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چکیده
که به طور یکسان توسط  خیانت زناش���ویی همس���ر، دارای آثار روانی- معنوی مختلفی است 
کنش های معنوی آنه���ا می تواند منفی و یا  ک نمی ش���ود و وا هم���ه اف���راد قربانی، تجربه و ادرا
کنش های معن���وی و دینی زنان  مثبت باش���د. ه���دف از انجام پژوهش حاضر، شناس���ایی وا
که به روش پدیدارشناس���ی انجام ش���د. نمونه مورد مطالعه  قربانی خیانت زناش���ویی اس���ت 
کن شهر تهران، بخش شمیرانات به تعداد هجده نفر  شامل زنان قربانی خیانت زناشویی سا
که به روش نمونه  گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه  س���اختاریافته تا مرحله اش���باع  ب���ود 
که منجر  انتخاب شدند. یافته های پژوهش به روش تحلیل موضوعی )تماتیک( تحلیل شد 
گردید.  به تولید دو مضمون اصلی، هش���ت مضمون فرعی و 21 مفه���وم اولیه در این موضوع 
کنش ه���ای معنوی زنان قربان  مطابق نتایج به دس���ت آم���ده، طبقات اصلی و زیر طبقات وا
خیانت زناش���ویی عبارت بود از: روی���ش معنوی با مضمون های فرعی  اس���تمداد به باورهای 
گسستگی  گسس���تگی معنوی با مضمون های فرعی  دینی، دلبس���تگی به خدا، توکل و حلم؛ 
عواطف دینی، گسستگی باورهای دینی، گسستگی رفتارهای دینی و گمگشتگی. این نتایج 
را می ت���وان بر اس���اس نظریه جهت گیری مذهب���ی درونی- بیرونی و نظریه مقابله ها تفس���یر و 
کیفی بومی است، می  تواند در تشخیص  که برگرفته از یک پژوهش  تبیین نمود. این یافته  ها 
دقیق  تر و تدوین بس���ته  های مداخله  ای برای بهبود سالمت روان و سالمت معنوی قربانیان 

خیانت زناشویی نقش اساسی داشته باشد.
کنش های معنوی، دین، زنان، مطالعه  گان کلیدی: خیانت زناشویی، بی  وفایی، وا واژ

پدیدارشناسی.
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1. مقدمه

ازدواج، پیمان و پیوند مقدس���ی اس���ت میان یک زن و مرد بر پایه روابط عاطفی و معنوی و 

که بر اس���اس انعقاد قراردادی ش���رعی، اجتماعی و قانونی شکل می  گیرد و تعهداتی  جنس���ی 

کمال،  را ب���رای زوجین به وج���ود می آورد. )به  پژوه، 1388( در واقع ازدواج وس���یله ای برای رش���د 

که در مکتب اس���الم از آن به تنها راه تش���کیل خانواده،  تأمین س���المت و بقای نس���ل اس���ت 

آرامش  دهن���ده روح و روان ف���رد و محافظ او از رفتارهای جنس���ی نامش���روع و غیر اخالقی یاد 

که  ش���ده اس���ت )جبرائیل���ی، زاده  محم���دی، و حی���دری، 1392(. از نظ���ر میان  فرهنگی1، به ن���وع ازدواجی 

که در غالب  کس���ی در یک زمان، یک نفر را به همس���ری برمی گزیند، تک  همس���ری2 می گویند 

کیان خانواده و  فرهنگ  ها یک هنجار است )تساپالس، فیشر، و آرون،3 2010(. بدیهی است برای حفظ 

ازدواج های تک همسری، تعهد و وفاداری بسیار ضروری است. تعهد زناشویی حدی است 

کاری  که در آن زن و ش���وهر دیدگاه بلندمدتی برای ازدواجش���ان دارند، برای رابطه  ش���ان فدا

می کنند، برای حفظ و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم برمی دارند و با همسرشان حتی 

که ازدواجش���ان پاداش  دهنده نیس���ت، می مانن���د )هارم���ون4، 2005(. تعهد همچنان  که  هنگامی 

کاری در زوجین و حفظ رابطه زناشویی می شود، در اقتصاد خانواده  موجب بخش���ش و فدا

نیز تأثیرگذار اس���ت؛ وقتی زوجین به رابطه خود متهد باش���ند، انگیزه بیش���تری به همکاری 

کرده و به عالیق یکدیگر بیشتر توجه می کنند )زانگ، و تسانگ،5 2013(. متقابل پیدا 

هرچند تک همس���ری هنوز راهبرد اصلی ازدواج و تولیدمثل انسان است، امروزه خیانت 

زناش���ویی نیز امری ش���ایع اس���ت. )بونک، و دایکس���ترا،6 2006( محققین، خیانت7 را یکی از عوامل و 

دالیل اساسی تعارضات زناشویی، آسیب های روانی و اقدام عملی زوج ها برای طالق مطرح 

گوردون،9 2007(. خیانت زناشویی، عبور فرد از مرز  گوتز،8 2008؛ اس���نایدر، بوکام، و  کلفورد، بس���یر، و  کرده اند )ش���ا

1. Cross-culturally
2. monogamy
3. Tsapelas, I., Fisher, H. E., & Aron, A.
4. Harmon, kh. D
5. Zhang, H., & Tsang, S. K. M.
6. Buunk, A. P., & Dijkstra, P.
7. infidelity
8. Shackelford, T. K., Besser, A., Goetz, A. T.
9. Snyder, D. K., Baucom, D. H., & Gordon, K. C.
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ج از حیطه زناش���ویی  رابط���ه زناش���ویی با برقراری صمیمیت فیزیک���ی یا عاطفی با فردی خار

است )دریگوتاس، و بارتا،1 2001(. مسئله خیانت زناشویی در جامعه ایران یک نگرانی روبه  رشد است 

که با ناپایداری در روابط و نرخ باالی طالق همراه است. 

که 20% تا 40% از مردان متأهل و 20% تا %25  بررس���ی زوج های آمریکایی نش���ان می دهد 

ج  زناشویی2 دارند. )تافویا، و سپیتزبرگ،3 2007( در ایران،  از زنان متأهل در طول عمرشان رابطه خار

گزارش متخصصین در  آمار دقیقی در این زمینه در دسترس نیست، اما آمارهای غیررسمی و 

که این آمار روبه  رشد و نگران  کننده است  کز مشاوره نشان می دهد  مورد شیوع مراجعین مرا

)آسایش، فرحبخش، سلیمی، و دالور، 1396(. در تحقیق فتحی )1394( آمار خیانت در مردان در سنین 26 

کاوه )1389( آمار خیانت زنان حدود 13% - 15% بیان شده است  گزارش  تا 35 سال 42% و در 

ک���ه البت���ه با توجه به نمونه محدود پژوهش ایش���ان، این آمار قابل تعمیم به همه ش���هرها و 

فرهنگ ها در ایران نیست.

