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علل و پیامدهای روابط فرازناشویی
زهرا اکبری

1

چکیده
جامعه شناس���ان ،کارکردھای مهم خانواده را ،تنظیم رفتار جنسی ،تولید مثل ،حمایت و
مراقبت ،ایج���اد آرامش روانی ،ارضای نیازھای عاطف ��ی ،جامعه پذیری و کنترل و نظارت
می دانن���د .ب���ه ای���ن موارد ،بای���د نقش خان ��واده در پرورش معن ��وی را نیز اف ��زود .تحوالت
خان���واده در دھه ھ���ای اخی���ر ،تم���ام کارکردھای یاد ش ��ده را در معرض آس ��یب ق ��رار داده
اس���ت .در ھمه جوامع ،به ویژه جوامع ش ��رقی ،ازدواج بر پایه قراردادی اس ��ت که در آن،
ھر دو ھمس���ر متعهد می ش���وند نسبت به یکدیگر وفادار باشند .مسئله خیانت ،زمانی رخ
مخفیان���ه ،تعه���د را نق���ض کند .فردی که ب ��ه او خیانت ش ��ده ،نه تنها اعتمادش نس ��بت
به ھمس���رش خدش���ه دار می ش���ود ،بلکه توانایی او برای درک دروغ ،تکان دھنده اس ��ت.
تنوع طلب���ی ،ھوس���رانی و ازدواج مجدد مرد یا زن ،باعث از ھم پاش ��یدگی زندگی مش ��ترک
می ش���ود .مرد یا زن ،به فرمان احساس���ات خود ،با زن یا مرد دیگری ارتباط برقرار کرده و
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می دھ���د ک���ه در ازدواجی که طرفین متعهد به تک ھمس ��ری باش ��ند ،یک ��ی از آنها به طور

رابطه خود با ھمس���رش را سس���ت می کند .در این ش ��رایط ،عواملی مانند ثروت ،موقعیت
اجتماع���ی ،مقام و زیبایی طرف مقابل ،باعث گرایش به روابطی خارج از چارچوب روابط
خانوادگی می شود.
واژ گان کلیدی :فرازناشویی ،خیانت ،بی وفایی ،رضایت جنسی ،رابطه جنسی ،روابط
نامشروع.

 .1مقدمه
ازدواج ،مهمترین قرارداد زندگی هر فرد اس ��ت .انس ��انها به دالیل مختلفی ازدواج میکنند .در کنار
تمایالت جنس ��ی که از مس ��ائل اولیه اس ��ت ،عش ��ق ،امنیت اقتصادی ،محافظ���ت ،امنیت عاطفی،
احس ��اس آرامش و فرار از تنهایی نیز از جمله عواملی ھس���تند که باعث گرایش به ازدواج میش���وند.
ھرچند این س ��نت ازدیرباز در تمامی فرھنگھای شناختهش���ده جهان اجرا شده است ،اما در عین
 .1کارشناسی مطالعات زنان ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،از افغانستان.
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حال ،نقض پیمان ازدواج نیز ھمواره ھمراه انسان بوده است .برای بسیاری از زوجھا ،ازدواج و روابط
زناشویی ،با عبارت تنها مرگ ما را از ھم جدا میکند ،آغاز میشود( .مؤمنی جاوید ،1393 ،ص)١۵
بعد از ش ��یدایی اوایل ازدواج و پس از آنکه ش ��ور روزھای نخس ��ت فروکش می کند ،توجه به رفاه
و خوش ��بختی ھمسر ،مهمترین نیروی پیونددھنده روابط زن و ش ��وھر می شود .این احساسات،
ک ��م و بی ��ش با زندگی مش ��ترک و نقش بعدی مراقبت از فرزندان منطبق اس ��ت .زن و ش���وھر ،در ھر
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ش ��رایطی مانند بیماری ،سالمت ،آس ��ایش ،ناراحتی ،ثروت و فقر ،مسئول یکدیگرند و مسئولیت،
معیاری فراھم می کند تا زن و ش ��وھر ،خود و یکدیگر را با آن بس ��نجند .در واقع یک ازدواج موفق،
می تواند بسیاری از نیازھای روانی و جسمانی فرد را در یک محیط امن برآورده کند .ا گرچه بعضی
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از زوج ھ ��ا در آغاز زندگی مش ��ترک ،خود را نس ��بت به رابطه زناش ��ویی متعهد می دانن���د ،اما ممکن
اس ��ت میزان تعهد آنها ،آنقدر نباش ��د که در برابر طوفان ھای ناش ��ی از نامالیم���ات زندگی مقاومت
کنند .به عبارت بهتر ،ا گرچه نخستین روزھای زندگی زن و مرد نسبت به رابطه زناشویی احساس
تعهد دائم می کنند ،ولی گاھی این تعهد ،ھمیش ��گی نیس ��ت .با وجود محدودیت ھای اجتماعی،
فرھنگی و مذھبی پیرامون رابطه با جنس مخالف ،شواھد بیانگر این است که روابطی از این نوع،
نه تنها قبل از ازدواج ،بلکه در بین متأھالن و به صورت روابط خارج از ازدواج ،در شهرهای بزرگ،
در حال افزایش است و این امر ،احتمال طالق را افزایش داده است.

 .2مفهوم شناسی
 .1-2رابطه

ھر نوع تماس ،پیوند ،نسبت ،قرارداد و پیمان ،بین دو پدیده است ،اعم از انسانی یا شیء.
 .2-2زناشویی

بر اساس رابطه زناشویی ،دو نفر با مقدماتی ھمچون عشق و محبت و دوست داشتن ،رابطه ای را
شروع کرده و آن را تا پایان عمر حفظ می کنند.
 .3-2فرازناشویی

طب ��ق تعری ��ف ،روابط فرازناش ��ویی ،یعنی خیان ��ت ،بی وفایی و رواب ��ط خ ��ارج از ازدواج .به معنای
برقراری رابطه جنس ��ی با فردی غیر از ھمس ��ر .ای ��ن عمل ،یک حادثه آس ��یب زا و تکان دھنده بین
فردی برای ش ��ریک زندگی آسیب دیده است ،ولی متأس ��فانه در بسیاری از ازدواج ھا رخ می دهد.
(مؤمنی جاوید ،١٣٩٣ ،ص )٢٢

