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  سخن نخست
ي خيانت زناشويي باعث شده ضـمن   هاي اخير، پژوهش در زمينه در سال

هاي كاهش خيانت و درمان آن  شناخت خيانت و عوامل مؤثر بر آن، شيوه
اي از آخــرين  در كتــاب حاضــر خالصــه. نيــز مــورد بررســي قــرار گيرنــد 

. هاي مربوط به خيانت زناشويي به زبـان سـاده توصـيف شـده اسـت      يافته
هـايي   ي شـيوه  كتاب بررسي علمي خيانت زناشويي و ارائه هدف اصلي اين

اميـد اسـت خواننـدگان محتـرم،     . براي كاهش خيانت و درمـان آن اسـت  
صاحبان تفكر و انديشه و اساتيد گرانمايه با گوشزد كـردن عيـوب كتـاب،    

  . نويسنده را در پربار كردن مفاهيم كتاب ياري نمايند
اري و تشـويق افـراد زيـادي نوشـته     شايان ذكر است كه اين كتاب با همك

شـود؛ بـه ويـژه همسـر و      ي آنـان تشـكر مـي    شده كه بدينوسيله از همـه 
فرزندانم كه با بردباري خود، استاد گرامي سركار خانم دكتر زهرا يوسـفي  

هاي بسيار مطلوب خود،  و جناب آقاي دكتر غُالمحسين كياني با همكاري
ويراسـتاري كتـاب و والـدين    خواهر عزيزم خانم اعظم رحيمـي بـا تقبـل    

  . ت كردنددگوارم با حمايت خود با من همكاري و مساعربز
  
  
  
  
  
  
  



 

  ها ها و درمان آسيب /8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   9/روابط فرا زناشويي

  پيشگفتار
صـعود بـه كمـال انسـاني، در اسـالم از جايگـاه        خانواده به عنوان نردبـان 

ولي ايـن نهـاد بـا ارزش همـواره در معـرض تنـد       . اي برخوردار است ويژه
تند بادهايي كـه آن را بـه نـابودي تهديـد     . گيرد بادهاي ويرانگري قرار مي

ي  هـاي تهديـد كننـده    ين    و جدي ترين آسـيب  تر يكي از مهم. كنند مي
وفـايي   بـي . شـود  است كه با بي وفايي آغـاز مـي  خانواده، خيانت زناشويي 

زيرا همسران در ابتـداي ازدواج بـه طـور    . يعني از بين رفتن حس اعتماد 
دهنـد تـا زمـان     كالمي و غير مستقيم به شريك زندگي خود قول مـي  غير

ي اين اعتماد كه شايد هرگز به زبان   عنصر ناگفته. مرگ به او وفادار بمانند
ن است كه زوجين، تنها با يكـديگر نزديكـي عـاطفي و    هم آورده نشود، اي

ي جنسي داشته باشند و در اين صميميت عاطفي و جنسي، شخص  رابطه
  . ديگري بين آنها شريك نباشد

بـرد،   ي فرا زناشويي همسرش پي مي آور نيست فردي كه به رابطه شگفت 
اني هاي رواني و احساسات هيج به دليل شكسته شدن اين پيمان، ناراحتي

ي صـميمي بـه سـر     زيرا زماني كه انسانها در رابطه. شديدي را تجربه كند
چنانچـه  .  برند، تجارب و احساساتي دارند كه تنها منحصر به آنهاسـت  مي

ي زنـدگي كـه هـر زنـي بايـد       رازهايي درباره«باربارادي آنجلس در كتاب 
ي   در ارتباط زناشـويي حصـار كـوچكي اطـراف رابطـه     «: نويسد ، مي»بداند

زوجين وجود دارد وگويا يك تابلوي اخطار در كنار آن نصـب شـده اسـت    
ولي . »اينجا ملك خصوصي است. لطفا نزديك نشويد« :دهد كه هشدار مي

   ي عاطفي يا جنسي و يا عـاطفي  شريك سوم كه با يكي از همسران رابطه
كنـد، بـدون توجـه بـه ايـن تـابلوي هشـدار، بـه حـريم           جنسي برقرار مي