ک���ه عواملی مثل ویژگی های ش���خصیتی، رضایت زناش���ویی،  تحقیقات نش���ان می دهد 

عوام���ل فرهنگ���ی و اجتماعی و اعتق���ادات مذهبی، بر وق���وع یا عدم وقوع خیانت زناش���ویی 

که س���طح باالت���ری از معنویت دارن���د، در انجام  مؤث���ر اس���ت. )آس���ایش، 1396( همچنین افرادی 

وظایف خود تعهد و مسئولیت  پذیری بیشتری داشته، تکالیف را به نحو شایسته تری انجام 

می دهن���د و از انجام وظایف خود احس���اس رضایت و خش���نودی می کنند )اب���اذری، و امیریان  زاده، 

کمتری رابطه های  که به طور منظم در مراسم مذهبی شرکت می کنند، میزان  کسانی   .)1395

گوردون، و چاتاو،6 2007(.  جنسی نامشروع دارند )آتکینز، جابسون، و بوکام،4 2001؛ تریس، و جیسن،5 2000، ویسمن، 

گروه های  که به طور معمول، همه  کرده  اند  گور7 )2007( بیان  بوردت، الیس���ون، ش���رکات و 

کاتولیک،  ج از ازدواج را محکوم می کنن���د. در مذاهب  مذهبی و س���نتی روابط جنس���ی خ���ار

اسالم، پروتستان و آیین  های شرقی، خیانت زناشویی موضوع قابل قبولی نیست )پن، هرنادز، 

1. Drigotas, S. & Barta. W.
2. extramarital affair
3. Tafoya, M., A. & Spitzberg, B. H.
4. Atkins, D. C., Jacobson, N. S., & Baucom, D. H.
5. Treas, J., & Giesen, D.
6. Whisman, M. A., Gordon, K. C., & Chatav, Y.
7. Burdette, A. M., Ellison, C. G., Sherkat, D. E., & Gore, K. A
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که اداره سرش���ماری ایاالت  و برم���ودز،1 1997، ب���ه نق���ل از تس���اپالس، فیش���ر، و آرون، 2010(. این درحالی اس���ت 

که بی���ش از 50% جمعی���ت آمریکایی ها آموزش های  کرده اس���ت  متح���ده آمریکا2 )2005( اعالم 

اخالقی غالب مذاهب را در مورد ارتباطات زناش���ویی و روابط بین  فردی، صحیح می دانند و 

که در ایران نیز بیشتر افراد بر اساس آموزه  های دین  در مورد خیانت نظر منفی دارند. از آنجا

مبین اسالم پرورش می  یابند، نه تنها خیانت زناشویی پسندیده و قابل قبول نیست، بلکه 

کنش  های شدیدی در خانواده و اجتماع نسبت به آن نشان داده می  شود. وا

که وابس���تگی مذهبی بیش���تری دارند، در معرض  کس���انی  از نظر بوردت و همکاران )2007( 

کردن خیانت قرار می  گیرن���د و بر تقدس انحصارطلبی  پیام ه���ای مذهب���ی مربوط به محکوم 

کنش های  کیفیت وا که این موضوع می  تواند ب���ر  کی���د می  کنند  در ازدواج و تک  همس���ری تأ

زنان قربانی خیانت زناش���ویی نیز اثرگذار باش���د؛ زیرا زنان نیز با پذیرش این باور، نمی  توانند 

که اثرات  کنند. بی وفایی، رویدادی استرس  زاست  خیانت را در زندگی زناشویی خود تحمل 

کان���ون خانواده و اعضای آن دارد و بر جنبه  های مختلف روان همس���ر، از جمله  زیانب���اری بر 

کریمی، مهرابی  ز اده مقدم، و نیسی، 1392(.  هیجانات و باورهای او تأثیر می گذارد )آسایش، 1396؛ سودانی، 

فرد قربانی خیانت، دچار س���ردرگمی های اساس���ی درباره خود، دیگران و دنیا می ش���ود. 

که فرد  متزلزل شدن باورهای بنیادین مثبت نسبت به خود، دیگران و زندگی سبب می شود 

کنترلی بر خود و زندگی زناشویی ندارد و خود را ضعیف و درمانده،  کند، هیچگونه  احساس 

کند )قهاری،  همس���ر را غی���ر قابل اعتم���اد و غیر قابل پیش  بین���ی و زندگی را مبهم و لرزان تلق���ی 

1395(. خیانت، باورهای اساس���ی قربانی را نسبت به ازدواج فروریخته و هویت فردی و زوجی 

کریون،3 2003(.  آنها را زیر سؤال می برد )وینگ، و 

که در مواقع فش���ارهای روانی  البته بس���یاری از مؤمنان خداوند را پناهگاه امن می  دانند 

کنن���د. آنها خداون���د را پایگاه امنی  و تهدید ه���ای مختل���ف ب���ه او رو می  آورند ت���ا آرامش پیدا 

که به آنان جسارت و تهور رویارویی با مشکالت را می  دهد. )غباری  بناب، و حدادی  کوهسار،  می دانند 

که فرد  1390( فروپاشی هویت فردی، اجتماعی و حتی معنوی قربانیان خیانت سبب می شود 

1. Penn, Hernández & Bermúdez
2. United States Census Bureau
3. Winek, J., & Craven, P.
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کنار آمدن با این عامل استرس  آور استفاده  از مکانیسم های مقابله ای معنوی مختلفی برای 

کند. باورهای معنوی و مذهبی و دیگر نظام های ارزشی، منابع خوبی برای مقابله با استرس 

است و به زندگی، مرگ و بحران  های انسان معنا می دهد. در واقع، منابع مقابله ای مذهبی- 

که بر ابعاد شناختی و نگرشی مقابله در مواجهه با بحران  معنوی، ُبعد انگیزشی مقابله است 

که باشد، می تواند اثر  اثرگذار اس���ت )خدایاری  فرد و عابدینی، 1394(. خیانت زناش���ویی در هر ش���کلی 

روان  ش���ناختی و حتی معن���وی مخربی بر زنان قربانی بگذارد و ای���ن موضوع، تهدیدی برای 

سالمت معنوی افراد و به دنبال آن سالمت معنوی خانواده است. بنابراین، شناخت عمیق 

کشف الگوی مداخله ای مناسب، ضروری است.  و بررسی آثار آن بر روی قربانیان برای 

پژوهش حاضر به چند دلیل اساس���ی انجام ش���د: نخس���ت اینکه افزای���ش آمار خیانت و 

قربانیان آن، تمرکز بر تجربه های قربانیان آن قابل توجیه است؛ دوم اینکه خیانت زناشویی 

گسس���تگی های خانوادگی و  کان���ون خان���واده دارد و موجب تعارض���ات و  اث���رات زیانب���اری بر 

کنش ه���ای روان  ش���ناختی آس���یب  زایی در قربانیان آن می ش���ود؛ س���وم اینکه  همچنی���ن وا

کیفی آثار و تجارب معنوی ناش���ی از بی وفایی همس���ر در  پژوه���ش چندانی در حوزه بررس���ی 

کشور به نمونه های داخلی با  ج از  ایران انجام نش���ده اس���ت و قابلیت تعمیم یافته های خار

محدودیت روبه رو است. چهارم اینکه برای تهیه بسته های مداخله ای مناسب برای بهبود 

که تجربه قربانیان خیانت و نوع  سالمت روانی-معنوی قربانیان خیانت زناشویی الزم است 

کنش های معنوی آنها بررس���ی ش���ود. براین  اس���اس، پژوهش حاضر ب���ا انجام یک مطالعه  وا

کنش های معنوی زنان قربانی  که »تجارب و وا کیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است 

خیانت زناشویی چگونه است؟«.

