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  چکیده
جنسـی در   اگویی در روابط پایـدار بینـ   شناختی دروغ جامعه ي  این پژوهش درصدد مطالعه

است. براي دستیابی به الگوهـاي   ها و نامزدها خانگی ازدواج قانونی، همهاي  زوجسه گروه 
روش تحلیـل  و  گویی در روابط بینـا جنسـی  بـه  لحـاظ روشـی از رویکـرد کیفـی        دروغ

هاي تحقیق حاکی از آن است که عواملی ماننـد احسـاس    مضمون استفاده شده است. یافته
امنی، وابستگی اقتصادي به همسر، به دست آوردن دل همسر، و عدم تفاهم و اطمینان بـه   نا

شـود. همچنـین عـواملی     هاي ازدواج قانونی مـی  گویی، زوج رابطه زناشویی منجر به دروغ
و کسب رضایت متقابل، کنترل و حـریم شناسـی، عـدم اسـتقالل در زنـدگی      مانند تسهیل 

اي عـدم تعهـد و    خانـه  هـاي هـم   شـود و در زوج  هاي نامزد مـی  گویی زوج منجر به دروغ
هاي فردي و محـدودیتهاي خـانوادگی و    پذیري، خودخواهی و پیگیري خواسته مسؤولیت

هـا   گویی، یافته ي بین الگوهاي دروغ شود. در مقایسه ها می گویی آن فرهنگی منجر به دروغ
گیـرد کـه در    صورت تـام شـکل مـی    هاي دائم و قانونی به حاکی از آن بود نوع روابط زوج

گویی براساس کـارکردي   صورت محدود است. دروغ اي روابط به خانه هاي نامزد و هم زوج
نـامزد بـه عنـوان    هـاي   هاي قانونی و دائم به عنوان مفر، در زوج که براي فرد دارد در زوج

نـوان سـالح و کسـب لـذت بیشــتر     اي بـه ع  هـاي هـم خانـه    تسـهیل در رابطـه و در زوج  
   افتد. می  اتفاق
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اي،  خانـه  گویی، روابط بین جنسی، ازدواج دائـم و قـانونی، نـامزد، هـم     دروغ ها: کلیدواژه
  .روابط اجتماعی تام

  
  مقدمه و طرح مسئله .1

صورت نادرست و آگاهانه جهت گمراه کردن فرد دیگر و عنوان بیان امري به  گویی به دروغ
را گویند. اگرچه انسانها سعی دارند در مناسبات اجتماعی خود   تالش براي باور به آن مسأله

گـویی در ارتباطـات انسـانها امـري نـادر و       دروغ"حال  جانب صداقت را حفظ کنند، با این
ها در زندگی زناشویی با  گوید، زوج گاهی نیست. در واقع، شواهدي موجود است که می گه

به نقـل از تـالوار و    1996دي پالو و همکاران،  ( "گویند هاي بسیار دروغ می دالیل و انگیزه
  ).Talwar & Crossman  ،2011کروسمن (

دروغ یکی ازآفات زبان است و در فرهنگ اسالمی از گناهان کبیره شمرده شـده اسـت.   
بسیاري از گناهان نیز بـوده اسـت. در اسـالم دروغ از یـک     شاید به همین خاطر، عامل 

شـود.   طرف عملی غیر اخالقی و از طرف دیگر مسبب اعمال غیر اخالقی دیگر هم می
  ).  57: 1388(سعیدیان،  ترحائز اهمیت است لذا نسبت به گناهان دیگر بیش

ز صـاحب  گویی عوارض و پیامدهاي اجتماعی نامطلوبی دارد؛ براي مثال برخـی ا  دروغ
نظران یکی از بزرگ ترین پیامدهاي دروغ گویی را از بین رفتن اعتماد اجتمـاعی میـان   

ــد      ــی دانن ــت م ــردم و حکوم ــان م ــا می ــردم ی ــا و م ــازمان ه ــراد، س ــدثی و  اف (مح
  ).134  :1394فلسفی،

وقتی اعتماد نباشد حتی در ابعاد مختلف زندگی روزمره هم تأثیر مـی گـذارد. در واقـع    
شد و دروغ که فراگیر شود تک تک روابط ما از روابط بـین فـردي در داخـل    اعتماد اگر نبا