 .3تعهد زناشویی
هر ازدواج موفق ،سه رکن اساسی دارد .این ارکان عبارتند از تعهد ،جاذبه و تفاھم.
تعهد زناش ��ویی ،قوی ترین و پایدارترین عامل پیش بینی کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است.
واژه تعه ��د و پایبن ��دی ،ب ��ه معنای تصمیمی عقالنی ،مس ��تلزم مقی ��د بودن فرد ب ��ه اعمالی خاص
بوده و یا حالتی دال بر وابس ��تگی عاطفی یا عقالنی بر ایده آلی مطلوب اس ��ت .تعهد زناش ��ویی ،به
معنای احس ��اس و عاطفه و نیز بر پایه قصد و نیت اس���ت .در واقع تعهد زناش ��ویی ،حدی است که
در آن ،افراد دیدگاه بلندمدتی در مورد ازدواجش ��ان داشته ،برای رابطه شان فدا کاری می کنند ،در
جهت حفظ ،تقویت و ھمبس ��تگی اتحادش ��ان گام برمی دارند و حتی زمان ھایی که ازدواجش���ان
پاداش دھنده نیست ،با ھمسرشان می مانند.
بیشتر مردم بدون اینکه بدانند در حال تعهددادن به شریک زندگیشان برای بقیه عمر ھستند،
به ازدواج گرایش می یابند .به ھمین دلیل است که زوج ھا در طول مدت ازدواجشان ،ناراحتی ھا
و اختالفات زیادی را تجربه می کنند .ازدواج ،تعهد کامل دو نفر به یکدیگر است( .حسینی،١٣٨٧ ،
تحقیقات انجام گرفته حکایت از آن دارد که وقتی زوجین در مورد تعهد خود در قبال ھمس���ر و
دیگ ��ران به بلوغ فکری الزم نرس ��یده و رفتاری دو س ��وگرانه را تعقیب می کنن ��د ،در ازدواج و رابطه با
دیگران ،دچار مشکل می شوند .این در حالی است که بی بندوباری جنسی ،عالوه بر افزایش خطر
ابتال به امراض جنس ��ی مانند ایدز ،آس ��یب ھای دیگری نیز در پی خواھد داشت .یکی از مهمترین
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ص)۴٢

این آسیب ھا ،کاھش رضایت جنسی در زوجین است .عدم تعهد و بی بندوباری جنسی ،با کاھش
رضایت جنسی ،افسردگی ،شکا کیت ،باالرفتن امکان جدایی و بی اعتمادی در رابطه مرتبط است.
نکته واضح دیگر این اس ��ت که رابطه جنس ��ی ،مؤلفه ای مهم در ازدواج بوده و نقش مهمی در
رضایت زناشویی طرفین دارد .بنابراین ،رضایت جنسی بر بسیاری از ابعاد زندگی زناشویی از جمله
تعهد ،اثر می گذارد .مطالعات نش ��ان داده که بین رضایت جنس ��ی و تعهد زناش ��ویی ،ھمبس���تگی
مثبت ��ی وج ��ود دارد .در کل روابط فرازناش ��ویی ،یک ��ی از دالیل عمده طالق و از ھم پاشیده ش���دن
ازدواج اس ��ت؛ زیرا این امر دربرگیرنده عناصر رفتاری مانند نیازھای نامناس ��ب ھیجانی و جنس���ی،
فرصت طلبی ،بی مسئولیتی و فریب کاری عمدی است که پذیرش آنها برای افرادی که به نوعی در
این مسئله درگیر می شوند ،چندان راحت نیست.
خیانت ،اعتماد موجود در رابطه و س ��طح صمیمیت زوج ھا را کاھش می دهد .برای ھمس���ران
زخم خ ��ورده ،التی ��ام یافتن از رنج و فقدان حاص ��ل از خیانت و اعتماد به دیگ ��ری ،در رابطه جدید
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دشوار است .آنها نیاز دارند درباره تنهاماندن یا وارد رابطه جدید شدن ،تصمیم بگیرند .ھمچنین
خیانت زناش ��ویی ،ابزاری اس ��ت که با آن ،فرد بدون اینکه به یک تخلف جنایی آشکار دست بزند،
جنبه مشکل زا و تاریکتر شخصیت خود را نشان می دهد.
در س ��ال ھای اخیر ،تعریف روابط فرازناش ��ویی ،گس ��ترش یافته و حوزه گس���ترده تری از رفتارھا
را ش ��امل می ش ��ود .برای نمون ��ه ،این مقول ��ه می تواند رفتارھایی مانند داش ��تن رابطه نامش���روع،
54

فریب دادن ،آمیزش جنسی( ،پورونوگرافی) ،دیدن عکس ،فیلم ،نقاشی یا نوشته ھای شهوت انگیز،
صمیمی ��ت فیزیک ��ی زیاد با فردی دیگر غیر از ھمس ��ر مانن ��د گرفتن دس ��ت ها و نوازش کردن و حتی
صمیمی ��ت عاطف ��ی فراتر از روابط دوس ��تانه معمولی با فردی غیر از ھمس ��ر را در برگی���رد .بنابراین،
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می ت ��وان ھ ��ر رفتاری را که به نقض پیم ��ان ازدواج میان دو نفر منجر می ش ��ود ،تحت عنوان روابط
فرازناشویی طبقه بندی کرد( .مؤمنی جاوید ،١٣٩٣ ،ص)١٩-٢٣

 .4انواع روابط فرازناشویی
با توجه به تعاریف مختلف خیانت ،انواع مختلفی از خیانت وجود دارد که بر مبنای تجارب درمانی
درمانگران ،در کار با زوج ھایی که درگیر مس ��ئله خیانت بوده اند ،شناخته و معرفی شده است .در
یک طبقه بندی رایج ،دو نوع خیانت معرفی شده است .خیانت جنسی و خیانت عاطفی.
 .1-4خیانت جنسی

تصور عامه مردم از خیانت ،داش ��تن رابطه جنس ��ی با ش ��خص س ��وم اس ��ت .خیانت ،یعنی ارتباط
جنسی خارج از ازدواج با فرد دیگر ،بدون اطالع و یا رضایت همسر یا به عبارت دیگر آمیزش جنسی
فرازناش ��ویی .عالوه بر آمی ��زش جنس ��ی ،رفتارھایی مانند لمس ک ��ردن و نوازش کردن نی���ز می تواند
توصیف کننده خیانت جنس ��ی باش ��ند .خیانت جنس ��ی را به عملی مانند اس ��تمناء می توان بسط
داد .استمناء یا خودارضایی جنسی نیز عملی دور از شأن خانواده و روابط جنسی زناشویی بوده و
نوعی خیانت به ھمسر محسوب می شود( .خلیلی ،1390 ،ص)65
 .2-4خیانت عاطفی