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش

کیفی آثار روانی- معنوی خیانت زناشویی از نظر  چون هدف پژوهش حاضر، بررس���ی و درک 

تجربه زیس���ته زنان قربانی خیانت زناش���ویی اس���ت، ورود به جهان زیسته این زنان مستلزم 

اتخاذ رویکرد و روشی مناسب است. پدیدارشناسی، به مطالعه نمودها، تشریح ساختارهای 
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گاهانه بدون ارجاع به نظریات، تفکر قیاسی- فرضی و فرض های نظر پیشین  تجربه زیسته و آ

می  پردازد )زارعی، 1395(. پدیدارشناسی فرد را بخشی از محیط می داند و تمرکز اصلی تحلیل آن 

کردن س���اختار و جوهره پدیده های تجربه  گاهانه افراد و روشن  بر توصیف و بررس���ی تجربه آ

که در زندگی واقع شده اند )فتحی، 1384(. ازاین  رو، به منظور درک  ش���ده به همان صورتی است 

تجربه زیسته زنان قربانی خیانت زناشویی از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد.

از نظر سازه  گرایان اجتماعی، واقعیت ها به صورت اجتماعی ساخته می شوند، بر استفاده 

از زبان استوارند و حاصل موقعیت هایی است که افراد در آن زندگی می کنند. )کوری، 1391( براین-

گونه رابطه مخفی عاطفی یا  اس���اس، در پژوهش حاضر خیانت زناشویی عبارت است از: هر 

جنس���ی با فردی غیر از همس���ر قانونی، به  طوری  که این روابط از نظر همس���ِر فرِد اقدام  کننده 

)قربانی( خیانت محسوب شود. 

ب���رای تجزیه و تحلی���ل داده های حاصل از انج���ام مصاحبه از روش تحلی���ل موضوعی یا 

که در پدیدارشناسی مرسوم است، استفاده شد. تحلیل موضوعی عبارت است از:  تماتیک1 

که در آن محقق از طریق طبقه  بندی داده ها و الگویابی  تحلیل مبتنی بر اس���تقرای تحلیلی 

درون  داده ای و برون  داده ای به یک سنخ  شناس���ی تحلیل دس���ت می یابد. این نوع تحلیل 

در وهل���ه اول به دنبال الگویابی در داده اس���ت. تحلیل موضوع���ی تقریبًا در همه روش های 

که به طبقه  بندی، شاخص  بندی و سنخ  بندی داده ها اشاره دارد،  کیفی  تحلیل داده های 

کار می رود. از تحلیل موضوعی، نس���خه های متعددی وج���ود دارد؛ در پژوهش حاضر از  ب���ه 

که نسخه طبیعت  گرا از تحلیل موضوعی است،  گیتلین2 )1993، به نقل از زارعی، 1395(  روش دپوی و 

اس���تفاده شد. این روش دو مرحله دارد؛ مرحله اول شامل چهار زیر مرحله است و می تواند 

ب���ه ص���ورت همزمان نیز انجام ش���ود. زیر مراح���ل اول عبارتن���د از: درگیری در تفکر قیاس���ی- 

اس���تقرایی ب���ه طور همزمان؛ س���اخت و تدوین مقوله ها )ای���ن مقوله ها با اس���تفاده از فرآیند 

کدگذاری متعارف س���اخته می ش���وند و در ابتدا مفاهیم اولیه و س���پس مقوله های اساس���ی 

گروه  بندی مقوله ها در س���طح باالت���ر از انتزاع )مقوله ها  )کدبندی متمرکز( ش���کل می گیرند(؛ 

را می توان به طور مجدد بر اس���اس منطق مقایس���ه ای و معنایی به سطح باالتر از انتزاع ارتقا 

1. Thematic analysis
2. Depoy & Gitlin
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گزارش تحقیق است. کردن  کشف معنایی و الیه های زیرین. مرحله دوم آماده  داد(؛ 

گوبا و لینکلن1 )1989، به  به منظور صحت و اعتبار داده های پژوهش از چهار شاخص اعتبار 

نقل از زارعی، 1395( استفاده شد. برای تضمین قابلیت اعتبار داده ها پس از تحلیل، هر مصاحبه 

دوباره به ش���رکت  کننده بازگش���ت داده ش���د تا درس���تی مطالب، تأیید و تغییرات الزم اعمال 

که پژوهشگر، پیش  فرض های پیشین خود  ش���ود. برای تضمین قابلیت تصدیق، سعی شد 

کفایت، از  را در فرآین���د جمع  آوری اطالعات دخالت ندهد. برای تصدیق قابلیت اطمینان و 

راهنمایی و نظارت همکاران متخصص و اس���اتید راهنما و مش���اور اس���تفاده شد. همچنین 

برای افزایش قابلیت تعمیم و انتقال به موقعیت های دیگر، سعی شد از نمونه  های با سطح 

اجتماعی- اقتصادی، معنوی و سنی متفاوت در پژوهش استفاده شود.

2-2. جامعه و نمونه آماری 

کنش  های معنوی ناشی از تجربه خیانت همسر  از آنجا که هدف تحقیق حاضر بررسی آثار و وا

کنش  های س���ازگارانه و یا ناسازگارانه شرکت  کنندگان  کشف وا بود، پژوهش���گر فقط به دنبال 

پژوهش )قربانیان( در مقابل این موضوع بود و نه تقسیم  بندی انواع رابطه مشروع و نامشروع 

و شناسایی آثار آنها بر همسر فرد اقدام  کننده. بنابراین، جامعه پژوهش حاضر را زنان قربانی 

خیانت زناشویی بخش شمیرانات شهر تهران تشکیل دادند. از بین شرکت کنندگان، کسانی 

ج زناش���ویی همسرشان )شرعی یا غیرشرعی(  که معتقد بودند رفتار خار وارد تحقیق ش���دند 

خیانت است. بنابراین در پژوهش حاضر، تعریف خیانت زناشویی، همان تعریف ارائه شده 

کنش  های افسرده  س���از را در مقابل آن نشان  که همه آنها وا از س���وی شرکت  کنندگان اس���ت 

گروه نمونه به روش  داده بودند و رابطه زناش���ویی آنها با همسرشان دچار مشکل شده بود. 

