازحد باعث بیتوجهی به خود و فراموشی خود در رابطه میشود.
«خودمقصربينی» و «ازخودگذشتگی افراطی» ،از دیگر خردهمقوالت این عامل مداخلهگر است:
«کالً من همۀ برنامهریزیهای زندگيم براساس برآوردهشدن نيازهای ایشون بود ،اصالً به خودم
اهميت نمیدادم فقط این برام مهم بود که این آقا چی نياز داره من برطرف کنم .هر کاری تونستم و از
دستم برميومد براش انجام دادم تنها نشم ولی اصالً قدر ندونست واقعاً آدم نمکنشناسی بود» (سيما،
96ساله ،کارشناسی ،شاغل).
براساس یافتههای این مطالعه« ،فرودستی در رابطه» ناشی از عواملی ازقبيل وابستگی مالی و
اعتمادبهنفس پایين است .در چنين وضعيتی از «احساس ناچاری در رابطه» و «احساس تسليمشدن» ،زنان
علیرغم تجربۀ خيانت ازسوی همسرانشان ناچار به «تحميل خود» به رابطه هستند .آنها به دليل موضع

 130بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،12شماره  ،0پایيز و زمستان 1938

ضعيفشان در رابطه ،واکنشی جدی و مؤثر نشان نمیدهند و به اذعان خودشان دليل این انفعالشان «ترس
از تنهایی» و «ترس از برقراری روابط مجدد» است:
«من از تنهایی میترسم ،من نمیتونم خودم تنها از پس مشکالت زندگی بربيام .احساس میکنم اگر
از شوهرم جدا بشم دیگه نمیتونم با یه آدم جدید ارتباط برقرار کنم .حتی من کار ندارم که بتونم خرج
خودمو بدم من مجبورم بمونم» (زهرا92 ،ساله ،دیپلم ،خانهدار).
میتوان ادعا کرد به دليل نوع تربيت و رشد این زنان و درونیکردن احساس وابستگی و مطيعبودنشان در
مقابل مردان ،این احساس در بزرگسالی هنگامیکه با عدم استقالل مالی آميخته میشود ،باعث ترس از
تنهاشدن ،ترس از چگونگی مواجهه با عواقب تنهایی و تندادن به اشتباهات مکرر میشود؛ بهعبارتدیگر،
آنها در بافتاری از زناشویی نامتعادل با ترسهایشان ،مدار زندگی زناشویی را ضعيفتر میکنند.