  . نمايد آنها تجاوز ميخصوصي 
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زناشويي در خارج از كشور مقاالت و كتابهـاي   در ارتباط با موضوع خيانت 
ها و علل و عوامل ايجـاد   متعددي نوشته شده كه در آنها به بررسي آسيب

هـايي   روابط فرا زناشويي پرداخته شده است ولي الزم است چنين آسـيب 
ي مـا مـورد    تمـاعي جامعـه  هاي فرهنگـي، اقليمـي و اج   با توجه به ويژگي

ي كتابهاي خارجي كه اين مسئله را در  بررسي قرار گيرد، هر چند ترجمه
. توانـد آموزنـده باشـد    اند، نيز مـي  هاي ديگر مورد بررسي قرار داده فرهنگ
و مشــكالت خيانــت در  هــا ي نوشــتن ايــن كتــاب بررســي آســيب انگيــزه

همچنـين ميـزان    .باشـد  ايراني ـ اسالمي كشورمان مـي   چارچوب فرهنگ
ديده از خيانت، به مراكز مشاوره و ديدگاه  مراجعات متعدد همسران آسيب

نه چندان مثبت جامعه در مورد همسران زخم خورده باعث شد نويسـنده  
بـا  . ي تحريـر در آورد  درصدد بر آيد كتابي جامع در اين زمينه بـه رشـته  

ي روابـط فـرا    در زمينـه ي اين گونه مطالب،  اميد به اين كه بتوانيم با ارائه
زناشويي، در افزايش دانش افراد جامعه و در نهايت بهبود كيفيت زنـدگي  

  . هاي الزم را ايجاد نماييم همسران ، آگاهي
  ياكرم رحيم                                                                        

  1393تابستان 
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  مقدمه
ازدواج پايـدار  . پايداري زناشويي از عوامل مهم سازگاري همسـران اسـت   

مبنـاي  . يابـد  ي تعهد و مشاركت در غم و شادي يكديگر تحقق مي درسايه
اهـداف همسـران در چنـين    . ازدواج دائم، تركيب در ابعاد مختلـف اسـت  

توليــد نســل، : ازدواجــي، عــالوه بــر تــأمين نيازهــاي جنســي، عبارتنــد از
ازدواجي كه با توجه به چنين اهـدافي  ... ، تأمين خالء عاطفي وآرامشگري
هاي بيشتري براي سازگاري  گيرد، به طور طبيعي با احراز زمينه شكل مي
تواند سازگاري ميان همسران را كم رنگ  از عواملي كه مي. شود محقّق مي

 ي تنوع طلبي و ناپايداري در امر ازدواج است كه ابعاد مختلف كند، مسئله
  . گيرد آن مورد بررسي قرار مي
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  ) ازدواج ناپايدار( عقد موقت 
داند كه اشـكالي شـرعي    متون ديني شيعه، ازدواج موقت را امري مباح مي

بر آن مترتب نيست ولي در بررسي سازگاري همسران حكـم فقهـي ايـن    
همچنـين علـل   بلكه شناخت حدود و شـرايط آن،  . موضوع مد نظر نيست

آيـا  : سؤال اساسي اين است. ترغيب، تشويق و تحذير آن مورد نظر ماست
ازدواج موقت يك سنّت فراموش شده است كه بايد آن را احيا كرد يا ايـن  

از . ها و شرايطي دارد كه با توجه به آنها امري مطلوب اسـت  امر محدوديت
لوب بودن توجـه  خواننده محترم تقاضا مي شود به تفاوت مباح بودن و مط

ي  در بـاره « :ابا جعفر محمدبن نعمان در پاسخ ابوحنيفه كه پرسـيد . نمايد
پاسـخ  » گويي و آيا اين عمل، كار حاللي است يـا نـه   ازدواج موقت چه مي

ازدواج موقت امري مباح و حالل است اما هر كاري به صرف اين كه «: داد
ي  مردم داراي مراتب و جايگا. حالل است، مطلوب نيست ه اجتماعي خاصـ

مطلوب نيست افراد بلند مرتبه هركاري كه حالل اسـت در شـأن   . هستند
بنابراين واضح است هدف ما از بحث حاضـر،  . »1خود ببينند و انجام دهند