که تعداد  نمونه  گی���ری هدفمند انتخاب ش���د. حج���م نمونه تا اش���باع داده ها ادامه داش���ت 

ک های انتخاب نمونه در پژوهش حاضر  هجده نفر بود. با توجه به نمونه  گیری هدفمند، مال

عبارت بود از: جنس���یت )زن���ان(، وضعیت تأهل )متأهل بودن(، تحصیالت )حداقل س���طح 

تحصیالت دیپلم( و تجربه خیانت همسر.

1. Guba & Lincoln



64

2-3. ابزار پژوهش 

در پژوه���ش حاض���ر برای جم���ع  آوری داده ها از مصاحبه های نیمه س���اختاریافته1 اس���تفاده 

کز  ش���د. مصاحبه ها پس از هماهنگی با مسئولین سازمان بهزیستی شمیرانات تهران در مرا

کلینیک مددکاری ایران،  مش���اوره مورد تأیید آنها از جمله مرکز مشاوره و شیرخوارگاه آمنه و 

کز مشاوره مذکور و با اطالع از اهداف پژوهش  انجام شد. مراجعین با هماهنگی مسئولین مرا

کردند. پس از اطمین���ان دادن به مراجعین از محرمانه بودن اطالعات،  در مصاحبه ش���رکت 

گفته شد  گرفته شد. به شرکت  کنندگان پژوهش  اجازه ضبط مصاحبه ها از مشارکت کنندگان 

که به ش���نیدن دیدگاه و تجربه آنها از خیانت زناش���ویی عالقمندیم. محور اصلی س���ؤال های 

کنش های معن���وی قربانیان خیانت زناش���ویی ب���ود. مصاحبه ها با این  کش���ف وا مصاحبه، 

که »خیانت زناش���ویی چه آثار روانی- معنوی بر روی ش���ما داش���ته اس���ت و شما چه  س���ؤال 

کردید؟« آغاز و بر اس���اس پاس���خ ها،  س���ؤاالت  کنش های معنوی و دینی را تجربه  تجارب و وا

بعدی طرح شد.

مدت زمان مصاحبه ها بین س���ی تا ش���صت دقیقه متناس���ب با روایات، میزان تحمل و 

عالقه مش���ارکت  کنندگان به طول انجامید و برای انجام تحلیل های بعدی، این مصاحبه ها 

گزارش  که برای محفوظ ماندن مش���خصات آزمودنی ها، در  مکتوب ش���د. الزم به ذکر اس���ت 

نقل قول ها از عبارات )شرکت  کننده شماره 1 و 2 و ...( استفاده شد.

1. Semi – structured interview
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3. یافته  های پژوهش 

جدول 1
گروه نمونه مشخصات جمعیت  شناختی 

تعداد فرزندمدت ازدواجشغلتحصیالتسنشرکت  کننده

402معلم بازنشستهفوق دیپلم164

102خانه  دارلیسانس238

-5کارمندلیسانس332

132خانه  دارددیپلم432

192کارمندلیسانس545

-7خانه  دارفوق لیسانس627

282خانه داردیپلم750

-7خانه  دارلیسانس836

-3کارمند بهزیستیفوق لیسانس944

-1منشیلیسانس1034

282معلمفوق دیپلم1150

-3خانه  دارفوق دیپلم1225

102کارمندلیسانس1340

-1خانه  دارلیسانس1422

-3دانشجوفوق دیپلم1524

152فروشندهلیسانس1649

-3خانه  داردانشجوی دکتری1735

191آزاددیپلم1840

که اطالعات  تعداد ز نان قربانی بی وفایی ش���رکت  کننده در این پژوهش هجده نفر بودند 

گزارش شده است. جمعیت  شناختی آنها در جدول 1 
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جدول2
کنش ها و تجارب معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی وا

مضامین فرعی ترمضامین فرعیمضمون اصلی یا عمده

رویش معنوی

استمداد به باورهای دینی

تکیه به باورهای دینی

تفسیر مذهبی از خیانت

کار گناهکار بودن خطا باور به 

دلبستگی به خدا
احساس امنیت در پناه خدا

تقرب به خدا

توکل

دعا و طلب استمداد از خدا

تمسک به قرآن

ادای نماز

حلم

کظم غیظ

صبر

گذشت و عفو

گسستگی معنوی

گسستگِی عواطف دینی

احساس ناامیدی و درماندگی از خدا

احساس خشم از خدا

احساس تنفر از خدا

گناه و عذاب ترس از 

گسستگِی باورهای دینی

سستی در ایمان به خدا و اعتقادات دینی

بدبینی به خدا

ارتداد

کاهل شدن در واجباتگسستگِی رفتارهای دینی

گمگشتگی معنا
احساس پوچی و بی  معنایی

تغییر معنای زندگی

کنش ها و تجارب معنوی زنان قربانی  یافته  های حاصل از تحلیل مصاحبه  ها که شامل وا

گزارش شده اس���ت. مطابق جدول 2، تجزیه و تحلیل  خیانت زناش���ویی اس���ت، در جدول 2 

کنش ها و تجارب معنوی زنان قربانی خیانت زناش���ویی، منجر به تولید دو  داده ه���ا درباره وا

کدگذاری ها به این شکل بود  مضمون اصلی، هش���ت مضمون فرعی و 21 مفهوم اولیه ش���د. 

گرفتند. در انتها، این مضمون ها  که ابتدا 21 مفهوم اولیه در قالب هشت مضمون فرعی قرار 

به دو مضمون اصلی در سطح باالتر یعنی، رویش معنوی و گسستگی معنوی کدگذاری شد. 
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3-1. رویش معنوی

کنش های معنوی متفاوتی نس���بت به خیانت زناشویی  که افراد وا نتایج داده  ها نش���ان داد 

داش���تند. یک مضم���ون اصل���ی در این زمین���ه، رویش معنوی ب���ود. مضامین فرع���ِی رویش 

معنوی عبارت بود از: استمداد به باورهای دینی، دلبستگی به خدا، توکل و حلم. هرکدام از 

گرفته است.  این مضامین فرعی از مفاهیم اولیه دیگری شکل 

3-1-1. استمداد به باورهای دینی

 یکی از ابعاد تغییر در باورهای دینی در قربانیان خیانت، ش���امِل استمداد به باورهای دینی 

کس���ب احساس امنیت،  بود. برخی از ش���رکت  کنندگان از طریق تمس���ک به باورهای دینی و 

تالش به حفظ یکپارچگی ش���خصیت خود داش���تند. برخی با تفس���یر دین���ی آزمایش الهی از 

گناهکار  کردن همس���ر و  فاجعه خیانت، از ش���خصیت خود دفاع می کردند و برخی با محکوم 

کی از اهمیت باورهای  کی خود افتخار می کردند. این بررسی حا دانس���تن او، به احس���اس پا

دینی در حفظ س���ازماندهی ش���خصیت و تاب  آوری قربانیان خیانت است. شایان ذکر است 

ک���ه باورهای دین���ی قوی ت���ری داش���تند و از آن در ای���ن موقعیت بحرانی اس���تمداد  اف���رادی 

کمتری نس���بت به خیانت همس���ر بروز داده بودند. در این مورد  می جس���تند، عوارض روانی 

گفت: »شـــدیدًا عرفانـــی و معنوی هســـتم و خواب  های معنـــوی و عرفانی  یک���ی از ش���رکت  کنندگان 

می  بینم. نماز می  خوانم. بُعد معنویم بیشـــتر شـــده و همش خدا خدا و علی علی می کنم« )ش���رکت  کننده 

شماره 13(.