شرایط مداخلهگر؛ اعتماد آزموننشده
از تجارب مشارکتکنندگان چنين برمیآید که ميان آنها و همسران بیوفایشان شکلی از «اعتماد
بيشازاندازه» و «اعتماد چشموگوشبسته» جریان داشته است که در این مطالعه «اعتماد آزموننشده»
نامگذاری شده است .طبق این مقوله بيشتر افراد خيانتدیده ،در زندگی زناشوییشان اعتمادی بیچونوچرا
به همسرشان داشتهاند:
« در ماه چند بار سفر مجردی می رفت و من هميشه خيلی بيش ازحد بهش اعتماد داشتم.
هيچوقت بهش شک نمی کردم .من هميشه حرف شوهرمو باور می کردم .اگر تا دیروقت بيرون بود و
دیر می اومد من اصالً سؤال نمی کردم کجا بودی .هميشه فکر میکردم فقط منم توی زندگيش.
این قدر ساده بودم که پيش خودم میگفتم عاشق منه نمی تونه با کس دیگهای باشه» (بهنوش،
92ساله ،کاردانی ،خانهدار).
مشارکتکنندگان ،این اعتماد ناپخته و سادهانگارانه را ناشی از زودباوری ،مطيع همسر بودن ،تساهل
ارتباطی ،خوشخيالی ،قناعت ارتباطی ،نادیدهگرفتن عيوب همسر ،اعتماد به توجيحات همسر و بخشش
پيشينی لغزشها میدانند:
«من می دونستم که توی زندگی باید به هم اعتماد کنيم ولی یادم رفته بود این اعتماد هم باید سقف و
حدومرزی داشته باشه .فکر میکردم اعتماد چشمبسته داشته باشم شوهرم هيچوقت کاری نمیکنه که
ناراحت بشم ولی اشتباه میکردم .اعتمادم مثل همه چی تو زندگی باید حد و حدود داشته باشه» (الهام،
93ساله ،دیپلم ،خانهدار).
همانطور که اظهارات مشارکتکنندگان نشان میدهد ،همآیندی اعتماد آزموننشده با دیگر عامل
مداخلهگر در این مطالعه یعنی ترسهای تعاملی ،نقشی مؤثر در ضعف مدار زندگی زناشویی دارد.
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راهبردها؛ گریز از زندگی
مقولۀ کلی گریز از زندگی به همراه دو مقولۀ بعدی (غرقگی در محيط و غرقگی در گذشته) ،چگونگی
خروج از مدار زندگی زناشویی را توضيح میدهد .مشارکتکنندگان گونههایی از تغيير احساسات را در
همسرا نشان تجربه کرده بودند .آنها اذعان داشتند که احساس نياز به توجه ،احساس نياز به همصحبت،
احساس غریبهشدن ،احساس ناکامی ،احساس نااميدی ،احساس پشيمانی و احساس تعجيل در ازدواج ،به
شکل نيرویی ،شخص را به محيط فراخانوادگی و واردشدن در روابط نامشروع هدایت میکنند:
«قبل از خيانت یا نمیدونم وقتی داشته بهم خيانت میکرده ما طالق عاطفی گرفته بودیم .روزبهروز
کمتر باهم حرف می زدیم .کالً از ازدواجمون باهم پشيمون شده بودیم .هر سری سر یه بهونۀ کوچيک
کلی ایرادای همو میگفتيم و به هم بدوبيراه میگفتيم .همدیگه رو مدام ناراحت میکردیم .کنار هم
نبودیم دیگه» (ميترا06 ،ساله ،دیپلم ،خانهدار)
این تغيير در احساسات با نشانههای رفتاری همچون بهانهجویی و اشکالتراشی ازسوی همسر
همراه است:
«ما هر شب تو خونه دعوا داشتيم ،همش بحث و جنگ و اعصابخوردی ،سر هر موضوع کوچيکی
یه دعوا راه میافتاد .همش به من میگفت اشتباه کردم زود ازدواج کردم ،از این زندگی نااميدم ،بهانه
میگرفت به همهچيز گير میداد .دیگه این آخریا اصالً در طول روز شاید یه کلمهام با هم حرف
نمیزدیم ،چون تا حرف میزدیم آخرش میشد جنگ و اعصابخوردی» (مونا91 ،ساله ،کارشناسی،
خانهدار).
از دیدگاه مشارکتکنندگان با قرارگيری در بافتار یک زندگی زناشویی ناکارآمد هر احساس ،معنا و
تجربهای که شخص را به بيرون از مدار زندگی زناشویی دعوت کند میتواند رخداد خيانت را تسهيل کند.
خألها و کمبودهای عاطفی ،همچنين بیتوجهی به نيازهای عاطفی و روانی در درون خانواده ،باعث
میشود شخص برای دریافت توجه و محبت ،به بيرون از خانواده پناه ببرد.

راهبردها؛ غرقگی در محیط
از دیدگاه زنان خيانتدیده یکی از روالهای زندگی زناشوییشان غرقگی همسرشان در محيط بوده است.
منظور از محيط در این مطالعه مدارها و ميدانهای بيرونی زندگی زناشویی است .براساس یافتههای این
مطالعه ،حلقههای دوستی و روابط دوستانۀ خارج از چارچوب خانواده ،قویترین ميدان بيرونی است:
« شوهر من خيلی اهل دوست و رفيق بود .به جای اینکه بيشتر توجهش به من باشه بيشتر به
دوستاش بود .غيرممکن بود دوستاش ازش چيزی میخواستن و بهشون نه میگفت .هميشه وقتش
مال دوستاش بود .چند بار رفتم قهر خونۀ پدرم ولی هيچ فایدهای نداشت» (شيرین03 ،ساله،
کاردانی ،خانهدار).
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این ميدان از نگاه مشارکتکنندگان محيط بهنجاری نيست .خردهمقوالتی نظير «هماالن نامناسب»،
«حضور در حلقههای دوستی مخرب» و «روابط دوستی خارج از چارچوب» ازنظر آنها نشانۀ لغزش،
فریبخوردن و سوءاستفاده از جانب همسرانشان است:
«خيلی درگير روابط دوستاش میشد ،دوستدختر دوستش که از تهران ميومد باید براش جا و ماشين
جور میکرد .کارایی که مورد پسند من نبود ولی نمیتونستمم حرفی بزنم ،چون اصالً اهميت نمیداد.
کالً هر کاری که خودش دوست داشت انجام میداد» (نسترن96 ،ساله ،کارشناسی ،شاغل).
این همسران بیوفا در یک مدار ضعيف از زندگی زناشویی ،در چارچوب «رفاقت افراطی» به
«هزینهکرد غيرمتعارف در دوستی» مشغول میشوند .رفاقت و دوستی با افرادی که خود درگير خيانت و
روابط غيرمجاز در خارج از خانوادهاند ،از مصادیق این رفتار است:
« من از اولم سر دوستای شوهرم باهاش مشکل داشتم .بارها دعوامون شده بود .خيلی به دوستاش
اهميت میداد .بااینکه میدید چقدر زندگی ما داره سر اونا خراب میشه ولی بازم مهم نبود .دوستاش
همشون زنباز بودن ،اهل خوشگذرونی بودن و خيلی به زندگی و زن و بچه اهميت نمیدادن .هر
هفته آخر هفته میرفتن باغ باهم .معلوم بود یه چيزی میشه .من خيلی گفتم ولی گوش نکرد» (نگار،
09ساله ،کاردانی ،خانهدار).