حالل بودن و مباح بودن اين ازدواج نيست بلكه هدف، بررسـي مطلوبيـت   
بـراي آنكـه بـه    . سيب رساندن بـه ازدواج پايـدار اسـت    آن و نقش آن در آ

مطلوب بودن يا نبودن اين كار پي ببريم بهتـر اسـت جايگـاه آن بررسـي     
ي ارزيابي آن از منفـي بـودن يـا     دن زمينهشود تا بتوانيم ضمن فراهم كر 

  . مثبت بودن آن آگاه شويم
  جايگاه ازدواج موقت 

ي ازدواج موقت، تشكيل زندگي براي آرامشگري در همـه ي ابعـاد    فلسفه 
بلكه مبناي اصلي اين ازدواج به طور عمده، تسـكين و ارضـاي   . آن نيست

                                                            
 . 344، به نقل از علي حسين زاده، همسران سازگار ص 405، ص 5محمدبن يعقوب كليني، الكافي، ج .1
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« : مـي فرمايـد  ) ع(چنانچه مـوالعلي . ي جنسي از مسير حالل است غريزه
كرد، جـز شـقاوتمند، كسـي زنـا      از ازدواج موقت منع نمي خليفه دوماگر 
  .»2كرد نمي

حـد و   ي ازدواج موقـت، فـرار از آزادي بـي    ي نگاه در فلسفه بنابراين زاويه 
ي مجاز اسـالمي   ي جنسي به سوي محدود كردن آن در منطقه مرز غريزه

ي جنسـي بـراي    هاي ارضاي غريزه ازدواج موقت، يكي از بهترين راه. است
كساني است كه به هر دليلي از نعمت داشتن همسر محرومند مجردهـايي  

توانند زندگي مشترك تشكيل دهنـد و در تمـام ابعـاد زنـدگي از      كه نمي
ي  مند شوند، دست كم براي فرار از گناه و ارضاي غريـزه  وجود همسر بهره

ولـي عمـالً   . موقت روي آورندتوانند از مسير درست، به ازدواج  جنسي مي
كنيم، اين  ي كنوني مشاهده مي آور در جامعه آنچه به طور آشكار و شگفت

است كه مردان مجرد تقريباً از اين نعمت محرومند و نه تنهـا اسـتفاده از   
اين مسير به آنها اختصاص ندارد، بلكه ايشان بسيار كمتر از مردان متأهل 

و اين مسئله نشـانگر عـدم قـرار گـرفتن     . دشون از اين راهبرد بهره مند مي
در واقع امروزه عقـد موقـت،   . باشد ازدواج موقت در جايگاه واقعي خود مي
در چنين صورتي به طور قطـع،  . كند خارج از مسير اصلي خود حركت مي

هاي خود را نشان خواهد داد زيرا در مسـيري   ازدواج موقت آفات و آسيب
نشده است و اساسـاً فلسـفة حكـم، مـد      كند كه براي آن تعبيه حركت مي

  . نظر قرار نگرفته است
آنچه پرواضح است اين است كه مردي كه از نعمـت وجـود همسـر بهـره      

ي مناسـب در اختيـار    مند است و در استفاده از تمام ابعاد زندگي، زمينـه 

                                                            
 . 345؛ به نقل از علي حسين زاده، همسران سازگار، ص 106، ص 2قطب الدين راوندي، فقه القرآن ، ج . 2
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دارد، دليلي ندارد كه به دنبال عقد موقت باشـد؛ منظـور ايـن نيسـت كـه      
براي چنين فردي مجاز نيست، بلكه بحـث در مطلوبيـت آن   ازدواج موقت 

بايد يك جهت ارزشي براي انجام دادن ايـن كـار مطـرح باشـد كـه      . است
البتــه در بســياري از مــوارد در ازدواج موقــت، ايــن جهــت ارزشــي يافــت 

ي ازدواج  در بـاره ) ع(سنان از امـام صـادق   زماني كه عبداللـه بن. شود نمي
بنـابراين  . »3خود را بـه آن آلـوده مسـاز   « : مودندموقت پرسيد، حضرت فر

