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 ۱۳۵۲ -رحیمی، اکرم،  : سرشناسه

 ی.ها/ نويسنده اکرم رحیمدرمانو  ها:آسیبروابط فرازناشويی : عنوان و نام پديدآور

 .۱۳۹4 ٬نگاراصفهان: آسمان : مشخصات نشر

 ص. ۲۳۲ : مشخصات ظاهری

 0-73-6596-600-978: ريال۱۳۰۰۰۰ : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 شناسیهای روانجنبه --زناشويی  : موضوع

 شناسیهای روانجنبه --خیانت  : موضوع

 HQ۷4۳/ر۳۲۳خ۹ ۱۳۹۳ : بندی کنگرهرده 

 ۱۵۵/۶4۵ : رده بندی ديويی

 ۳۶۲۸۸۵۳ : شماره کتابشناسی ملی

 (09131172642آسمان نگار ) انتشارات 

www.asemannegar.com 

)آسيب ها  روابط فرا زناشویینام کتاب: 

 و درمان ها(

 اکرم رحيمی :مؤلف

 سيدمحمدرضا سمسارزاده مدیر تولید:

 تومان 13000قیمت: 

 1394اول/نوبت و سال چاپ: 

 جلد 1000تیراژ: 

-0شماره استاندارد بین المللی کتاب: 

73-6596-600-978 

ن اثر کلیه حقوق مادی و معنوی ای»

 «است محفوظ و مخصوص پدیدآورنده
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  تقديم به                                    

نگین سالکان و عارفان، آهنگ »

 هستی، نور ممتد، زهره زهرا )س(

و مولی الموالید، مظهر                

 العجائب، امیرمؤمنان علی)ع(

ترين نانکه پیوندشان آسمانی آ

«پیوند روی زمین است  
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 سخن نخست

 پيشگفتار مؤلف
 هاي خيانت زناشوييبخش يك : آسيب

 ازدواج پايدار  فصل اول :
 رابطه حيا و وفاداري به همسر  فصل دوم:

 بي وفايي يا خيانت؟! فصل سوم :
 ي فرا زناشوئي فرايند رابطه فصل چهارم :

 ويژگي هاي شريك سوم رابطه : فصل پنجم
 انواع روابط پنهاني  فصل ششم:
 كودكان و روابط پنهاني والدين فصل هفتم :
 هاي درمانگران به همسران عهد شكنتوصيه فصل هشتم:

 هاي درمانگران به همسران آسيب ديدهتوصيه فصل نهم:
 بخش دوم : درمان خيانت زناشويي 

 يدرمان عهد شكني زناشوي فصل دهم :
 هاي فردي بر پيشرفت درمان تأثير تفاوتفصل يازدهم:

 مسائل درمانگر  فصل دوازدهم:
 مدل تلفيقي : فصل سيزدهم
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 سخن نخست

ی خیانت زناشويی باعث شده ضممن  های اخیر، پژوهش در زمینهدر سال

 های کاهش خیانت و درمان آنشناخت خیانت و عوامل مؤثر بر آن، شیوه

ای از آخمرين  نیز ممورد بررسمی امرار نیرنمد . در کتمار حاضمر خ صمه       

های مربوط به خیانت زناشويی به زبان سماده توصمیش شمده اسمت.     يافته

همايی  ی شیوهکتار بررسی علمی خیانت زناشويی و ارائه هدف اصلی اين

برای کاهش خیانت و درمان آن اسمت. امیمد اسمت خواننمدنان م،تمرم،      

ر، صاحبان تفکر و انديشه و اساتید نرانمايه با نوشزد کردن عیمور کتما  

 نويسنده را در پربار کردن مفاهیم کتار ياری نمايند. 

 اری و تشويق افمراد زيمادی نوشمته   شايان ذکر است که اين کتار با همک

شمود  بمه ويمژه همسمر و     ی آنمان تشمکر ممی   شده که بدينوسیله از هممه 

وسمفی  يفرزندانم که با بردباری خود، استاد نرامی سرکار خانم دکتر زهرا 

، های بسیار مطلور خودو جنار آاای دکتر غُ م،سین کیانی با همکاری

ويراسمتاری کتمار و والمدين    خواهر عزيزم خانم اعظم رحیممی بما تلبمل    

 ت کردند. دنوارم با حمايت خود با من همکاری و مساعربز
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 پيشگفتار