خانواده گرفته تا ابعاد وسیع تر اجتماعی متأثر از آن خواهد بـود و جـو سـوءظن و بـدبینی     
حاکم خواهد شد. این بدبینی، استرس و فشار روانی شدید و دائمی را در پی خواهد داشت 

خواهـد داشـت. رواج دروغ و    افـراد و سـالمت عمـومی    اي بر روابط بینکه تأثیرات عمده
گویی پیامدهاي منفی زیادي بر شبکه روابـط انسـانها بـه تعبیـري، سـرمایه اجتمـاعی        دروغ

موجود در جامعه دارد. در جامعه اي که دروغ فراگیر شود و جاي اعتماد را بگیـرد سـرمایه   
همسـر خـود   اطرافیـان و  با  ما دوست داریم در زندگیي  مهاجتماعی هم مختل می شود. ه

نیز صادقانه با ما رفتار شود ولی همیشه شرایط مطابق میل  نه رفتار کنیم و متقابالًوش صادقا
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  یکـی از مشـکالتی  شـویم.   مواجه می ها گویی ها و دروغ ناراستیبا  رود و گاهی ما پیش نمی
 ن و شـوهر زنـدگی مشـترك کـه ز    گویی اسـت. در که در روابط همسران وجود دارد دروغ

تواند مشکالت بسیار بزرگی ایجاد گویی میدروغ ،دارند انتظار صداقت کامل را از یکدیگر
  هم پاشیده شدن خانواده شود. مواردي هم باعث از و ممکن است در کند

اعتمـادي   عدم صـداقت و بـی  ، گویی بین همسران وجود داردهایی که دروغ در خانواده
ممکن است در نهایت کار بـه جـدایی و طـالق نینجامـد ولـی خـانواده        .شود دیده می

نباشـد  سـایش بـراي زوجـین    آجـاي امـن و    چه بسـا  را از دست داده و آرامش خود
  ).128: 1383،سفیري و میرزامومنی(

یابـد. مـا    گویی امري اجتماعی است، زیرا در روابط انسانی و اجتماعی تحقق مـی  دروغ
ي مـا نیـز انـواع     گـوییم. در جامعـه   جود دیگري دروغ مـی همیشه با تصور حضور و و

هـاي   گویی از تعارفات و مالحظات روزمره، که به بخش اجتناب ناپذیري از دروغ دروغ
اند، گرفته تا دروغ هایی که هر روزه با عنوان مصلحتی یا غیر  خاص ایرانیان تبدیل شده

گوییم مشاهده  ران و مشتریان میکا گان، و هم از آن به اعضاي خانواده، دوستان، همساي
  ).135: 1394( محدثی و فلسفی،  شود می

ها و ادیـان نکـوهش    گویی در اغلب فرهنگ دهد با وجود آنکه دروغ تحقیقات نشان می
به گزارش خبرگزاري فرانسه «نحو جدي شایع است.  ي جوامع انسانی به شده است، در همه

جنوبی در لس آنجلس در تحقیق خود به این نتیجه از لندن، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیاي 
 19، 1376(روزنامه اطالعـات  » گوید دقیقه یک بار دروغ می 8رسیدند که هر آمریکایی هر 

شناسی در ایتالیـا انجـام شـده، نشـان      روان ي فروردین). نتایج تحقیقاتی که براي یک نشریه
خبرنگـار ایـن نشـریه     بـه  احبهشرکت کننده در مص زن و مرد 360درصد از  70دهد که  می

درصـد از   42گوینـد. براسـاس ایـن نتـایج،      بار دروغ مـی  10تا  5که روزانه  کردنداعتراف 
 21داشتن اشتباهات خود و  درصد براي پنهان نگه 27از اختالف،  ها براي جلوگیري ایتالیایی

دروغ  بـه  انکننـدگ  اعتـراف  ازگوینـد.   درصد دیگر نیز براي خیر و صالح دیگران دروغ می
گفتند و مردان نیز اغلب در مورد مشـاغل   اند که در امور مربوط به خانه دروغ می زنانی بوده

ي  رسـد پدیـده   ) با توجه به آمارهاي ذکر شده، به نظر می1377(کتبی،  گویند خود دروغ می
گـویی ممکـن اسـت در     ي ما نیز مانند جوامع دیگـر رواج دارد. دروغ  گویی در جامعه دروغ