ي  كه جهت ارزشي مثبتي در كار نيست، كسـي كـه در مجموعـه    هنگامي
  . كند قرار دارد، خود را به چنين كاري آلوده نمي) ع(ياران امام معصوم

ازدواج موقت به طور طبيعي براي : توان نتيجه گرفت از آنچه ذكر شد مي 
اند و يـا بـا وجـود     ه يا به وادي تأهل قدم نگذاشتهشود ك كساني تجويز مي

داشتن تأهل، براي مدت طوالني از همسر خود دور هستند و يا علي رغـم  
بـراي ارضـاي   ) همچـون بيمـاري  (حضور فيزيكـي زن، او بـه هـر دليلـي     

در چنين مواردي مرد، براي سالمت نفس . ي شوهر آمادگي ندارد خواسته
آورد تا  ي جنسي به عقد موقت روي مي يزهگويي درست به غر خود و پاسخ

توانـد   در چنين شرايطي مرد مي. از خالف كاري و فعل حرام مصون بماند
ي به اين كـار   با تدبير الزم براي حفظ زندگي مشترك، در حدي كه آلوده

  : در اين باره مي فرمايد) ع(امام كاظم. نشود، از اين تسهيالت بهره گيرد
ور مطلق حالل و مباح است براي كسـي كـه ازدواج   ازدواج موقت به ط«  

نكرده است، و براي كسي كه ازدواج كرده است در صورتي كه از همسرش 
  .»4غائب شود، مانعي ندارد
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) موقت( زاده دركتاب همسران سازگار در باب ازدواج ناپايدار  علي حسين 
زدواج اين ازدواج در عرض ازدواج دايم نيسـت، بلكـه وقتـي ا   « : نويسد مي

دايم به هـر دليلـي كـاركرد خـود را از دسـت داد، نوبـت بـه ايـن ازدواج         
رسد، در صورتي كه ازدواج موقت به صورت عادت در نيايد و مردان بر  مي

اين امر اصـرار نورزنـد، رو آوردن مقطعـي بـه ازدواج موقـت ـ بـا در نظـر         
ايـن  ي همت انسـان در   گرفتن تمام جوانب ـ متفاوت است با اين كه همه 

جهت قرار گيرد و در برابر همسـر يـا ديگـران مـدام از انقالبـي در جهـت       
هاي فراموش شده سخن بگويد اين كار قطعاً آفـت دارد و اضـافه بـر     سنت

اين كه از نظر ديني پسنديده نيست، بر روابط همسران نيـز تـأثير منفـي    
كسي كه به هر دليلي به سـمت ايـن ازدواج حركـت كنـد نبايـد در      . دارد

امـام  » 5رتباط او با همسرش و در زندگي مشترك آنان خود را نشان دهدا
بر ازدواج موقت اصرار نورزيد، همانا بر « : فرمايد در اين باره مي) ع(كاظم 

پس با اين كـار از زنـدگي خـود و    . شماست كه سنّت پيامبر را اقامه كنيد
يند و برآمـرين  همسران خود رو بر نگردانيد تا آنها كفر بورزند و تبرّي بجو

  .»6به اين كار نفرين و بر ما لعنت بفرستند
توان چنين برداشت كرد كـه آنچـه امـروزه در     امام كاظم مي ي از فرموده 

افتد، سـنّت نبـوي نيسـت بنـابراين بايـد ميـان آن چـه         جوامع، اتفاق مي
در نهـاد  . اند، تفاوت قائل شد مطلوب است و آن چه ائمه ازآن نهي فرموده

اي كه بصورت ازدواج دائم، زندگي مشترك شروع شـده اسـت، زن    خانواده
كند و سازگاري زن و شـوهر تحـت    حضور يك همسر جديد را تحمل نمي

خواهد شوهرش فقط مختص  زن به طور طبيعي مي. گيرد تأثيرآن قرار مي
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ت جداسـت ولـي     هر چند ارضاي غريزه. او باشد ي جنسي از مبحث محبـ
كه شوهرش بدون كشش عـاطفي، زنـي را بـه    براي زن قابل درك نيست 
اين ديدگاه در برخورد زن با شـوهرش تـأثير   . عقد موقت خويش در آورد 