اه صمعود بمه کممال انسمانی، در اسم م از جايگم       خانواده به عنوان نردبمان 

ای برخوردار است. ولی ايمن نهماد بما ارزم هممواره در معمر  تنمد       ويژه

هديمد  نیرد. تند بادهايی که آن را بمه نمابودی ت  بادهای ويرانگری ارار می

ی همای تهديمد کننمده   ين    و جدی ترين آسمیب ترکنند. يکی از مهممی

وفمايی  شمود. بمی  است که با بی وفايی آغماز ممی  خانواده، خیانت زناشويی 

ور طم يعنی از بین رفتن حس اعتماد . زيرا همسران در ابتدای ازدواج بمه  

دهنمد تما زممان    ک می و غیر مستلیم به شريک زندنی خود اول میغیر

ان به زب ی اين اعتماد که شايد هرنزمرگ به او وفادار بمانند. عنصر نانفته

 ون است که زوجین، تنها با يکمديگر نزديکمی عماطفی    هم آورده نشود، اي

ی جنسی داشته باشند و در اين صمیمیت عاطفی و جنسی، شخص رابطه

 ديگری بین آنها شريک نباشد. 

بمرد،  ی فرا زناشويی همسرم پی میآور نیست فردی که به رابطهشگفت 

ی های روانی و احساسات هیجانبه دلیل شکسته شدن اين پیمان، ناراحتی

ی صمیمی بمه سمر   شديدی را تجربه کند. زيرا زمانی که انسانها در رابطه

 چمه برند، تجارر و احساساتی دارند که تنها من،صر به آنهاسمت.  ننان می

 ی زنمدنی کمه همر زنمی بايمد     رازهايی درباره»باربارادی آنجلس در کتار 

ی در ارتباط زناشويی حصمار کمونکی اطمراف رابطمه    »نويسد: ، می«بداند

زوجین وجود دارد ونويا يک تابلوی اخطار در کنار آن نصب شمده اسمت   

ولی «. لطفا نزديک نشويد. اينجا ملک خصوصی است» دهد:که هشدار می

  ی عاطفی يا جنسی و يا عماطفی وم که با يکی از همسران رابطهشريک س

کند، بمدون توجمه بمه ايمن تمابلوی هشمدار، بمه حمريم         جنسی برارار می

 نمايد. خصوصی آنها تجاوز می
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بهمای  زناشويی در خارج از کشور ملاالت و کتادر ارتباط با موضوع خیانت 

اد و علل و عوامل ايجم  هامتعددی نوشته شده که در آنها به بررسی آسیب

هايی با روابط فرا زناشويی پرداخته شده است ولی الزم است ننین آسیب

ی ی ما مورد بررسهای فرهنگی، االیمی و اجتماعی جامعهتوجه به ويژنی

ی کتابهمای خمارجی کمه ايمن مسماله را در      ارار نیرد، هر ننمد ترجممه  

شمد.  توانمد آموزنمده با  یاند، نیز مهای ديگر مورد بررسی ارار دادهفرهنگ

و مشمک ت خیانممت در   هممای نوشمتن ايممن کتمار بررسممی آسمیب   انگیمزه 

باشمد. همچنمین میمزان    ايرانی م اس می کشورمان ممی   نارنور فرهنگ

ناه ديده از خیانت، به مراکز مشاوره و ديدمراجعات متعدد همسران آسیب

نويسمنده  نه نندان مثبت جامعه در مورد همسران زخم خورده باعث شد 

ا بم ی ت،ريمر در آورد.  درصدد بر آيد کتابی جامع در اين زمینه بمه رشمته  

ا ی روابمط فمر  ی اين نونه مطالب، در زمینهامید به اين که بتوانیم با ارائه

دنی زناشويی، در افزايش دانش افراد جامعه و در نهايت بهبود کیفیت زنم 

 های الزم را ايجاد نمايیم. همسران ، آناهی

 یکرم رحیما                                                                        

 ۱۳۹۳تابستان 
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 بخش يك

خيانت هايآسيب

 زناشوئي
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 فصل اول

 ازدواج  پا يدار
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 مقدمه

ار پايداری زناشويی از عوامل مهم سازناری همسمران اسمت. ازدواج پايمد    

يابد. مبنمای  ی تعهد و مشارکت در غم و شادی يکديگر ت،لق میدرسايه

ازدواج دائم، ترکیب در ابعاد مختلمش اسمت. اهمداف همسمران در ننمین      

ازدواجمی، عم وه بممر تمنمین نیازهممای جنسمی، عبارتنممد از: تولیمد نسممل،      

دافی ، تنمین خ ء عاطفی و... ازدواجی که با توجه به ننین اهم آرامشگری

ی های بیشتری برای سازنارنیرد، به طور طبیعی با احراز زمینهشکل می

نگ تواند سازناری میان همسران را کم رشود. از عواملی که میم،لّق می

 ختلشمی تنوع طلبی و ناپايداری در امر ازدواج است که ابعاد کند، مساله

 نیرد. آن مورد بررسی ارار می

 

 

 