برخالف مؤلفه ھای فیزیکی که در خیانت جنسی به کار می رود ،خیانت عاطفی توسط مؤلفه ھای
عاطفی مانند صمیمیت و دلبستگی عاطفی با فرد دیگر به غیر از ھمسر ،توصیف می شود .خیانت
عاطف ��ی ،زمان ��ی اتفاق می افتد که منابعی مانند توجه ،وقت و عش ��ق رمانتی ��ک به فرد دیگری غیر
از ھمس ��ر ،معطوف می ش ��ود .از جمله نمودھای صمیمیت عاطفی ،فه ��م ،درک و ھمراھی و دیگر

جلوه ھای روابط نزدیک است( .مؤمنی جاوید ،١٣٩٣ ،ص)٢٨

 .5طبقه بندی روابط فرازناشویی از نظر هاروی
 .1-5جنسی
 .2-5احساسی
 .3-5رابطه جنسی کوتاه مدت یکشبه و رابطه درازمدت.

رابطه ھای کوتاه مدت ،ھیچ جنبه عاطفی نداشته و ھمیشه جنبه جنسی دارند ،مخفیانه صورت
می گیرن ��د ،ھ ��م می توانن ��د دوطرفه باش ��ند و ھم یک طرفه ،ولی بیش ��تر ،یک طرفه بوده و ش���رکای
جنس ��ی نیز زیاد اس ��ت .رابطه درازمدت ،از نظر احساسی ،شدید و پر از شهوت است ،اما به صورت
لزوم ،جنس ��ی نیس ��ت .در این رابط ��ه ،زوج ھا ارتباطش ��ان را ادام ��ه می دهند ،اما ھر ک ��دام آزادانه
می توانند با شخص دیگری مالقات داشته باشند.
در تعریفی دیگر ،خیانت اینگونه آمده اس ��ت که رفتار جنسی ای که با انتظارات آشکار یا ضمنی
فردی غیر از ھمسر است و نوعی مخفی کاری در این زمینه ،مغایر با انتظاراتی است که از روابط بین
زن و ش ��وھر می رود .خریدهای مخفیانه برای فردی غیر از ھمس ��ر ،ابراز احساسات ناشی از عشق و
شیفتگی رومانتیک و گذراندن وقت زیاد با فردی غیر از ھمسر ،بدون داشتن روابط جنسی با وی.
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که از روابط وجود دارد ،مغایر باش ��د .رفتارغیر جنس ��ی که ش ��امل بیان و طرح احساسات و افکار با

(هاروی ،1395 ،ص )42

 .6عوامل گرایش به روابط فرازناشویی
 .1-6نارضایتی از روابط عاطفی و عدم صمیمیت میان زوجین

در میان برخی از زوجھا به مرور زمان ،نوعی جدایی عاطفی و رابطه کور به وجود میآید و این مسئله
باع ��ث میش ��ود راحتتر به جدایی عاطفی تن دھند .تحریک نش���دن و عدم کنجکاوی به مس���ائل
فردی یکدیگر ،موجب میشود که فرصت ایجاد روابط جدید جنسی و سایر روابط عاطفی و گشودن
راهھای جدید بین دو زوج پیش نیاید و در این میان ،زوجھا برای رسیدن به روابط عاطفی مناسب
و ارضای احساسھا و عواطف ،به روابط فرازناشویی روی میآورند( .جدیری ،1391 ،ص )61
 .2-6نارضایتی از رابطه جنسی

در بی ��ن نیازھ ��ای زیس ��تی ،غریزه جنس ��ی ،آمیختگ ��ی عمیقی با نیازھ ��ای روانی دارد ب ��ه طوری که
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می ت ��وان تأثیر این خواس ��ته را در بس ��یاری از ابع ��اد زندگی دید .از نظر لغوی ،واژه رضایت جنس���ی،
به احس ��اس خوش ��ایند فرد از نوع روابط جنس ��ی گفته می شود .باید اش ��اره کرد که سطوح باالیی
از رضایت جنس ��ی ،به افزایش کیفیت زندگی زناش ��ویی منجر شده و در نتیجه آن ،زندگی زناشویی
ثب ��ات پیدا می کند .ای ��ن غریزه ،تأثیرغیر قابل انکاری در زندگی زناش ��ویی و انس���جام و پایداری آن
داش ��ته و ھمچنین نقش س ��ازنده ،مهم و بنیادینی در س ��یر به سوی س�ل�امت و تعادل روانی دارد.
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با داش ��تن این خصوصیات بارز ،قابل توجه است که میل جنس ��ی ،از دیگر نیازھای زیستی فاصله
گرفته و به صورت یک نیاز روحی و روانی درمی آید .لذت جنس ��ی ،یکی از لذات قوی انس���ان اس���ت
که ا گر برآورد نشود ،ممکن است فرد را به وا کنش ھای منفی که یکی از آنها برقراری رابطه نامشروع
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اس ��ت ،س ��وق دھد .رابطه نامش ��روع جنس ��ی ،از دیرباز تا کنون ،یعنی از زمانی که پیوند ازدواج در
جامعه مجاز شمرده شده ،وجود داشته است( .جدیری ،1391 ،ص )61
در نهایت می توان گفت که نبود میل جنسی ،نا کارآمدی جنسی مانند ناتوانی در روابط جنسی
مطل ��وب ،زودانزالی به طور مزمن ،عدم تحریک پذیری جنس ��ی ،دیر ارضا ش ��دن و عدم توانایی در
اظهار عش ��ق جسمی و عاطفی ،مسائلی ھس ��تند که بیشتر در حوزه رابطه جنسی مطرح میشوند.
در این موارد ،زوج ھا به جای درمان مش���کالت موجود در رابطه جنسی ش ��ان ،به دلیل ناآ گاھی یا
احس ��اس ش ��رم و یا دالیل دیگر ،مشکل را حل نشده رھا کرده و نیاز خود را با ایجاد رابطه نامشروع
جبران می کنند( .مؤمنی جاوید ،١٣٩٣ ،ص)36
زن و م ��رد وظیف ��ه دارن ��د تا مرحله ھای صحی ��ح رابطه جنس ��ی را آموخته و ب���ه کار بگیرند .زوج
ھرگ ��ز نباید تصور کند با عمل فیزیکی صرف س ��روکار دارد .در این صورت ،ھم خود را از لذت عمیق
جس ��می و روحی مح ��روم کرده و ھم به حس ��ن تفاھم بین خود لطمه می زنند .متأس���فانه بس���یار
کم اند مردانی که بدانند رابطه جنسی ،عملی دوسویه است و ھر دو طرف باید به آن تمایل داشته
و از آن لذت کافی ببرند .شوھری که ھنگام رابطه جنسی فقط به فکر خود است و به خواسته ھای
ھمس ��رش اھمیت نمی دھد ،بای ��د ھر چه زودتر در رفتارش تجدید نظر کن ��د .مرد نمی داند که ا گر
ھمس ��رش ل ��ذت الزم را نبرد ،ھم آغوش ��ی را وظیفه ای اجب ��اری می پندارد .در نتیجه ب���ه تدریج از
رغبتش کاسته می شود .این وضعیت ،تیغی است که نیروی جسمی و روانی ھر دو طرف را تحلیل
می برد .در نتیجه ،ممکن اس ��ت زن دچار س ��رد مزاجی ش ��ده و مرد نیز به راه ھای ناپس���ند کشیده
شود و به طریق نامشروع تمایالتش را ارضا کند( .کیهان نیا ،١٣8۶ ،ص)١۵۶