جريان سنّت نبوي را نبايد بدون توجـه بـه شـرايطي كـه     . خواهد گذاشت
مطلـوب آنسـت كـه از    . اند، زنـده نگـه داشـت    روايات اهل بيت بيان كرده

و خانـدان  . نبوي پرهيز شود ارضاي خود خواهي تحت عنوان احياي سنت
براي اين كه ما نيز . پاك رسالت را در معرض نفرين و لعنت زنان قرار نداد

در قضاوت درست در مورد جايگاه ازدواج موقـت گرفتـار افـراط و تفـريط     
نشويم، توجه به اين مسئله ضروري است كه به دليـل بـدعتي كـه حـاكم     

در صدد بوده انـد اسـاس   ) ع( سياسي آن زمان، بنيان نهاد،امامان معصوم 
هايي كه در ايـن زمينـه صـورت گرفتـه،      سفارش. سنّت نبوي از بين نرود

بنابراين نبايد ايـن نـوع ازدواج از مجـراي    . براي پاسداشت اين سنت است
  ! حقيقي خود خارج شود و باليي براي سازگاري همسران تلقي گردد

  وفاداري درآيات و روايات و فرهنگ و ادب فارسي
  :ازدواج موقت مردان همسردار) الف

در بحـث احكـام   » ازدواج موقت نياز امـروز «در كتاب ) 1385(عباس زاده
  :ازدواج موقت مي نويسد

مردان همسـردار نبايـد   : با توجه به اموري كه در ذيل بدان اشاره مي شود
هر چند در اصل شريعت يك امر (اي بگيرند ازدواج موقت كرده و زن صيغه

زيرا اوالً فلسفة تشـريع ازدواج دائـم و موقـت ايـن     ). شود مي مجاز شمرده
است كه نسل انسان از انقـراض حفـظ شـود و آرامـش روحـي و جسـمي       
انسان از طريق ارضاء مشروع غرايز تـأمين گـردد و جلـوي مفاسـد ديگـر      

نه اين كه مردان بتوانند بـه صـورت لجـام گسـيخته عياشـي      . گرفته شود
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سد همان طوري كـه در ازدواج دائـم محـدوديتي    ر و لذا به نظر مي. كنند
چه از نظر تعـداد  . هست، در ازدواج موقت نيز بايد محدوديتي دركار باشد

  .و چه از نظر عدالت
ثانياً در صورت آزادي نامحدود دراين مسئله، ممكـن اسـت بنيـان    

ها سست شود و اختالفات بين همسـران و فرزنـدان آنـان، كـانون      خانواده
واز آن جايي كه . را به محل جدال و ستيزه جويي تبديل كند گرم خانواده

رفع ضرر محتمل الزم است و تعاون بر فساد حرام است، لذا محدوديت در 
  .اين جا مطلوب خواهد بود

ثالثاً از يك طرف، جلب رضايت همسر و رفتار انساني و شايسته بـا  
ر و اصـرار بـه   واز طرف ديگـر ايـذاء و آزا   7او يكي از وظايف مهم مرد است

و چه آزاري بدتر از اين است كه انسان بـدون دليـل بـا     8.زنان حرام است
وجود همسري شايسته، ازدواج مجدد كند واين آزار، از آزار جسـماني كـه   

  . حرام است، بدتر است
رابعاً اگر هم چون اهل سنت، قبول داشته باشيم كه متعه رخصـت  

نظير اكل ميته بـراي حفـظ    .است و فقط در مقام ضرورت حالل مي شود
جان، بايد بپذيريم كه مردان همسـردار ضـرورتي بـراي اسـتفاده از متعـه      

  .ندارند
براي مرداني كه احتيـاجي بـدان   ) ازدواج موقت (خامساً اين قانون
  .ندارند وضع نشده است
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بن يقطين كـه در مـورد متعـه     به علي) ع(همچنان كه امام كاظم 
و حال آن كـه خداونـد   ! با نكاح متعه چه كار؟ تو را«سؤال كرده بود فرمود

  .»تو را از آن بي نياز كرده است
ازدواج موقـت بـراي كسـي    « :زيد فرمـود  به فتح بن) ع(و امام رضا 

