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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 نوشـتهشايان 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 والـدينخواهر عزيزم خانم اعظم رحيمـي بـا تقبـل    

.ت كردنددگوارم با حمايت خود با من همكاري و مساعربز
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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 وهم 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
انيهاي 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
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