3-1-2. دلبستگی به خدا

برخی از ش���رکت  کنندگان احس���اس قرب و نزدیکی بیش���تری به خدا داش���تند. آنها از طریق 

تالش برای تقرب به خدا به دنبال دلبستگی به او بودند. در این مورد یکی از شرکت  کنندگان 

عنوان می کند:
من همیشه به خدا نزدیکم. من خیلی مذهبی نیستم، ولی درونم خیلی بی  آالیش 
است. قلبم را خیلی بزرگ احساس می  کنم؛ چون خدا توش هست. نماز که می  خوانم 
یک آرامشی را حس می  کنم که این حال را آنهایی که ساعت  ها دعا می  خوانند، حس 
نمی  کنند. وســـطش می  نشـــینم، دعا می  کنـــم. برای همه دعا می  کنـــم و با خدا حرف 

می  زنم... یکی از نقاط قوت زندگی من خداست. )شرکت  کننده شماره 1(
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3-1-3. توکل

کنش های معنوی شرکت  کنندگان، نشان  دهنده  در مصاحبه های به دست آمده، برخی از وا

ت���وکل به خدا بود و ش���رکت  کنندگان رفتاره���ا و اعمال دینی را برای بهبود ش���رایط با توکل به 

خ���دا انج���ام می  دادند. برخی از آنها از با خواندن نماز و برخی با دعا و قرائت قرآن خود را آرام 

گفت: »ارتباطم با خدا بیشـــتر شـــده و دعا می کنم  می کردند. در این مورد یکی از ش���رکت  کنندگان 

گناه نره« )شرکت  کننده شماره 7(. که اون زن از زندگی ام بره بیرون، چشم های شوهرم باز بشه و به سمت 

3-1-4. حلم

گذشت بود. برخی از آنها به  کظم غیظ، صبر و  کنش  های رویشی در قربانیان،  یکی دیگر از وا

خاطر فرزندان و برخی به خاطر خداوند خش���م خود را فروخوردند و از ریختن آبروی همس���ر 

کش���یدند و در تالش بودند تا زندگی خود را بس���ازند. در این مورد یکی  خود و انتقام دس���ت 

کردم... ملتمسانه  گریه  گذشـــت داشـــتم، یک بار برای او  کرد: »من خیلی  از ش���رکت  کنندگان بیان 

کردی من تو را می  بخشم. من تو را دوست داشتم، ما با هم با  کار را  که عیب نداره، حاال این  می  گفتم 

کردیم؛ چرا باید این طوری بشه« )شرکت  کننده شماره 1(. عشق و عالقه ازدواج 

3-2. گسستگی معنوی

کنش های معنوی متفاوتی به خیانت زناش���ویی  که افراد وا نتایج پژوهش حاضر نش���ان داد 

گسس���تگی معن���وی بود.  کنش های معن���وی، مضموِن اصلی  دارن���د. یک���ی دیگ���ر از ابع���اد وا

مضامین فرعِی گسستگی معنوی عبارت بود از: گسستگی عواطف دینی، گسستگی باورهای 

دینی، گسستگی رفتارهای دینی و گمگشتگی معنا. هر کدام از این مضامین فرعی از مفاهیم 

گرفته است.  اولیه متعددی شکل 

گسستگی عواطف دینی  .1-2-3

برخی از ش���رکت  کنندگان به دلیل فش���ار زیاد ناش���ی از خیانت زناش���ویی، دچار احساسات و 

که البته تعداد آنها زیاد نبود )4 ش���رکت  کننده(. برخی  عواطف به  هم  ریخته و متزلزلی ش���دند 

احساس ناامیدی و درماندگی از خدا داشتند و یا از خدا خشم داشتند و برخی احساس تنفر 

کنش ها نشان  دهنده فشار شدید خیانت  کرده بودند. این وا از دین و یا ترس از عذاب پیدا 
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کرد: »از  زناشویی بر روی این شرکت  کنندگان بود. در این مورد یکی از شرکت  کنندگان عنوان 

خدا و همه چیز بدم آمده است. می  گویم من که همیشه نماز می  خوندم. حالل و حرام نکردم. می  گویم 

کردم به درگاهت؟« )شرکت  کننده شماره 5( گناهی  تو چرا بیدارم نکردی. من چه 

گسستگی باورهای دینی  .2-2-3

برخ���ی از ش���رکت  کنندگان به دلیل فش���ار زیاد ناش���ی از خیان���ت، در ایم���ان و اعتقادات خود 

سست شده و یا اعتقادات خود را از دست داده بودند و حتی درباره یکی از شرکت  کنندگان، 

ارتداد از دین اتفاق افتاده بود. این مضمون شامل سستی در ایمان به خدا و تضعیف شدن 

که باورهای دینی ضعیف تری داشتند،  اعتقادات دینی، بدبینی به خدا و ارتداد بود. افرادی 

عوارض شدیدتری نسبت به آسیب از خود بروز داده بودند، اما برخی از افراد با درجه ایمان 

که برخی تا حد ارتداد نیز پیش رفته بودند.  باالتر نیز دچار این نابسامانی فکری شده بودند 

کرد: »من تا قبلش هیچ روزه و نماز قضایی نداشتم، ولی  در این مورد یکی از شرکت  کنندگان بیان 

االن هیچ آثاری از دین توی خونه من نیست. از دین و اسالم بیرون آمدم. اعتقادات خودم را از دست 

دادم« )شرکت  کننده شماره 9(.

برخ���ی دیگر از ش���رکت  کنندگان با ایمان نی���ز در مقطعی در ابتدای خیانت همس���ر، دچار 

گسس���تگی باورهای دینی ش���دند، اما در آخر به س���وی باورهای دینی خود برگشتند. در این 

کرد: »یک مدت به خاطر افســـردگی  ام ارتباطم با خدا قطع شده  مورد یکی از ش���رکت  کنندگان بیان 

بود، ولی بعدش بهتر شد« )شرکت  کننده شماره 2(.

گسستگی رفتارهای دینی  .3-2-3

کنش های معنوی شرکت  کنندگان،در بعد رفتاری و انجام اعمال دینی بود. برخی  برخی از وا

کاهل ش���ده بودند و از این موضوع بس���یار ناراحت بودند. در  از آنه���ا در ادای واجب���ات دینی 

گفت: »مـــن دیگر حجابم را رعایت نمی کنـــم، نماز نمی خوانم«  این مورد یکی از ش���رکت  کنندگان 

)شرکت  کننده شماره 4(.