اي از تباهی اخالقی، مانند خیانت، دورویی، تهمت، غیبت و فریبکاري حضور داشته  نجیرهز
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هاي اخالقی خود معلول بسیاري از شـرایط بغـرنج اجتمـاعی دیگرنـد. از      باشد. این تباهی
سوي دیگر، با توجه به شیوع نسبی این پدیده و ارتباطش با دیگر انحرافات اخالقی از یک 

ي  هایی دربـاره  بستگی اجتماعی، انجام تحقیقات و پژوهش اعتماد و همسو، و کاهش میزان 
).  بررســی ســوابق 137-136: 1394یابــد (محــدثی و فلســفی، گــویی ضــرورت مــی دروغ

گویی، اغلـب در   دهد که آثار منتشر شده در باب دروغ تحقیقاتی داخلی و خارجی نشان می
اند  خالق یا روانشناسی به موضوع پرداختهاند و از منظر فلسفۀ ا هاي نظري متوقف بوده جنبه

گـویی کودکـان مـورد بررسـی و مطالعـه       تـر دروغ  شناسی نیز بیش و در تحقیقات علم روان
گـویی   هـاي پدیـدة دروغ   موجود ویژگی  گویی بزرگساالن تحقیقات دروغ قرارگرفته است تا

گـویی بـین    ویـژه دروغ   گویی در خانواده، بـه  اند. در موضوع دروغ تصویر جامعی ارائه نداده
همسران تحقیق و پژوهشی انجام نشده است. بنابراین، آنچه حائز اهمیت اسـت توجـه بـه    

گـویی   ي دروغ شناختی است؛ به خصوص در مورد پدیـده  گویی از منظر جامعه مفهوم دروغ
هاي اجتماعی بیرونی وراي خـانواده   رود افراد در محیط بین همسران. در بادي امر انتظار می

هاي کاري و در بازار بیشتر دروغ بگویند اما تحقیق محدثی و فلسفی نشان  به ویژه در محیط
گویند. در این تحقیق و در مقایسه سـه گـروه از    داد که در خانواده افراد بیشتر بهم دروغ می

زنـان در   "زنان و سه موقعیت اجتماعی( زنان خانـه دار ، زنـان کارمنـد و زن شـاغل آزاد)     
) آنها 1394:152محدثی و فلسفی،  "اي زن خانه دار بیشترین دروغ را می گویند.موقعیت ه

) امکان دارد بدترین 1همچنین در این تحقیق دو پرسش باز مطرح کردند مبنی بر اینکه اگر 
ایـد   ) بیشترین دروغ را به چه کسـانی گفتـه  2اید تعریف کنید. دروغی را که تا به حال شنیده

که به این دو پرسش باز داده شد شگفت آور بود. زنان بیـان کردنـد   ي پاسخ هایی  مجموعه
جنسـی  -ترین دروغ را به فردي از جنس مخالف که با او رابطـۀ عـاطفی   که درجه اول بیش

تـرین دروغ را بـه افـراد     (همسر، نامزد، دوست پسر) داشـتند، گفتنـد. در درجـه دوم بـیش    
دروغ را به افراد غریبـه گفتنـد. ایـن نتـایج     ترین  ي خود گفتند و در وهله سوم بیش خانواده

ي روابـط   نیازمند تبیین و تحلیلی جامعه شناختی بود. محدثی در توضیح این نتـایج از ایـده  
اي است کـه در آن   ي اجتماعی تام رابطه اجتماعی تام استفاده کرده است.  از نظر وي رابطه

د؛ از بعد اقتصادي گرفتـه تـا بعـد    افراد در همه یا اکثر جوانب زندگی به شراکت می پردازن
ترین تعامـل   عاطفی، جنسی، اجتماعی، حقوقی و غیره. معموالً در این گونه روابط افراد بیش
دیگـر سـپري    را با یکدیگر دارند به همین دلیل آنان زمان قابل توجهی را در ارتباط بـا یـک  

تظـارات زیـادي از   کنند. لذا بیشـترین شـناخت را از هـم پیـدا مـی کننـد و همچنـین ان        می
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تـرین کنتـرل را بـرهم     همدیگردارند در نتیجه در مقایسه با انواع دیگر روابط اجتماعی بیش
که بتواند از زیر کنترل دیگري خـارج شـوند بـه     اعمال می کنند. در شرایط سخت براي این