 .3-6تنوع طلبی

ع ��ده ای از اف ��راد متعقدند ک ��ه انس ��ان در طوالنی مدت نمی تواند روابط جنس ��ی خود را به ش���کل
تک ھمس ��ری ادامه دھ ��د و وفاداری ب ��ه ھمس ��ر ،عقیده ای غیرعادالنه و قدیمی اس ��ت .بنابراین،
می ت ��وان گفت ک ��ه در بعضی موارد ،چیزی که به یک رابطه فرازناش ��ویی می انجامد ،نیاز به تجربه
شور و عشق زیاد و میل به تجربه کردن یک رابطه جنسی جدید و ممنوع است( .کیهان نیا،١٣8۶ ،
ص)١۵۶
 .4-6انتقام جویی از ھمسر بی وفا

زمان ��ی اس ��ت ک ��ه یک ��ی از زوج ھا ،رابط ��ه نامش ��روع داش ��ته و زوج قربان ��ی ،ب ��رای برانگیختن حس
حس ��ادت و انتقام جویی از ھمس ��رش به رابطه نامشروع روی می آورد .ھمسری که مورد بی وفایی
قرار می گیرد ،احس ��اس اجحاف ش ��دید می کند .چنین احساس ��ی ،افکار مختلفی را به ذھن آورده
و می توان ��د وا کنش ھای متفاوتی به ھمراه داش ��ته باش ��د که گاھی اوقات نیز اف ��کاری در ارتباط با
گرفت ��ن انتقام و مقابله به مثل به ذھن ھمس ��ری که مورد بی وفایی قرار گرفته ،می رس ��د( .مؤمنی

 .5-6آسیب شناسی روابط فرازناشویی

خانواده ،نخس ��تین و بادوامترین بس ��تر رشد اس ��ت که به ارتباط همه افراد خانواده با یکدیگر اشاره
دارد .حقیقت مس ��لم آن اس ��ت ک ��ه خیانت ،به افراد و رواب���ط آنها صدمه میزند .به ع�ل�اوه ،تأثیرات

ییوشانزارف طباور یاهدمایپ و للع

جاوید ،١٣٩٣ ،ص)٣٩

روانش ��ناختی خیانت ،پیامدھای زیستشناختی مربوط به فش���ار روانی ،خستگی و آشفتگی مزمن
نیز مورد توجه اس ��ت .افش ��ای خیانت ،بحرانی نا گهانی برای زوجھاس���ت؛ زیرا باورھای قبلی آنان را
در خصوص وفاداری ،اعتماد و عشق زیر سؤال میبرد .مشاھدات بالینی و بررسیھای علمی نشان
میدھند که آش ��کار ش ��دن پیمانش ��کنی زناش ��ویی ،تأثیری مخرب ،تکاندھنده و شدید بر زوجھا
میگذارد .متخصصان بالینی گزارش میدھند که در فرد آس���یبدیده از خیانت زناش���ویی ،عواطف
ش ��دید اغلب بین احس ��اس خش ��م نس ��بت به فرد خطا کار و احساس���ات درونی خجالت ،افسردگی،
بیرمقی طاقتفرس ��ا ،احس ��اس قربانیشدن و رھاشدگی در نوسان ھس���تند .به ویژه زوج ،درمان را
در حالتی از ش ��وک ،ناباوری ،خش ��م و انکار شروع میکند .حال ا گر این رابطه به طور جبرانناپذیری
خدش ��هدار شده باش ��د ،عالوه بر آن ،احساساتی مانند شک و بدبینی نس���بت به شریکش نیز وجود
خواھد داشت( .کاوه ،1387 ،ص )120
رون ��د درمان ��ی در بیش ��تر موارد ،ب ��ا دوره هایی از بی ثباتی ھمراه اس ��ت و زمان زی ��ادی نیز طول
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می کش ��د .در خانواده ھای آس ��یب دیده از خیانت ،مجموعه ای از تعارض ھ ��ا ،ناآرامی ھا و تنش ھا
میان والدین ایجاد می ش ��ود .این اختالف ھا ،چون ماهیت شان با دیگر اختالف ھا و درگیری های
ھمس ��ران متفاوت است ،درگیری های ش ��دیدتر و پردامنه تری را به ھمراه دارند .به عبارتی ،آشکار
ش ��دن یک رابطه خارج از زناش ��ویی و اختالف ھا و جر و بحث ھایی که در پی آن ظاهر می شود ،از
بحث و جدل ھای عادی خانواده فراتر رفته و بس ��یار ش ��دیدتر است .روابط فرازناشویی ،مسئله ای
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اس ��ت که بنیان خانواده را زیر س ��ؤال برده و مسائل و مش ��کالت جانبی دیگر را تحت تأثیر خود قرار
می دھد .برجس ��ته بودن این مش ��کل نسبت به س ��ایر مش ��کالت خانواده ،باعث می شود که فشار
ناشی از آن بر دو طرف رابطه و نیز فرزندان مضاعف باشد( .مؤمنی جاوید ،١٣٩٣ ،ص)٣٠
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 .7عوامل مرتبط و مؤثر بر روابط فرازناشویی
 .1-7تفاوت ھای جنسیتی در انجام روابط فرازناشویی