راهبردها؛ غرقگی در گذشته
غرقگی در گذشته ،به معنای ماندن در گذشتۀ ماجراجویانه و عدمگذر به حال تعهدآميز ست .برخی
مشارکتکنندگان با اشاره به این گذشتۀ همسرشان ،تجاربی همچون «آزادی بیقيدوشرط در دوران
مجردی» و «داشتن تجارب متعدد و متنوع در گذشته» را موجد روحيات و تمایالتی همچون «تنوعطلبی»،
«هوسبازی» و «بلندپروازی» میدانند .ازنظر زنان خيانتدیده ،این افراد بعد از ازدواج نيز نمیتوانند متعهد
و پایبند باقی بمانند و به دنبال ارضای نياز به تنوعطلبی خود هستند:
«شوهر من وقتی مجرد بوده کلی با دخترای دیگه رابطه داشته و آدم تنوعطلبی بوده .معلومه بعد از
ازدواجم هوس می کنه دوباره با آدمای مختلف باشه .من اشتباه کردم .اصالً نباید با آدم تنوعطلب
ازدواج کرد ،چون بعد از ازدواجم نمیتونه پایبند بمونه» (نيلوفر08 ،ساله ،کاردانی ،خانهدار).
«من میدونستم شوهرم آدم عياشی بوده و کلی با دخترای دیگه رابطه داشته ولی قول داد اونا مال
مجردی بوده و بعد از ازدواج دیگه هيچوقت اون کارا رو نمیکنه ولی فقط دو سال دووم آورد .وقتی
حامله شدم روابطش با دوستدخترای قدیمش باز شد و دوباره همون رفتارا و همون آدم عياش قبلی
شد» (نرگس98 ،ساله ،کاردانی ،خانهدار).
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طبق فضای مفهومی این مقوله ،ماجراجویی جنسی در گذشته و داشتن روابط متعدد با جنس مخالف
در دوران قبل از ازدواج ،راهبردی هميشگی برای گریز از مدار زندگی زناشویی محسوب میشود و بهویژه
در وضعيت ضعيفبودگی این مدار ،با شدت و بسامد باالتری رخ خواهد داد.