را  هاي متفـاوتی  شوند. بنابراین ما متوجه این نکته شدیم که اگر زوج گویی متوسل می دروغ
توانیم به نحو تجربی این گزاره نظـري را محـک بـزنیم. بـه ایـن       مورد مطالعه قراردهیم، می

ترتیب سه گروه از زوجین را که از نظـر نـوع رابطـه بـا هـم تفـاوت دارنـد بـراي مطالعـه          
برگزیدیم. اما از آنجایی که نگران بودیم این ایده نظري، نتایج تحقیق را به سـمت خاصـی   

ه رابطه اجتماعی تام فقط به عنوان یک ایده حساس کننده در مصاحبه نامه جهت دهد از اید
هاي مصاحبه نامه را به نحوي طراحی کردیم که امور متنوعی عالوه  استفاده کردیم و پرسش

گویی قابل مطالعه باشد. بـراي   گویی و دروغ دیگر و نیز راست بر میزان اعمال کنترل  بر یک
یفی(تحلیل مضمون) استفاده کردیم و پس از گـردآوري داده هـا   ها از روش ک گردآوري داده

ي اجتمـاعی تـام بـراي     ي رابطـه  به تحلیل آن ها پرداختیم. اینجا بود که به نظر رسـید ایـده  
گویی در روابط بینا جنسی کارآمد است.  با توجه به تحقیقات بسیار انـدك و   توضیح دروغ

گـویی همسـران    کنـد. دروغ  ن ضرورت پیدا میگویی بین زوجی ي کیفی دروغ معدود، مطالعه
گردد  اعتمادي، شک و بدگمانی و ایجاد سوءظن بین زن و شوهر می دیگر منجر به بی به یک

گویی در روابـط همسـران    ي دروغ کند. لذا توجه به پدیده و روابط بین همسران را مختل می
گویی در روابط پایدار  دروغ تببین جامعه شناختیایم به  ي حاضر کوشیده مهم است. در مقاله

  بپردازیم.  ها و نامزدها قانونی، هم خانگیدائم و  بین جنسی در سه گروه ازدواج
  مهمترین سؤاالت تحقیق عبارتند از:

هایی بیشـتر   زوج هایی که ازدواج دائم و قانونی انجام دادند در چه شرایط و موقعیت. 1
 گویند؟ بهم دروغ می

هـایی بیشـتر بهـم     هـم خـانگی را دارنـد، در چـه موقعیـت      ي زوج هایی که تجربـه . 2
 گویند؟ می  دروغ
هایی که ازدواج دائـم و قـانونی انجـام دادنـد بـا       آیا تفاوتی در دروغ گویی بین زوج. 3
 خانه  و نامزدها وجود دارد؟ هاي هم زوج
طـی مـدتی معـین نـامزد هسـتند،      گویی در روابط بین دختـران و پسـرانی کـه     دروغ. 4

  است؟ چگونه
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  . مروري بر تحقیقات پیشین2
مطالعات و تحقیقات داخلی چندانی دربارة دروغ گـویی انجـام نشـده اسـت. مطالعـات و      

شناسـی   ي اخـالق و روان  ي فلسفه تر در حوزه گویی نیز بیش تحقیقات خارجی دربارة دروغ
بـا   ه اسـت. تر دیـده شـد  ي این پدیده کم  شناختی درباره انجام شده است و مطالعات جامعه

مسـائل   یدر جهـت بررسـ   یـادي ز يدر کشـورمان تالشـها   یراخ يدر سالها ینکهتوجه به ا
 "گویی در روابط پایدار بین جنسی دروغ"  مورد صورت گرفته است، در زناشویی در کشور

گـویی، اغلـب بـه     موضـوع دروغ مربوط به  یقاتو اکثر تحق تحقیقی صوررت نگرفته است
ي  ي اخـالق اسـالمی و فلسـفه    ابتدا تحقیقات داخلی در حـوزه   .صورت نظري بوده است

اخالق، روان شناسی و جامعه شناسی آورده می شود و سپس به تحقیقـات خـارجی اشـاره    
االـه دسـتغیب، سـید حسـن اسـالمی و مهـدي        ي اخالق اسالمی آیـت  می شود. در حوزه

.، 1384(دسـتغیب،  ، دادنـد گویی را از منظر دینی مورد بحث و بررسی قـرار   بازرگان، دروغ
به ماهیـت  » چیستی دروغ«اي با عنوان  ) در مقاله1388). اترك(1393، بازرگان 1385اسالمی،