برخی پژوھش ھا نش ��ان می دهند که مردان در مقایس ��ه با زنان ،به احتمال بیش���تری درگیر روابط
فرازناش ��ویی می شوند ،ش ��رکای بیش ��تری خارج از روابط اولیه دارند ،نگرش ھای سهل گیرانه تری
نس ��بت ب ��ه رابطه جنس ��ی خ ��ارج از رابطه اصلی دارن ��د و نیز تمایل ش ��دیدی برای درگیر ش���دن در
خیانت دارند.
در پیشینه پژوھشی در خصوص روابط فرازناشویی ،به دست آمده که مردان ،در مقایسه با زنان،
گرای ��ش و تمایل بیش ��تری به خیانت دارن���د .حتی ھنگامی که عوامل فرھنگی ،ن���ژادی و جغرافیایی
در نظر گرفته میش ��ود ،باز ھم مردان ،خیانتھای بیشتری را گزارش میکنند .عواقب و پیامدھای
اجتماعی خیانت به ھمس ��ر نیز برای زنان ،بیش از مردان اس���ت .این تا حدودی به این دلیل اس���ت
که نحوه معاش ��رت مردان ،حس کنجکاوی جنس���ی و امتحان کردن آنها را برمیانگیزد و نتیجه این
میشود که آنها برای داشتن تجارب جنسی تصادفی با شرکای بسیاری تقویت میشوند در حالی که
زنان ،برای ایجاد روابط تعهددار ،معاشرت میکنند(.احمدی ،1388 ،ص )96
 .2-7ویژ گی ھای شخصیتی مؤثر در روابط فرازناشویی

عالوه بر ویژگی ھای درون ازدواج ،ویژگی ھای ش ��خصیتی افراد نیز در گرایش به روابط فرازناشویی
نقش دارد .از جمله این صفات شخصیتی می توان به خودشیفتگی ،سبک ھای دلبستگی و عزت
نفس اشاره کرد:

 .1-2-7خودشیفتگی

افراد خودش ��یفته ،بیشتر احتمال دارد وارد روابط فرازناشویی ش ��وند .بررسی ھا نشان داده اند که
عش ��ق بازی ،از جمله ویژگی ھای افراد خودش ��یفته اس ��ت .اف ��رادی که به آرام ک ��ردن من ضعیف و
بدکارکردی روانی و تقویت عزت نفس نیاز دارند .این افراد در دیدن موانع خیانت ناتوان ھس���تند؛
زی ��را فق ��ط می توانن ��د نیازھای خودش ��ان را ببینند و فکر می کنن ��د که ھیچ دلیلی مبن ��ی بر برآورده
نش ��دن این نیازھا وجود ندارد ،حتی ا گر دیگران در این فرآیند آس ��یب ببینند .به عبارتی می توان
گفت به دلیل تأ کید بیش از حد به برآورده ش ��دن نیازھای خود ،برای آنها مس ��ائلی مانند تعهد به
تالش برای بهبود رابطه ،توجه به احساس طرف مقابل و مواردی مانند اینها ،در اولویت نیستند.
(کاوه،1387 ،ص )87
 .2-2-7سبک دلبستگی

حوزه دیگری که در ارتباط با روابط فرازناش ��ویی توجه روبه رش���دی را ب���ه خود معطوف کرده ،نظریه
دلبس ��تگی اس ��ت .دلبستگی ،پیوندی عاطفی اس ��ت که افراد را نس���بت به پایداری در روابط متعهد
فش ��ارھای روانی و رفت ��ار مراقبتی را تحت تأثیر قرار میدھد .مطالعهھ���ای مختلف در حوزه خیانت،
بیانگر آن اس ��ت که افراد با س ��بک دلبستگی ایمن ،کمترین تمایل را به روابط فرازناشویی دارند؛ زیرا
از بودن در رابطه زناشوییشان احساس آرامش و اطمینان دارند .از طرفی ،افراد با سبک دلبستگی
ناایمن و اجتنابی ،بیشترین کشش را به داشتن روابط فرازناشویی دارند(.کاوه،1387 ،ص )87
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میکند .مس ��ائل مربوط به دلبس ��تگی ،جنبهھای مختلف روابط فرد از جمل���ه بعد عاطفی ،تحمل

 .3-2-7عزت نفس

افراد با عزت نفس پایین ،بیش ��تر احتمال دارد در روابط فرازناش ��ویی قرار بگیرند؛ زیرا از خیانت ،به
عنوان راھی برای افزایش عزت نفس خود استفاده می کنند .افرادی که عزت نفس ندارند ،محکم
نبوده و قدرت نه گفتن ندارند .آنها برای شخصیت خود احترامی قائل نیستند ،به ھمین نسبت،
مس ��تعد خیانت به ھمس ��ر خود ھس ��تند .افراد با عزت نفس پایین ،تصویر خوبی از خود در ذھن
ندارند .این افراد برای حفظ و تقویت عزت نفسشان ،می کوشند تا از طریق رفتارشان نشان دھند
که عزت نفسش ��ان باالس ��ت و در این زمینه مش ��کلی ندارند .این دس ��ته از افراد ،به دنبال روابطی
خارج از سیستم خانواده هستند تا خودشان را اثبات کنند(.شیردل ،1385 ،ص )120
 .4-2-7عوامل روانشناختی

وضعیت روانی فرد مانند افسردگی ،اضطراب ،تحریفھای شناختی ،اختاللھای شخصیت یا دیگر
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تش ��خیصھای روانپزش ��کی ،میتواند بر نحوه برقراری رابطه بین زوجین و حل مشکالتش���ان تأثیر
بگذارد .اینها عوامل خطرسازی برای خیانت هستند که فرد در برخی موارد برای منحرف کردن توجه
خود از عالیم ناخوشایند چنین اختاللھایی ،خیانت میکند( .احمدی ،1388 ،ص )76
 .5-2-7عوامل زیست شناختی

اطالعات زیست ش ��ناختی مانند س ��ن ،وضع س�ل�امتی ،بیماری جس ��می ،تجویز و استفاده از دارو،
60