3-2-4. گمگشتگی معنا

کنش ه���ای معنوی ش���رکت  کنندگان، ایجاد خلل در معنای زندگ���ی آنها بود. برای  از دیگ���ر وا
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برخی از آنها معنای زندگی از دس���ت رفته بود و احس���اس پوچی داش���تند و برای برخی دیگر 

گفت: »معنای زندگی من  کرده بود. در این مورد یکی از ش���رکت  کنندگان  معن���ای زندگی تغییر 

کرده. برام دنیا تیره و تاره و ناامیدم« )شرکت  کننده شماره 3(. تغییر 

4. بحث و نتیجه  گیری

که اف���راد قربان���ی بی وفایی همس���ر، در ابعاد مختلف  گزارش های پژوهش���ی نش���ان می دهد 

کنش نش���ان می دهند. )پلوس���و1، 2007؛ آس���ایش،  عاطفی، ش���ناختی، جس���مانی و معنوی به آن وا

کنش های معنوی متفاوتی را به  که زنان، وا 1396؛ قهاری، 1395( نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

خیانت زناش���ویی نشان می دهند. تحلیل یافته ها منجر به تولید دو مضمون اصلی، هشت 

مضم���ون فرع���ی و 21 مفه���وم اولیه ش���د. با توجه به خالء پژوهش���ی در ابعاد معنوی آس���یب 

خیانت زناش���ویی، برای تبیی���ن یافته  های پژوه���ش در بعد معنوی از مبان���ی نظری مرتبط 

گرفته می  شود. کمک 

کنش های اصلی معنوی قربانیان خیانت  بر اس���اس یافته های پژوهش حاضر، یکی از وا

که برخی از قربایان خیانت زناشویی در مقابل این  زناشویی، رویش معنوی بود؛ به این معنا 

کیفیت زندگی شان به استمداد از باورهای دینی  آسیب در راستای بهبود شرایط روانی خود و 

کنش های  و اعتقادات مذهبی خود پرداختند. این یافته در پژوهش های پیشین مرتبط با وا

قربانیان خیانت زناشویی یافت نشد، اما با برخی از یافته های مرتبط با مهارت  های مقابله 

کارور، اس���کیر و وین تراب2 )1989، به نقل از ایزدی طامه،  در مقابل اس���ترس همسو است. تحقیقات 

که مذهب، منبعی عاطفی اس���ت و می  تواند عاملی برای تفسیر مجدد  1389( نش���ان می  دهد 

رویدادی فش���ارزا یا یک مهارت مقابله فعال یا محرک  های فش���ارزا باشد. در پژوهش حاضر، 

کسب احساس امنیت با ایمان  برخی ش���رکت  کنندگان از طریق تمس���ک به باورهای دینی و 

به خدا، برای حفظ یکپارچگی ش���خصیت خود تالش داش���تند. برخی از آنها با تفس���یر دینی 

آزمایش الهی از فاجعه خیانت زناش���ویی، از موجودیت ش���خصیت خود دفاع  کردند و برخی 

کی خود افتخار می کردند. این  گناهکار دانس���تن او، به احساس پا کردن همس���ر و  با محکوم 

1. Peluso, P. R.
2. Carver., schier., & weintrab



71

ی
شوی

زنا
ت 

یان
ی خ

بان
 قر

ان
ی زن

نو
مع

ی 
ها

ش 
کن

 وا
ب و

جار
ن ت

بیی
و ت

ی 
سای

شنا

کی از اهمیت باورهای دینی در حفظ سازماندهی شخصیت و تاب  آوری قربانیان  بررسی حا

کمتری  که باورهای دینی قوی تری داشتند، عوارض  خیانت است. در این پژوهش، افرادی 

کارآمدی مقابله های  نسبت به آسیب از خود بروز داده بودند، این موضوع می تواند به دلیل 

معن���وی و دفاع های روانی آنها در این زمینه باش���د. در این زمینه نی���ز پارگامنت )1997، به نقل از 

که هرچه شدت پیامدهای موقعیتی افزایش یابد، احتمال رخداد  آسایش، 1396( اشاره می کند 

مقابله مذهبی- معنوی نیز افزایش پیدا می کند. 

برخی از ش���رکت  کنندگان احس���اس دلبس���تگی و نزدیکی بیش���تری به خدا داشتند. آنها 

از طری���ق ت���الش برای تقرب به خدا، به دنبال دلبس���تگی به او بودند. برخ���ی از آنها از طریق 

ادای نم���از و برخ���ی از طری���ق خوان���د دعا و ق���رآن خ���ود را آرام می کردند. بس���یاری از مؤمنان 

که در مواقع فش���ارهای روانی و تهدید های مختلف به او  خداون���د را پناهگاه امنی می  دانند 

که به آنان جس���ارت و تهور  کنند و خداوند را پایگاه امن می  دانند  رو می  آورند تا آرامش پیدا 

کوهسار، 1390(. در این تحقیق نیز برخی  رودرویی با مشکالت را فراهم می  کند )غباری بناب، و حدادی 

از ش���رکت   کنندگان خداوند را پناهگاه امنی ب���رای آرامش خود یافته بودند. در تحقیق پالمر، 

که از دعا و نیاش بهره می گیرند  کید1 )2011( نیز نش���ان داده ش���د، افرادی  کاترنداهل، مورگان- 

که این در پژوهش حاضر در مورد قربانیان خیانت  از عملک���رد بهتری در زندگی برخوردارن���د؛ 

زناشویی نیز تأیید شد.

همچنی���ن برخ���ی از قربانی���ان خیانت، با توکل به خ���دا به عنوان یک���ی از روش های مؤثر 

مقابله، با بحران خیانت زناش���ویی مقابله می  کردند. ش���خص متوکل از هر چه غیر خداست 

نظر و امیدش را برمی  دارد و ذهن او متوجه و معطوف خداوند می  شود و تمام امید و اعتماد 

او در درجه اول به خداوند اس���ت نه به اس���باب و وس���ایل ظاهری )غباری بناب، 1388(، بنابراین، 

کرده و تالش می کند  که دچار مصیبت  خیانت زناشویی می  شود، به خدا توکل  افراد باایمانی 

که در دس���ترس اوست، از جمله  تا با صبر و یاری طلبیدن از خداوند و اس���تمداد از امکاناتی 

مشاور، مشکالت خود را برطرف نماید.