و معناي دروغ در دید سنت اسالمی و سنت غربی پرداخته است و شروط واقع شدن دروغ 
عره، کنـد کـه از دیـدگاه اشـا    را در دید دانشمندان اسالمی بررسی کرده است. اترك بیان می

دروغ قبح ذاتی ندارد. طبق این دیدگاه، قبح دروغ به خاطر مضراتی است که دارد؛ لـذا هـر   
اي دیگـر   ) در مقالـه 1392اتـرك (  »تر از ضررش باشد دروغ جایز است. جا نفع دروغ بیش

تحت عنوان معناي دروغ مصلحت آمیز  به بررسـی معنـاي دروغ مصـلحت آمیـز پرداختـه      
گـویی   داند. اما هم عقل و هم شـرع دروغ یک عمل غیر اخالقی میاست. او دروغ گویی را 

داند. اترك شود، جایز میگناهی می را در برخی مواقع مانند جایی که موجب نجات جان بی
در این مقاله با بررسی مـوارد جـواز دروغ گـویی از نظـر عقـل و شـرع، تعریفـی از دروغ        

انجـام  » ضـرورت «عنی دروغی که به خاطر آمیز ی کند. دروغ مصلحتمصلحت آمیز ارائه می
گیرد که شامل سه مورد کلی اکراه، اضطرار (که خود شامل دفع ضـرر جـانی، آبرویـی و     می

مالی قابل توجه است) و دفع افسد به فاسد در دوران امر بین دو محذور است و بـه خـاطر   
بـراي برخـی    اصالح بین مردم گفتنش جایز است. همچنین دروغ گویی براساس روایـات، 

اصـالح رابطـه بـین    «مصالح مهم ولی غیرضروري جایز شمرده شده است که تحت عنـوان  
گویی نه از نظر عقل و نه شرع به خاطر مطلق منفعت  قابل جمع است. بنابراین، دروغ» مردم

شود، به هـیچ  گونه که درعرف مردم از معناي دروغ مصلحت آمیز فهمیده می و مصلحت آن
ي خود به بررسی  ) در مقاله1384(ي روانشناختی، اسعدي است. در حوزه وجه تجویز نشده
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تحول درك مفهوم دروغ و اشتباه در کودکان مقاطع مهد کودك، پیش دبستانی و کالس دوم 
دختـر) بـه    62پسـر و   61کـودك (  123ابتدایی شهر اصفهان پرداخته است. بـدین منظـور   

پـیش دبسـتانی و    ،سه مقطع مهد کودك گیري خوشه اي ازصورت تصادفی با روش نمونه
مرکـز و جنـوب شـهر اصـفهان انتخـاب      ي جغرافیـایی شـمال،    منطقه 3کالس دوم ابتدایی 

درصـد   95درصـد گـروه پـیش دبسـتانی و     85درصد کودکان گروه مهد کودکی،  69شدند.
د درصـ  21گروه کالس دوم توانستند مفهوم دروغ را درك کنند و این درحالی بود که فقـط  

درصد گروه کـالس دوم توانـایی    85درصد گروه پیش دبستانی و  45کودکان مهد کودکی، 
داري  درك مفهوم اشتباه را داشتند. عالوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که تفـاوت معنـی  

) در 1394بین دو جنس از نظر متغیرهاي مورد بررسی وجود ندارد. علی سیالنیان طوسـی ( 
دروغ گویی را از نظر لغـوي   "دروغ (بررسی عوامل مؤثر بر دروغ گویی)"ان مقاله اي با عنو

به معناي کتمان واقعیت و بیان سخنی تعریف می کند که واقعیـت خـارجی بـراي گوینـده     
گـویی کودکـان و بزرگسـاالن جداگانـه      ندارد. طوسی در این مقاله به عوامل مؤثر بـر دروغ 

گیري و درمـان   چنین پیش گویی و هم امل دروغهاي شناخت عو کند و سپس شیوهتوجه می
گویی کودکان، والدین و مربیان باید توجه داشته باشند کـه الزم   کند. در دروغآن را ارائه می

ها با کودکان صورت گیرد تا به تدریج از شـدت   است تغییراتی در رفتار و کیفیت ارتباط آن
بزرگساالن نمونه اي از انعکـاس و تجلـی   گویی  این رفتار کاسته شود و از بین برود و دروغ