ھم ��واره باید م ��ورد ارزیابی قرار گیرد؛ زی ��را می تواند به عن ��وان عامل خطرزایی ب���رای وقوع خیانت
عمل کند .عوامل زیست ش ��ناختی ،زمینه جس ��مانی برای محرک ھای روانش ��ناختی مانند بحران
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میانسالی ،کهولت ،یائسگی و مشکالت جنسی ،اختالل نعوظ و یا سردی جنسی را فراھم می کند.
در برخ ��ی موارد نی ��ز این عوامل زیست ش���ناختی ،می تواند برانگیزاننده بحران ھای روانش���ناختی،
تکانش گری ،عزت نفس پایین و یا وا کنش ھای عاطفی باشد که آسیب پذیری نسبت به خیانت را
افزایش می دهد(.احمدی ،1388 ،ص )77
 .6-2-7نگرش های سهل گیرانه در مورد روابط فرازناشویی

افرادی که نگرش س ��هل گیرانه تری در مورد خیانت دارند ،و نیز آنها که تمایل ش���دیدی به داشتن
رابطه جنسی دارند ،به احتمال بیشتری ،خیانت می کنند (.مؤمنی جاوید ،1393 ،ص )58
 .7-2-7اعتقادات مذھبی سست

مذھ ��ب ،ب ��ه عنوان عامل ��ی نگهدارن ��ده عمل می کند و نق ��ش باوره ��ای مذھب���ی را در جلوگیری از
خیانت ،نمی توان انکار کرد(.مؤمنی جاوید ،1393 ،ص )86
 .8-2-7تجارب جنسی گذشته

مش ��کلی ک ��ه امروزه دامنگیر تمام جوامع جهانی ش���ده ،تجارب جنس���ی افراد قب���ل از تعهد به رابطه
زناش ��ویی اس ��ت .تحقیقات نش ��ان میدھند که این تجارب نیز به طور مثبتی ،با روابط فرازناشویی
در ارتباط ھس ��تند .یکی از دالیل بروز خیانت برای افرادی که تجربه جنس���ی داشتهاند این است که
این افراد ،از روابط قبلی خود انتظارات ش���کلگرفته ش���دهای دارند که آنها را با خود به رابطه کنونی
میآورن ��د .در نتیج ��ه ،ش ��ریک کنونی خود را با ش���رکای قبل مقایس���ه میکنند .به عب���ارت بهتر ،این
تجارب ،به مال کھایی بدل میشود که طرف دوم رابطه جنسی ،به واسطه تفاوت شخصیتی ،قادر
به س ��اختن آنها نیس ��ت .بنابراین ،ف ��رد در ذھن خود به قی���اس روی آورده و روابط قبلی میتواند به
مانند چالشی منفی برای رابطه عمل کرده ریشه رابطه را بخشکاند( .مؤمنی جاوید ،١٣٩٣ ،ص )۵5

 .10-2-7محیط کار

رضایتمندی بیش ��تر از ایجاد روابط خارج از زناش ��ویی با ھمکاران خود نسبت به سایر افراد منطقه
سکونت ،میزان روابط جنسی خارج از ازدواج در میان سا کنین مناطق شهری را افزایش می دهد.
(فتحی ،١٣٩۴ ،ص)۴١

 .8علت خیانت زنان و مردان
دالیل متفاوتی برای برقراری رابطه با فردی غیر از شریک زندگی در بین افراد وجود دارد که می تواند
ش ��امل انتقام ،خس ��تگی از رابطه ،جس ��ت وجوی روابط تازه جنس ��ی ،اعتیاد به رابطه جنسی و ...
باش ��د .متخصصان می گویند که در بیش ��تر مواقع ،انگیزه افراد بر اس ��اس جنس ��یت متفاوت است.
به طوری که مردان ،بیش ��تر به دنبال رابطه جنس ��ی و توجه و زنان ،ب ��ه دنبال پرکردن خأل عاطفی
هستند .زنان ،به دلیل احساس تنهایی و نداشتن ارتباط صمیمی با ھمسر و احساس اینکه مورد
اس ��تفاده ق ��رار می گیرند ،وارد رابطه ای دیگر می ش ��وند .بنابراین ،جس ��ت وجوی رابطه ای عاطفی
می تواند یکی از دالیل آنها برای روابط فرازناشویی باشد( .فتحی ،1394 ،ص )45

 .1-9علل فردی

کمبودھای عاطفی ،ھیجان خواھی و تنوع طلبی ،تمایالت جنسی باال ،نیاز به جلب توجه و ضعف
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 .9عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی زنان

اعتماد به نفس ،ویژگی ھای شخصیتی( .فتحی ،1394 ،ص )126
 .2-9علل خانوادگی و زناشویی

ازدواج تحمیلی ،دل زدگی زناش ��ویی ،احس ��اس تنهایی ،س ��رخوردگی و تنفر از ش ��وھر ،عدم ارضای
نیازھای جنسی و عاطفی ،عدم تحقق انتظارات از ازدواج ،دوران متشنج کودکی ،انتقام از شوهر.
(فتحی ،1394 ،ص )127
 .3-9علل اجتماعی

دشواری طالق و پیامدھای سنگین آن برای زنان ،تغییر نگرش زنان نسبت به بی وفایی( .فتحی،
 ،١٣٩۴ص)129
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 .10عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی در مردان
 .1-10علل فردی

نگرش مثبت به روابط خارج از ازدواج ،تنوع طلبی و ھیجان خواھی ،تمایالت جنس���ی باال ،نیاز به
اثبات مردانگی ،ضعف اعتماد به نفس(.کاوه ،1387 ،ص )92
 .2-10علل خانوادگی و زناشویی
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ازدواج تحمیل ��ی ،اختالف ��ات و درگیری ھ���ای زناش ��ویی ،عدم ارض ��ای نیازھای جنس���ی و عاطفی،
س ��ابقه بی وفایی در میان اعضای خانواده ،وابس ��تگی ھمسر و عدم نگرانی از افشای روابط(.کاوه،
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 ،1387ص )93
 .3-10علل اجتماعی

نگرش های س ��هل گیرانه و مجاز جامعه نس ��بت به بی وفایی مردان ،سوء اس ��تفاده از امکان تعدد
زوج ��ات و ازدواج موقت توس ��ط م ��ردان ،ترغیب زنان قربان ��ی بی وفایی به تداوم زندگی مش���ترک.
(فتح ��ی ،١٣٩۴ ،ص )٢٢١نارضایتی جنس ��ی را می توان اصلی ترین عامل خیانت دانس���ت (فتحی،
 ،١٣٩۴ص.)٢٢١