پیامد؛ زندگی پشتصحنهای
قریببهاتفاق مشارکتکنندگان معتقد بودهاند که اغلب افرادی که خيانت میکنند ،زندگی پشتصحنهای
دارند .مفهوم پشتصحنه را نخستينبار اروینگ گافمن 1در قالب نظریۀ نمایشیاش مطرح کرد (گافمن،
 .)1938مراد او از پشتصحنه ،جایی است که در آن افراد خود را برای کنش متقابل در جلوی صحنه و
محيطهای رسمیتر آماده میکنند .تماشاچيان عمدتاً راهی به پشتصحنهها ندارند اما در زندگی مشترک
براساس این تعریف ،پشتصحنه میتواند و باید برای زوجين گشوده باشد .زنان خيانتدیده در این مطالعه،
راهی به پشتصحنۀ زندگی مردان بیوفایشان ندارند .شيوۀ این مردها برای پوشاندن این جنبه از زندگی،
«پنهانکاری»« ،هالهپوشی»« ،ظاهرسازی» و «انکارکردن» است:
«من اغلب اوقات به رفتارای شوهرم شک میکردم .احساس میکردم داره فيلم بازی میکنه ،دروغ ميگه.
اینایی که ميگه واقعی نيستن ولی هميشه یه جوری منو متقاعد میکرد که من بدبينم و اشتباه میکنم.
هميشه وقتی خونه بود اصالً پای گوشيش نمیرفت ولی وقتی سر کار بود مدام گوشيش مشغول بود.
وقتیام بهش میگفتم الکی بحث و عوض میکرد یه سمت دیگه» (مهناز96 ،ساله ،دیپلم ،خانهدار).
مردان بیوفا همزمان که محتوای فعاليتها و مراوداتشان را مخفی نگه میدارند ،جلوی صحنه را
بهگونهای مقتدرانه مدیریت میکنند .شيوۀ قابلتوجه آنها برای این مدیریت صحنه« ،مقصرجلوهدادن طرف
مقابل» و حتی «سرزنشکردن» اوست:
«هر دفعه که باهاش حرف میزدم منو میکوبيد یه جوری که من اصالً معذرتخواهی میکردم،
اصالً قهر میکرد که تو به من توهين کردی و من از این مردا نيستم ولی همش دروغ بود .خيلی خوب
بلد بود نقش بازی کنه» (الهه99 ،ساله ،دیپلم ،خانهدار).

در مدار ضعيف زندگی زناشویی ،بازیگر اصلی مرد بیوفاست و زن به یک تماشاچی صرف تبدیل
میشود .جلوی صحنۀ ضعيف حاصل از زناشویی ناکارآمد و مداخلۀ عواملی ازقبيل ترسهای تعاملی و
اعتماد آزموننشده با بهرهگيری از راهبردهای سهگانۀ این مطالعه (گریز از زندگی ،غرقگی در گذشته و
غرقگی در محيط) باعث شکلگيری پشتصحنهای قوی میشود که زن خيانتدیده به آن راهی ندارد.
زنان اگرچه هميشه کاسهای زیر نيمکاسۀ همسرانشان میبينند ولی نه توان اثبات آن را دارند و نه ظاهراً
ميلی به این اثبات.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Erving Goffman
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مقولۀ محوری :مدار ضعیف زندگی زناشویی
مقولۀ محوری کشفشده ،مدار ضعيف زندگی زناشویی است؛ بهعبارتدیگر ،میتوان خيانت را نوعی خروج
از مدار زندگی زناشویی دانست .تجربۀ مشترک مشارکتکنندگان در این مطالعه نشان میدهد که نيروهای
گریز از خانواده همواره با نيروهای جاذب خانواده در حال منازعهاند .آنچه خيانت را تسهيل میکند ،غلبۀ
نيروهای جاذب خانواده بر نيروهای گریز از خانواده است .مدار قوی زندگی زناشویی که حاصل یک
راهيابی بسامان و طبيعی و زناشویی کارآمد است ،میتواند بر پدیدههایی همچون گریز از زندگی ،غرقگی
در محيط و غرقگی در گذشته غلبه کند .این مدار قوی البته به مؤلفههایی ازقبيل تعادل در تعامل (بهجای
ترسهای تعاملی) و اعتماد بازاندیشانه (بهجای اعتماد آزموننشده) بستگی دارد و پيامدهایی همچون
زندگی پشتصحنهای را نيز کنترل میکند .ازآنجاکه این پدیده ،مقولۀ محوری مدل پارادایمی است ،تالش
شده است در شکل زیر روابط عناصر مدل پارادایمی با این مقولۀ هسته روشن گردد.