سیر قهقرایی آنان به مرحله ي کودکی است و جامعه ي دروغ گو جامعه اي اسـت نابـالغ و   
در مقالـه اي بـا عنـوان    ) 1377ي علوم اجتماعی، کتبـی(  ناایمنی. در حوزهفرو افتاده و دچار 

ایی بـراي تعریـف ایـن    الگوهـ  "جایگاه دروغ و الگوهاي رفتاري آن در روابط اجتماعی ما"
دهد. منظور از عامل انسانی در نظر  رفتار با استفاده از عامل انسانی و عامل وضعیتی ارائه می

گرفتن گوینده و شنونده دروغ است. و منظـور از عامـل وضـعیتی، در نظـر گـرفتن میـزان       
 ") 1394مقالـۀ محـدثی و فلسـفی (   و واکنش شنونده در برابـر شـنیدن دروغ اسـت.     آگاهی

بـا روش کمـی و اسـتفاده از تکنیـک      "گـویی  تحلیلی جامعه شناختی از آمادگی براي دروغ
، از سه گروه زنان خانه دار کارمند و 6زن ساکن و شاغل در منطقۀ 280پرسش نامه در میان 

طورکلی زنان، فارغ از پایگاه اجتماعی  این تحقیق نشان داد که به شاغل آزاد انجام شد. نتایج
گویند. در موقعیت هـایی کـه روابـط     ر به منظور کسب منفعت و سود دروغ میت شان، بیش

افتد یا در موقعیت هایی که در معرض فشار قرار می گیرند، دروغ اجتماعی شان به خطر می
تـر زنـان در موقعیـت هـاي زن خانـه دار بـیش تـرین دروغ را         گویند. هم چنـین بـیش  می
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زندگی خانوادگی و محیط خانواده هم چنـان بـیش    دهد براي زنان،گویند. این نشان می می
رسد زنان بسـیاري از موقعیـت هـایی را کـه     ترین چالش را در بردارد. هم چنین به نظر می

داننـد و از گفـتن ایـن دروغ هـا      شـود دروغ نمـی  مربوط به دروغ ظاهراً مصلحت آمیز مـی 
همه ابراز مخالفت کرده انـد  تر از  کنند. دروغی که زنان دربارة آن بیشاحساس ناراحتی نمی

دروغ هایی است که در موقعیت هاي مشاغل آزاد و به منظور کسب سـود و منفعـت گفتـه    
یـک بقچـه دروغ: بـه سـوي جامعـه      ) در کتاب 1994میان آثار خارجی، بارنز(در   شود.می

فصل تدوین شده است. او در  11این کتاب در است.  شناسی دروغ پردازي، را منتشر کرده
کند، او در این کتاب ابتـدا   هاي اجتماعی مختلف بررسی می فصل اول دروغ را در حوزه سه

ایـج و مـورد انتظـار اسـت و بـه      هـا ر  کنـد کـه دروغ گفـتن در آن   هایی شروع می از حوزه
رسد که دروغ گویی در آن ها بی مسؤولیتی و احتماالً غیر معمول است. او به هایی می حوزه
ه و دروغ هاي سیاسی، تأثیر هنجارهاي فرهنگـی بـر الگوهـاي دروغ    جنگ پردازان هاي دروغ

گو و فریب خورده، خود فریبی و فنون تشـخیص   گویی، تأثیر نوع ارتباط موجود بین دروغ
تفاوت هاي فرهنگـی در نحـوه    "اي با عنوان  ) نیز مقاله2011جیونگ چو ( پردازد. دروغ می

نوشته است. ایـن مقالـه گزارشـی از دو     "وییتبیین گرایش افراد به دروغ گویی و راست گ
هاي فرهنگـی بـین    کند. مطالعۀ حاضر به بررسی تفاوتگویی ارایه می ي دروغ مطالعه درباره

کره و آمریکا در مؤلفه هـاي نگرشـی و هنجـاري کـه بـر تبیـین افـراد از تمایـل خـود بـه           
یقات حاکی از آن است گویی تأثیرگذار هستند، پرداخته است. این تحق گویی یا دروغ راست

شوند دالیل دروغ گویی خـود را بـه   که به صورت میان فرهنگی، مردم کره وقتی مجبور می
کننـد، در حـالی کـه مـردم     خاطر یک دوست توضیح دهند، از دالیل هنجاري اسـتفاده مـی  