 .11تأثیر روانشناختی رضامندی زناشویی
افزایش زمینه ھای تحریک جنس ��ی که به ویژه با گس ��ترش ابزارھای جدید تکنولوژی بیش���تر شده
است ،به افزایش آستانه رضامندی جنسی انجامیده است .در این صورت ،با وجود برقراری رابطه
جنس ��ی متعارف با ھمسر ،رضامندی جنس ��ی حاصل نمی ش ��ود .نتیجه این نارضایتی ،تمایل به
برق ��راری رابطه جنس ��ی خارج از چارچ ��وب ازدواج با افراد متع ��دد یا به ش ��یوه ھای نامتعارف مثل
خشونت جنسی و ...است( .حق شناس ،١٣٨٨ ،ص)٣٠
رضامندی یا نارضامندی از زندگی زناش ��ویی ،نقش مهمی در س�ل�امت یا بیماری روانی زوجین
دارد .نارضامندی زناشویی ،افسردگی ،اختالالت تغذیه و بیماری ھای جسمانی و روانی ھمسران
را ب ��ه ھمراه دارد .رضامندی زناش ��ویی ،با کاھش خطر ابتال به افس ��ردگی ھمراه اس���ت .ھمس���ران
ناسازگار ،عالوه بر اینکه افسرده تر ھستند ،رفتاری خصمانه تر و خلقی مضطرب تر دارند( .جدیری،
 ،١٣٩٣ص )٣3

 .12برخی عوامل نارضایتی جنسی
 .1-12روابط خانوادگی آشفته

در زندگ ��ی زناش ��ویی ،به تدریج و به علل گونا گون ،تنش و آش ��فتگی در رواب ��ط خانوادگی زن و مرد
دیده می ش ��ود .این آش ��فتگی ھر چه ش ��دت یابد ،میزان رضایت جنس ��ی طرفین کم می شود؛ زیرا
ای ��ن آش ��فتگی ،با ایجاد احساس ��ات منفی و کاھش تعداد دفعات رابطه جنس ��ی همراه می ش���ود.
(احمدی ،1388 ،ص )98
 .2-12بی توجهی به تمایالت و نیازھای یکدیگر

یک ��ی از انگیزه ھای ازدواج ،برطرف کردن نیازھای فردی از جمله نیازھای جنس ��ی اس ��ت .بیش���تر
نارضایتی ھ ��ای زوجی ��ن نیز ریش ��ه در برطرف نش ��دن نیازھایش ��ان دارد .در بیش ��تر م ��وارد ،یکی از
ھمس ��ران س ��عی می کند نیازھای دیگ ��ری را برطرف کن ��د ،اما دیگ ��ری از نیازھای او غاف ��ل بوده یا
نمی دان ��د چط ��ور آنها را برطرف کند .بس ��یار اھمیت دارد ک ��ه زوج ھا نیازھایش ��ان را به فرد مقابل،
یعنی ھمس ��ر خود گفته و سپس از نحوه رفع نیازھایش نیز به وی بگوید .این عمل موجب افزایش
متأسفانه به علت ناآ گاھی برخی از زوج ھا و عدم توجه صحیح به نیازھای خاص طرفین ،یکی
از دو ط ��رف لذت کافی را از رابطه جنس ��ی نمی برد و به دالیل گونا گ ��ون ،به خصوص زنان ،از بیان
این نیازھا خودداری می کنند که باعث کاھش تمایل و میل جنس ��ی در نهایت نارضایتی جنس���ی
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احساس عالقه و رضایت بیشتر طرفین می شود.

می شود( .حسینی ،١٣٨٧ ،ص)۵٩
 .3-12تأثیر مسائل و مشکالت روزمره

زوج ھا به علت برخورداری از گرمی و حرارت فراوان در ابتدای زندگی ،به رابطه جنسی خود و کسب
رضایت از آن بس ��یار اھمیت می دھند و برای افزایش لذت جنس ��ی ،وقت زیادی می گذارند ،اما به
تدریج ،حل ش ��دن در روزمرگی ھایی مانند اشتغال ،تحصیل ،فرزند پروری و  ،...رابطه جنسی کم
کم رنگ می بازد و ارزش خود را از دست می دهد( .حسینی ،1387 ،ص )61
 .4-12فقدان معلومات جنسی

در جامعه کنونی ،مسائل جنسی تابو محسوب می شوند .بنابراین ،افراد از ھمان ابتدای کودکی،
معلومات کم و حتی اش ��تباھی را دریافت می کنند .با حجم وس ��یعی از اطالعات ناقص و اش���تباه،
ناآ گاھانه وارد رابطه جنس ��ی زناش ��ویی می ش ��وند که نتیجه آن ،رابطه با کیفیت پایین و در نهایت
عدم رضایت کافی از رابطه می شود( .جدیری ،1391 ،ص )48
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 .5-12رابطه عاطفی ضعیف با ھمسر

برخی افراد به خصوص آقایان ،رابطه زناشویی را فقط در عمل جنسی کامل خالصه می کنند .این
در حالی اس ��ت که برای افزایش تمایل و رضایت جنس ��ی ،ارتباط عاطفی در طول زندگی مش���ترک
الزم و ضروری است( .احمدی ،1388 ،ص )60
 .6-12پیدایش احساس گناه حین مقاربت
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برخی افراد به اشتباه ،عملکرد رابطه جنسی را فقط در تولید مثل خالصه کرده و این عمل را زشت
و ناپسند می دانند که فقط باید بنا بر ضرورت صورت پذیرد .این تفکرات افراطی ،باعث میشود در
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حین و بعد از مقاربت جنسی ،احساس لذت و رضایت نکنند( .احمدی ،1388 ،ص )61
 .7-12ترس از ارضا نشدن ھمسر

در بین برخی ھمسران ،یکی از طرفین به علت نگرانی و مشغولیت ذھنی بیش از حد برای ارضای
مناس ��ب و کافی ھمس ��ر خود ،ب ��ر دریافت و ارضای نیازھای جنس ��ی خود کمتر توج���ه کرده و فقط
نیازھ ��ای ط ��رف مقابل را در نظ ��ر می گیرد که این رفتار ،باعث عدم رضایت جنس���ی وی می ش���ود.
(شیردل ،1385 ،ص )22
 .8-12تجارب نامطلوب در اولین رابطه جنسی