نياز نكرده است تـا   رواست كه خداوند او را باداشتن همسري از اين كار بي
سـت ،  و اما كسي كـه داراي همسـر ا  . با صيغه كردن پاكدامني پيشه كند

تواند به اين كار دست بزند كه دسترسي به همسـر خـود    فقط هنگامي مي
  .»نداشته باشد

آيـد كـه متعـه تنهـا بـراي مـردان        از اين احاديث به خوبي بر مـي 
نيازمند به زن، يعني افراد مجرد كه امكان ازدواج دائم را ندارند، يا افرادي 

كل عـدم ارضـاء   كه همسرشان نزدشان نيست، تشريع شده است تا با مشـ 
  .راني مردان زن دار نه براي هوس. غريزة جنسي روبه رو نشوند

 وفاي به عهد) ب
عقد بين زن و مـرد، تعهـدي الهـي    «: مي نويسد) 1391(كارسولي

امانتداري و وفاي به » .است كه زن وشوهر براي حفظ آن بايد تالش كنند
حضـرت  ). 8يمؤمنون، آيه (هاي حتمي و قطعي مؤمن است  عهد از نشانه

اگر چهـار چيـز در انسـان و جـود داشـته      : فرمايند مي) ع(امام محمد باقر
شـود وخـدا در    كند و گناهانش از او پاك مـي  باشد، ايمانش او را ياري مي

كند و اگر از سر تا نـوك پـاي او    حالي كه از او خشنود است مالقاتش مي
بخشـد و چـون    يهـا را مـ   گناه باشد، به خاطر آن كه او را دوست دارد آن

شود و بركات خداوند بر او نازل  ، زندگي بر او آسان مي گناهش را بخشيده
ي خودش قرار داده  وفا كردن به پيماني كه براي خدا بر عهده -1: شود مي
  .»خوش اخالقي با خانواده -4شرم و حيا  -3راستگويي  -2
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بـه   كند، خداوند در قرآن كريم زماني كه صفات مؤمنان را بيان مي
ــاره    پايبنـــدي بـــه تعهـــدات زنـــدگي و وفـــاداربودن بـــه همســـر اشـ

داند كه به عهد  همچنين كسي را نيكو كار مي). 33آيه ي معارج،(نمايد مي
از تعهـدات و  : فرمايـد  همچنـين مـي  ). 177بقره آيـه ي (خود وفادار بماند 

  ).34اسراء آيه ي(شود ها در روز قيامت سؤال مي وعده
هـاي تـدين    وفاي به عهد از نشانه: فرمايد يم) ع(امير مؤمنان علي 

اگر زني يا شوهري به يكديگر وفادار نبودند بدانيـد ديـن ندارنـد و    . است 
ايبنـد پيمـان   فرمايد كسي كه پ رسول اكرم مي. عبادت ايشان قبول نيست

يكي از مسـائل مهـم دينـداري كـه در قـرآن ازآن      . دخدا نباشد، دين ندار
عهد به خدا، عهـد بـه خـود و عهـد بـه      . عهد استبسيار يادشده وفاي به 

در مـورد  ) ع(حضرت علي. همسر، اين سه بايد در كنار يك ديگر قرارگيرد
هايش در مقابـل همسـر، پشـت     كسي كه به گفته: فرمايد وفايي مي آثار بي

  .كند، به تدريج براي همسرش قابل اعتماد نيست
نقيبـي و   .يكي از راه هـاي حفـظ اعتمـاد، حفـظ وفـاداري اسـت       

نقش وفاداري در اعتماد آفريني و «اي تحت عنوان  در مقاله) 1390(زماني
» راهبردهاي توسعه آن در نهـاد خـانواده بـا رويكـرد بـه آيـات و روايـات       

وفـاداري بـه معنـاي التـزام و پايـداري در پيمـان زناشـويي و        . نويسند مي
ايطي بـه  گونه كه زن و شوهر در هـر شـر   بدين. داشتن تعهد اخالقي است

رغم همه مشكالت، يك ديگر را تنها نگذارند و همچنين به معناي خيانت 
درآيات و روايات به وفـاداري  . نكردن به همبستگي عاطفي و جنسي است

  :تاكيد فراوان شده است عناصر شكل دهنده و فاداري به اين شرح اند