آمریکا درصورت تبیین دلیل راست گویی خود به خاطر یـک دوسـت از دالیـل هنجـاري     
ند.  مردم کره در مقایسه با مردم آمریکا، دروغ گویی به خاطر یـک دوسـت را   کناستفاده می

دهـد کـه در جوامـع فردگـرا،     کمتر به صورت منفی ارزیابی می کنند. یافتـه هـا نشـان مـی    
هاي رابطه محور چندان پذیرفته نیستند. در واقـع در ایـن فرهنـگ هـا صـفات فـردي        بهانه
) در کتـاب  2013یانه نظیر فرهنگ کره هستند. هریس(گرا هاي، جمع تر از عناصر فرهنگ مهم

دروغ بی اعتمادي و غیر قابـل اعتمـاد بـودن را در عملـی واحـد خالصـه       دروغ/ارادة آزاد: 
کند. دروغ هم ناتوانی از فهم دیگران است، هم بی اشتیاقی به فهمیده شدن. دروغ گفـتن   می

امکان نگاه به جهان را آن چنان که گویی  نوعی پس نشستن از ایجاد رابطه است. ما با دروغ
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گیرنـد  کنیم. بی صداقتی ما نه تنها بر تصمیم هایی که دیگران میهست، از دیگران دریغ می
  توانند بگیرند. گذارد، بلکه غالباً معین می کند آن ها اساساً چه تصمیم هایی میاثرمی

تشـر شـده در بـاب    دهد که آثـار من  بررسی سوابق تحقیقاتی داخلی و خارجی نشان می
شناسی  اند و از منظر فلسفۀ اخالق، روان گویی، اغلب در جنبه هاي نظري متوقف بوده دروغ

گویی کودکان مـورد   تر دروغ شناختی  بیش اند. در تحقیقات روان یا دینی به موضوع پرداخته
ی بین گوی گویی در خانواده، به ویژه دروغ بررسی و مطالعه قرارگرفته است.در موضوع دروغ

همسران تحقیق و پژوهشی انجام نشده است. بنابراین، آنچه حائز اهمیت اسـت توجـه بـه    
گویی در روابـط   گویی از منظر جامعه شناختی است به خصوص در مورد دروغ مفهوم دروغ

  گویی بین زوجین ضرورت پیدا می کند.  ي کیفی دروغ زناشویی و بیناجنسی مطالعه
  

  . مبانی نظري تحقیق3
گویی ارائه شده است کـه بـه منظـور پرهیـز از اطنـاب       رویکردهاي مختلفی در مورد دروغ

ها آورده شده است. دروغ در همـه ادیـان امـري ناپسـند اسـت. ابتـدا دروغ از        ن مهمترین آ
در آیـات قـرآن کـریم کـه در ذم     رویکرد دینی و از نظر متفکران اسالمی بیـان مـی شـود.    

ن روایات از پیامبروائمه معصومین درباره دروغ، بیان خطـرات و  گویی آورده شده و بیا دروغ
آفات ناشی از دروغ بیان شده است و متفکران اسالمی نیز دروغ مصلحت آمیز را مطرح می 
کنند و دروغ گویی در دو مورد: ضرورت و اصالح، ضرورت شامل سه مـورد کلـی: اکـراه،    

داننـد.   الی قابل توجه است) جـایز مـی  اضطرار (که خود شامل دفع ضرر جانی، آبرویی و م
رویکرد اخالقی در دیدگاه اخالق سودمندگرا، دیدگاه فضـیلت، اخـالق مراقبـت و اخـالق     

شـود. در دیـدگاه اخـالق سـودمند گـرا،       گرا در دروغ و هنجار صداقت مطـرح مـی   تکلیف
یـن  رعایت هنجار صداقت به علت نفع همگان آن بـراي جامعـه تأکیـد فراوانـی دارد. در ا    

دیدگاه هر کنش باید براساس آثار مثبـت و منفـی آن ارزیـابی شـود. در دیـدگاه فضـیلت،       
پرورش عزت نفس، خود باوري خودبسندگی، هویت خانوادگی، انضباط فردي و تمایل به 
رعایت بازي منصفانه از جمله وظایف نهادها و عوامل تربیت خانواده و مدرسـه اسـت. بـا    