برخ ��ی اف ��راد بع ��د از ازدواج تصور می کنند که باید نخس ��تین رابطه جنس ��ی را به ط���ور کامل تجربه
کنند .این مسئله فشار روانی شدیدی را به طرفین وارد می کند .بر اثر ھمین فشار روانی ،رابطه به
درستی و با لذت برقرار نشده و خاطره بدی را برایشان به جا می گذارد و ممکن است باعث شود به
توانایی جنسی خود شک کرده از رابطه جنسی زده شوند( .فتحی ،1394 ،ص )86
از طرف دیگر رابطه جنس ��ی رضایتبخش ،از ھویت جنس ��ی س ��الم زوج نش���أت می گیرد .ھویت
جنسی به فراوانی ،شدت و کیفیت ابراز احساسات جنسی در رابطه بین زن و شوھر گفته می شود.
ای ��ن وظیف ��ه ،نوع ��ی پیوند و نزدیک ��ی احس ��اس را در زوج ایجاد می کن ��د .زوج ھا بای���د بتوانند بین
نیازھ ��ای جنس ��ی و چگونگی اب ��راز آن ،تعادل ایجاد کنند ت ��ا در نتیجه امر دچار نارضایتی نش���وند.
(نظری ،١٣٨۶ ،ص)۶٠

 .13پیامدھای روابط فرازناشویی
 .1-13پیامدھای فردی

احس ��اس گن ��اه و طرد ش ��دن ،دس ��تگیری و زندان ،ط�ل�اق ،از دس ��ت دادن آبروی خ���ود خانواده،

بهره کشی جنسی و عاطفی .از دست دادن وجهه اجتماعی( .موسوی ،1381 ،ص )95
 .2-13پیامدهای خانوادگی-زناشویی

اعتم ��اد و اطمین ��ان ھمس ��ر را از دس ��ت دادن ،بی اعتمادی و س ��وء ظن به همس ��ر ،بی توجهی به
نیازھای همسر و فرزندان ،تنش ھای خانوادگی و طرد شدن( .موسوی ،1381 ،ص )96
 .3-13پیامدھای اجتماعی

افزایش انحرافات اجتماعی ،کاھش سرمایه اجتماعی ،بی اعتمادی ،ایجاد نگرش منفی به ازدواج
و خانواده( .فتحی ،١٣٩۴ ،ص)٢٢١
 .4-13فروپاشی نظام خانواده

زی ��اد ش ��دن روابط خارج از ازدواج و بی بن ��دو باری ھا و خیانت ھا در خانواده ه ��ا و ارضای نیازھای
جنسی در خارج از چارچوب خانواده ،سبب تزلزل خانواده ھا و از ھمپاشی آنها می شوند( .فتحی،
 ،1394ص )222
ھ ��ر چ ��ه این خیانت ھا زیاد ش ��وند و زن ��ان روابط خ ��ارج از ازدواج را به رابطه با ھمس ��ر خود ترجیح
دھند ،این عمل برایشان زیبا تصور شده و دیگر ابایی از انجام آن ندارند و ممکن است دامنه این
روابط ،گس ��ترده تر شوند و آنها بخواھند مردان جدید و تجربه ھای جدیدتری نیز داشته باشند که
باعث به ابتذال کشیده شدن آنها و فساد می شود( .موسوی ،1381 ،ص )71
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 .5-13ابتذال زنان

 .6-13شیوع بیماری ھای مسری

احتمال آلودگی به ایدز و دیگر بیماری ھایی که انتقالش ��ان از طریق دس ��تگاه جنس ��ی اس���ت و نیز
سقط جنین ھای ناایمن افزایش می یابد( .موسوی ،1381 ،ص )71
 .7-13افزایش سقط جنین

روابط غیررس ��می و آبس ��تنی ھای ناخواس ��ته ،راھی اس ��ت که در پایان به موالید نامشروع یا سقط
جنی ��ن می انجامد .به بیان دیگر ،س ��قط جنین در کنار تولد موالید نامش ��روع ،آخرین ایس���تگاھی
اس ��ت که روابط آزاد به آن منتهی می ش ��ود .از این رو در کنار شمار روز افزون موالید نامشروع ،آمار
سقط جنین ھمواره رو به افزایش بوده است( .موسوی ،1381 ،ص )73
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 .8-13افزایش فرزند نامشروع

بی ش ��ک موالید نامش ��روع ،بدیهی ترین پیامد روابط غیر رس ��می است .فلس���فه و قبح این روابط
نامش ��روع ،چه از نظر عقلی و علمی و چه از منظر دین آش ��کار است ،به طوری که ھمه ادیان و ملل
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و مذاھب ،آن را قبیح ش ��مرده اند( .حاتمی کاس ��وایی ،١٣٩۴ ،ص )١٧در اثبات این امر ،میتوان به
ُّ
قوم نکاح؛ از برای ھر قوم و ملتی نکاحی و
این س ��خن از پیغمبر گرامی اس�ل�ام؟ص؟ اشاره کرد« :لکل ٍ
ازدواجی است» ( .طوسی )472 /7 ،1417 ،از این حدیث شریف معلوم می شود که این نوع روابط
نامش ��روع ،در ھمه ادیان و ھمه ملل و اقوام حرام و مورد نکوھش و مذمت بوده اس���ت (موس���وی،
 ،١٣٨١ص.)۴٠
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 .14نتیجه گیری
تغییرات پیش آمده در زندگی خانوادگی و آمار رو به افزایش روابط خارج از چارچوب خانواده ،تبعاتی
ب ��رای زندگ ��ی اجتماع ��ی دارد ،از جمل ��ه زوال و نابودی بنی���ان خانوادهها .بر اس���اس این تحقیقات،
تغییراتی که در زندگی خانوادگی رخ داده از جمله افزایش نرخ ازدواجھای غیر رسمی ،روابط خارج از
ازدواج ،طالق ،افزایش بیبندوباری و فحشا ،افزایش موالید نامشروع و بسیاری بیماریھای مقاربتی
خطرساز موجب فروپاشی خانواده خواھد شد .از آنجا که خانواده مقتدر ،بنیان جامعه مقتدر است،
عقیده بر آن است که فروپاشی خانواده ،به فروپاشی جامعه منجر میشود.
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