همچنین برخی از قربانیان خیانت زناش���ویی از طریق فرونش���اندن خشم و داشتن صبر 

1. Palmer, R.F., Katerndahl, D., & Morgan-Kidd, J.
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گذش���ت، س���عی در نش���ان دادن حل���م و ایج���اد آرامش روانی در خ���ود و ثب���ات در خانواده  و 

داش���تند. حلم یکی از صفات پس���ندیده و از فضایل اخالقی اس���ت؛ در تفس���یر و تعریف حلم 

که حلم همان فرو بردن خشم و تسّلط بر نفس است )محمدی ری  شهری، 1395(.  گفته شده است 

در قرآن و آموزه  های دین مبین اسالم نیز به این نوع مقابله در مؤمنان و تقواپیشه  گان اشاره 

ش���ده است. در آیه 134س���وره آل عمران خداوند برخی از ویژگی  های متقین را بر می شمارد 

که خش���م خ���ود را ف���رو می برند و از )خط���اى( مردم  کس���انی هس���تند  و می فرمای���د: »مّتقین 

می گذرن���د«. همچنین خداوند، مؤمنان را به صب���ر در مصیبت  ها و بحران  ها دعوت می  کند 

)ر.ک.، بقره: 156(؛ زیرا در صبر، فوایدی برای تربیت نفس و تقویت شخصیت و افزایش توانمندی 

که به  کریم به مردم آم���وزش می  دهد  انس���ان در براب���ر س���ختی  ها وجود دارد. در واقع، ق���رآن 

هنگام مواجه با مش���کالت و حوادث به جای هراس و وحش���ت، در پی صبر و تالش باش���ند 

کمک  ت���ا از این امتحان س���ربلند بیرون بیاین���د. در عین حال، خداوند به آنه���ا وعده یاری و 

نیز داده اس���ت )ایزدی طامه، 1389(. از نظر ش���هید مطهری )1388( یکی از فواید ایمان و دین  داری 

کاهش ناراحتی ها اس���ت؛ زیرا ایمان مذهبی در انس���ان نیروی مقاومت و نوعی معنا  واقعی، 

که هر چیزی در  که تلخی ها را ش���یرین می کند. انس���ان باایمان می داند  می آفریند به طوری 

گر عکس  العملش در برابر تلخی های غیرقابل جبران، مطلوب  جهان حساب معّینی دارد و ا

باشد، به نحوی دیگر از طرف خداوند متعال جبران می شود. 

که تحقیقات نشان می  دهد  کنش برخی از قربانیان خیانت زناشویی، عفو بود. از آنجا  وا

که عفو با بهزیس���تی روان  ش���ناختی )بونو، مک کناق، و روت،1 2008(، معنا در زندگی )الولر رو، و پیفری،2 2006(، 

کیان���ی، 1392( و افزای���ش هماهنگی، اعتماد  کاه���ش خش���م )هیوانت، و اندری���ت، 2000، به نق���ل از خدابخش، و 

گری���ن، ورتینگت���ون، و برادفیلد،3 2009( رابط���ه مثبت دارد. بنابرای���ن، اتخاذ راهبرد  و صل���ح )برِن���ت، داویس، 

ک���ه فضیلتی اخالقی و مذهبی اس���ت )خدایاری ف���رد، و عابدین���ی، 1394(، ب���رای قربانیان خیانت  عفو 

کاهش خشم آنها قابل توجیه است.  زناشویی برای افزایش بهزیستی روان  شناختی، صلح و 

که جزای عمل  گرفتند، می  دانند  که مورد خیانت زناش���ویی قرار  براین اس���اس، افراد مؤمنی 

1. Bono, G., McCullough, M. E., & Root, L. M.
2. Lawler-Row, K. A., & Piferi, R. L.
3. Burnette, J. L., Davis, D. E., Green, J. D., Worthington, J. R. E. L., & Bradfield, E.
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کسی داده خواهد شد و در برابر صبر و گذشت آنها خداوند به آنها پاداش نیکو خواهد داد  هر 

و این حلم و سعه صدر باعث آرامش بیشتر آنها می  شود.

کنش  های مربوط به رویش معنوی می توان از نظریه »جهت  گیری مذهبی  برای تبیین وا

گرفت. آلپورت )1967، به نقل از جعفری، 1388( معتقد بود  کمک  درونی-بیرونی« و نظریه »مقابله«1 

که جهت  گیری  ک���ه مناس���ب ترین راه برای تقس���یم بندی مذهب از نظر موضوعی این اس���ت 

که از درون برانگیخته شده باشد، با  درونی و بیرونی در افراد تش���خیص داده ش���ود. شخصی 

مذهبش زندگی می کند و انگیزه هایش را در خود مذهب، می یابد؛ چنین اشخاصی، مذهب 

که  و شخصیتش���ان یکی می ش���ود. همچنین آلپورت2 )1963، به نقل از جان  بزرگ���ی، 1378( معتقد بود 

سالمت روانی را فقط مبدأ درونی، یعنی ایمان بهبود می  بخشد نه مبدأ برونی. بدین ترتیب 

کید می ورزد. با توجه به این نظریه  او بر اهمیت رابطه بین مذهب درونی و سالمت روانی تأ

که جهت  گیری مذهبی درونی داشتند، در  که شرکت  کنندگانی  کرد  می  توان چنین استنباط 

که این  کنش  های معنوی مقاوم  تری داشتند  نوع مقابله  های خود در برابر خیانت همسر، وا

موضوع در مصاحبه  ها نیز مشهود بود. 

همچنین بر اس���اس نظریه مقابله، باورهای معنوی و مذهبی و دیگر نظام های ارزش���ی، 

منابع خوبی برای مقابله است و به زندگی، مرگ و بحران های انسان معنا می دهد؛ همچنین 

منابع ذهنی و روانی عمیق تری از حاالت ذهنی- ش���ناختی یا نگرش های شخص است. در 

نظریه مقابله، بر نقش فعال انسان در فرآیند تفسیر و پاسخ دهی به عوامل تنیدگی زای زندگی 

که تمایز در پسایندهای چندگانه  کید می ش���ود. بسیاری از شواهد تجربی نش���ان داده اند  تأ

مواجه���ه با رخدادهای منف���ی زندگی، از طریق تفاوت در روش های خ���اص ارزیابی و مقابله 

قابل تبیین است )فولکمن3، 2010(. 

گرفته توس���ط زن���ان قربان���ی در قال���ب رویش معن���وی، با  مقابله  ه���ای معن���وی ص���ورت 

مقابله  های اشاره شده در دیدگاه پارگامنت4 )2005( همسو است. طبق نظریه پارگامنت )2005(، 

1. coping theory
2. Allport
3. Folkman, S.
4. Pargament, K. I.
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ش���یوه های چندگان���ه مقابله مذهبی1 برای دس���ت یابی ب���ه آرامش و نزدیکی به خدا ش���امل 

جس���ت جوی حمایت معن���وی و اطمینان  آفرینی از طریق دوس���تی و مراقب���ت خداوند، تمرکز 

مذهبی، انجام فعالیت های مذهبی برای تغییر توجه از عامل تنیدگی زا، تطهیر خود و انجام 

اعمال مذهبی، پیوند معنوی و تجربه احساس نزدیکی به قدرتی که آدمی را تعالی می بخشد 

ک���ه این رفتارها در غال���ب قربانیان خیانت  و باقی مان���دن در محدوه آموزه های دینی اس���ت 

زناش���ویی مش���اهده ش���د. نتیجه اینکه جهت  گیری مذهبی درونی، دارا ب���ودن مقابله های 

کنش مثبت و حفظ  مناس���ب معنوی و مذهبی، و دلبستگی به خدا می تواند در چگونگی وا

یکپارچگی شخصیت و تاب  آوری قربانیان خیانت زناشویی مؤثر واقع شده باشد.