مدل پارادایمی خیانت بهمثابه خروج از مدار ضعیف زندگی زناشویی

بحث و نتیجهگیری
ایدۀ خيانت بهعنوان بزرگترین تهدید هنجار تکهمسری که شواهد تجربی متعددی نيز دارد ،در مطالعۀ
حاضر ،از حيث معنا و فرایند شکلگيری کنکاش شده است .حاصل این کنکاش در قالب مقولۀ محوری
این مطالعه با عنوان «مدار ضعيف زندگی زناشویی» متجلّی است .ادعای برآمده از تجارب مشارکتکنندگان
آن است که خيانت بهمثابه گریز از مدار زندگی زناشویی هنگامی روی میدهد که نيروهای جاذب خانواده
ضعيف شوند و نتوانند زن و مرد را در مدار زندگی مشترک نگاه دارند.
برایناساس ،میتوان به طرح پرسشی بزرگتر اندیش يد؛ آیا مدار زندگی زناشویی بهطورکلی ضعيف
شده است؟ تأمالت نظری دراینخصوص مدعیاند درحالی که خانواده هنوز هم به عنوان یکی از
بنيادی ترین و مهم ترین نهادهای اجتماعی مطرح است اما در حوزۀ عشق و خانواده ،دگردیسیای عظيم
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در حال وقوع است (تریس و همکاران ،)026 :1936 ،به شکلی که ازدواج به عنوان یک نهاد در حال
تغيير و تحول است و خانوادۀ امروزی آسيب پذیرتر و نامطمئن تر شده است (نک :اجتهادی و واحدی،
 .)1932بخشی از این آسيب پذیری از دیدگاه گيدنز ،به ماهيت روابط جدید و تأکيد بر شرایطی همچون
برابری زوجين ،استقالل زوجين در رابطه و داوطلبانهبودن رابطه بازمی گردد .چنين شرایط پيشينیای
احساس پيشبينی ناپذیری و ناپایداری رابطه را باال می برد و احتمال گسسته شدنش را افزایش میدهد
(نک :ابرکرامبی .)29 :1988 ،این نگاه در نظریه پردازان فرایند سنتزدایی 1مانند آنتونی گيدنز ،اولریش
بک ،اليزابت بک گرنسهایم و نظریه پردازانی دیگر ازقبيل نيکالس لومان و زیگمونت باومن بهوضوح
قابل پيگيری است (نک :ون هوف.)820 :0212 ،
با عنایت به تأکيدات نظری و شواهد تجربی ،خانواده هميشه (با ابزار نيروهای جاذب خانواده) در موضع
دفاع در برابر نيروها و امکانات گریز از این مدار بوده است که اکنون قدرت بيشتری گرفتهاند .یکی از
بزرگترین الیههای دفاعی ،زناشویی کارآمد با درونمایۀ تعهد است .تعهد ،عامل اساسی برای رسيدن به
ثبات و موفقيت در زندگی است .مشاهدات بالينی و مطالعۀ صدها زوج ،اهميت تعهد را در تشکيل ،تحکيم
و رضایت زناشویی واقعی نشان میدهند (نيکولز1388 ،؛ نيکولز و اورت 1386 ،به نقل از حبيبی عسگرآباد
و حاجیحيدری .)168 :1939 ،همانطور که نتایج این مطالعه نشان میدهد ،مدار ضعيف زندگی مشترک
به شکل یک پدیده مستقيماً از کاهش تعهد بهعنوان نيروی قوی جاذب خانواده متأثر است .تحقيقات
پيشين نيز نشان دادهاند که احتمال بیوفایی و خيانت ،با احساس تعهد رابطۀ معکوس دارد (بن فيلد و مک
کيب0221 ،؛ اجتهادی و واحدی.)111 :1932 ،
در این مطالعه ،غرقگی در گذشته ،غرقگی در محيط و گریز از زندگی بهعنوان راهبرد ،و زندگی
پشتصحنهای بهعنوان پيامد ،کنش و واکنشهای پيرامون خيانت است که به علت ضعف نيروهای جاذب
و مدار ضعيف زندگی مشترک به وجود میآید .این مقوالت در مطالعات دیگر بهعنوان دالیل و یا علل
خيانت دیده میشود (برای مثال نک :فتحی1931 ،؛ نژادکریم و همکاران .)1939 ،درخصوص شرایط
بهوجودآور ندۀ این مدار ضعيف ،بخشی از نتایج این مطالعه همسو با مطالعات پيشين است (نک :اوتوود و
سيفر 1332 ،به نقل از حبيبی عسگرآباد و حاجی حيدری162 :1939 ،؛ اسکات کاکورس0223 ،؛ کروگر و
همکاران 0212 ،به نقل از عيسینژاد و باقری130 :1932 ،؛ همچنين نک :عنایت و حاجيان1939 ،؛
اجتهادی و واحدی1936 ،؛ جوادی و زینالی.)1932 ،
قدردانی :در پایان از همکاری زنانی که مشارکت در این مطالعه را پذیرفتند و باحوصله به گفتگو
نشستند قدردانی میکنيم.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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