گسس���تگی  که ش���امل  از دیگ���ر یافته ه���ای پژوه���ش حاضر از هم گسس���تگی معنوی بود 

گمگشتگی معناست.  گسستگی رفتارهای دینی و  گسستگی باورهای دینی،  عواطف دینی، 

در مورد این یافته ها پیش���ینه تحقیقاتی مش���خصی یافت نش���د. در پژوهش حاضر، برخی از 

ش���رکت  کنندگان به دلیل فشار زیاد ناشی از بی وفایی، احساس ناامیدی و درماندگی از خدا 

کرده  داش���تند و یا از خدا خش���م داشتند و برخی احساس تنفر از دین و یا ترس از عذاب پیدا 

کنش ها نش���ان  دهنده فشار ش���دید خیانت بر روی این شرکت کنندگان است.  بودند. این وا

که فرد  یکی از الگوهای منفی مقابله ای، داشتن خشم نسبت به خداوند است به این دلیل 

کرده اس���ت )خدایاری فرد، و عابدینی، 1394(. از نظر پارگامنت )1999، به نقل از آس���ایش،  را دچار حادثه بدی 

1396(، این الگوی منفی، بیانگر مبارزه منفی مذهبی در مقابله است. چندین پژوهش از این 

مفهوم پارگامنت در مورد اثرهای متفاوت این الگوی مقابله ای بر س���المت، مرگ و سازگاری 

کوئینگ،  کرده اند )پارگامنت،  در نمونه های متش���کل از افراد مسیحی- یهودی آمریکایی حمایت 

ترکشار، و هان،2 2001(.

همچنین برخی از شرکت  کنندگان به دلیل فشار زیاد ناشی از خیانت زناشویی، در ایمان 

و اعتقادات خود سس���ت ش���ده و یا آن را از دست داده بودند و حتی برای یکی از آنها ارتداد از 

دین اتفاق افتاده بود. برخی از شرکت  کنندگان نیز در ادای واجبات دینی و انجام رفتارهای 

کنش ها نیز می توان از نظریه سبک های مذهبی  کاهل شده بودند. برای تبیین این وا دینی 

1. religiouscoping
2. Pargament, K. I., Koenig, H. G., Tarakeshwar, N., & Hahn, J.
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که مبدأ بیرونی  گرفت. آلپورت )1963، به نق���ل از جان  بزرگی، 1378( معتقد بود  کمک  درون���ی و بیرونی 

مذهبی، نمی تواند س���المت روانی را بهبود بخشد و چه  بسا موجب ایجاد اختالالت و عقاید 

ناس���ازگار در افراد ش���ود. برای مثال، مسبب دانس���تن خداوند برای مصیبت به وجودآمده و 

داش���تن خش���م نسبت به خدا به این دلیل  که باعث ش���ده است فرد دچار حادثه بدی شود 

و یا چرا مانع از بروز حادثه بد برای فرد قربانی نش���ده اس���ت، یکی از الگوهای منفی در تفسیر 

کنش به آن در افراد قربانی اس���ت )خدایاری  فرد، و عابدینی، 1394(. وقتی فرد قربانی، فش���ار  واقعه و وا

ک���ه خداوند جوابگوی او نیس���ت، یا اینکه  روان���ی زیادی را متحمل می ش���ود و تصور می کند 

خواس���ت خداوند بر بوجود آمدن این فش���ار روانی برای او بوده است، پیوندهای ارتباطی و 

گسس���ته می ش���ود و فرد، اعتماد و محبت خود نسبت به خداوند را از دست  امید به خدا نیز 

که فرد حتی  گسستگی معنوی در وی ایجاد می  شود. این موضوع سبب می  شود  می  دهد و 

که یافته  های این پژوهش  کند،  معنای زندگی خود را هم از دس���ت  دهد و احس���اس پوچی 

مؤید این فرایند بود.

که از بیرون برانگیخته ش���ده و  از طرفی، به نظر آلپورت )1967، به نقل از جعفری، 1388( ش���خصی 

کاراست مورد  که قابل تحمل و  دارای جهت  گیری مذهبی بیرونی است، مذهبش را تا وقتی 

استفاده قرار می دهد. در پژوهش حاضر نیز این موضوع تأیید شد؛ برخی از شرکت  کنندگان 

تا قبل از فش���ار روانِی خیانت زناش���ویی به انجام اعمال و فرایض دینی خود عمل می  کردند 

ک���ه مورد دلخواه  و ب���ا خداوند ارتباط مثبتی داش���تد، اما به محض به وقع پیوس���تن اتفاقی 

که این نش���ان  دهنده عمیق  گرفتند  آنها نبوده اس���ت از خداوند و انجام فرایض دینی فاصله 

نبودن باورهای دینی این افراد است.

کنش  های معنوی قربانیان خیانت زناش���ویی متفاوت است و بسته  که وا گفت  می  توان 

کنش  ها و مقابله  ها تفاوت خواهد  ب���ه درجه معنویت و نوع جهت  گی���ری مذهبی آنها، این وا

که در زندگی زناش���ویی آث���ار معنوی و  داش���ت. خیان���ت زناش���ویی مصیب���ت و بحرانی اس���ت 

اعتقادی متفاوتی ایجاد می  کند. براین  اس���اس، یک راهبرد تش���خیصی و در نهایت درمانی و 

مشاوره  ای برای قربانیان خیانت زناشویی، توجه به بعد معنوی این افراد است. 

از جمله محدودیت های پژوهش حاضر، طوالنی بودن فرایند به اش���باع رس���یدن نمونه 
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)ش���ش م���اه( به دلیل پنهان بودن این آس���یب ب���ود. همچنین با توجه به تاب���و بودن موضع 

کارکرد  گفتن برخی تجارب خود به  ویژه در مورد  پژوهش، ممکن است مصاحبه شونده ها از 

کرده باش���ند.  گاه خودداری  گاه یا ناخودآ جنس���ی و تغییر در اعتقادات مذهبی به طور خودآ

گزارش ه���ای زنان قربانی خیانت  همچنی���ن از دیگ���ر محدودیت های پژوهش حاضر، اتکا به 

کل جامعه را با مشکل روبرو می کند. که قابلیت تعمیم یافته ها به  همسر بود، 

که در پژوهش  های آتی، برای افزایش اعتبار یافته  ها، داده  ها از منابع  پیشنهاد می  شود 

گردد. همچنین پیش���نهاد می  ش���ود ای���ن تحقیق در م���ردان قربانی  دیگ���ری نی���ز جمع آوری 

خیانت زناش���ویی و یا اطرافیان ش���اهد آثار خیانت زناش���ویی همانند والدین و فرزندان فرد 

قربان���ی نیز اجرا ش���ود. همچنی���ن با تفکیک ن���وع رواب���ط فرازناش���ویی )ازدواج موقت، تعدد 

گروه قربانی این نوع روابط انجام و این  کنش  های سه  زوجات و زنا( پژوهش  هایی در مورد وا

گروه  ها با هم مقایسه شوند.
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