یابـد.   القـی از جملـه دروغ گـویی و ناراسـتی کـاهش مـی      رشد چنین فضایلی، رذایـل اخ 
طرفداران دیدگاه اخالق مراقبت معتقدند عشق و عاطفه منشأ تمام رفتارهاي فري و صحیح 
از جمله صداقت است. اخالق تکلیف گـرا در مقابـل دیـدگاه مراقبـت، قـراردارد. در ایـن       

و بـراي هریـک از افـراد     دیدگاه هیچ شرطی براي اجراي دستورهاي اخالقی وجود نـدارد 
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تبعیت از فرمان هاي قطعی اخالقی مهم ترین وظیفه انسانی است. رویکرد فلسفی بـه دروغ  
از نظر کانت و اگوستین، قائلین به ممنوعیت مطلـق دروغ، دروغ گـویی را بـه طـور مطلـق      

، تحـت هـیچ شـرایطی آن را جـایز     داننـد و بـه هـیچ وجـه    عملی زشت و غیر اخالقی می
نند آگوستین مخالف جواز دروغ گویی است و با استناد بـه کتـاب مقـدس و بـا ایـن      ا د نمی

استدالل که اگر دروغ به خاطر ضرورت جایز گردد، پس باید قتـل و زنـاي مصـلحتی نیـز     
وقتی نتایج بسیار خوبی داشته باشد جـایز گـردد، اگوسـتین دروغ را بـه هـیچ وجـه جـایز        

داند به نظر او اگر قوانین اخالقی اسـتثناء  لقاً ممنوع میداند. کانت نیز دروغ گویی را مط نمی
گردد، دیگر قطعیت خود را از دست داده و تبدیل به قوانین بی فایده خواهد شـد. بنـابراین   
اصل اخالقی ممنوعیت دروغ گویی یک اصل عقلی مطلـق و اسـتثنا ناپذیراسـت. رویکـرد     

به طور کلی بـه عقیـده روان شناسـان     روانشاختی به دروغ، روانشناسی رشد پیاژه و کلبرگ
آموزد. و دروغ گـویی  دروغ جنبه یادگیري دارد یعنی کودك از خانواده و جامعه دروغ را می

در کودکان یکی از مراحل فرایند رشد محسوب می شود. دروغ براي کودك یک نوع فـرار  
جـود دارد  ازحقیقت است و روند سنی مشابهی در مورد برداشت کودکان از دروغ گـویی و 

در جریان رشد ایده هاي کودکان درباره دروغ گویی، به تدریج مالحظات فیزیکی خـارجی  
یابد. مسیري قطعی در رشد اخالق کند و مالحظات غیرمحسوس افزایش میکاهش پیدا می

تـر یـا خـود مختـار کـه       تر است. قضاوت اخالقـی درونـی   از فازهاي اولیه به فازهاي کامل
شناختی است. رویکـرد جامعـه شـناختی بـه موضـوع      ه زمینه هاي روان دربردارنده توجه ب

   :گویی : کنش متقابل نمادین، نظریه نمایشی (گافمن) دروغ
گیرد تا نقـش بـازي   یک بازي نمایش، و براي نمایاندن هر پیامی، مقدماتی انجام می در

بـازي   اعـده هـاي  شده بتواند پیام مورد نظر را ابالغ کند. در کنش متقابل روزانه نیـز، ق 
کنند. ایـن مقـدمات پـیش از اجـراي      ها به ناگزیر فرآیندي مشابه را طی می کردن نقش

گیرد در نمایاندن درست پیام، یعنی بـازي  ي نمایش انجام می نقش، که در پشت صحنه
نقش، که در جلوي صحنه رخ می دهد، بسیار مؤثر است. در هر نمایش اثاثیـه و لـوازم   

شود، مثل گریم؛ لباس، ایش در پشت صحنه تماشایی تدارك دیده میمورد نیاز براي نم
ي صحنه و بازیگران دیگري که در  یا دیگر لوازم مورد نیاز یعنی بنا بر متن نمایش، اثاثیه

شـود تـا بهتـرین    نمایش همبازي بازیگر خواهند بود، هماهنگی هاي الزمی انجـام مـی  
کشف شود. روشـن اسـت کـه دانـش و     ي کنش به تماشاگر  ترین ارائه کنش و مناسب

شناخت روحیه و کنش هاي تماشاگران براي کشف مناسب ترین بـازي از مهـم تـرین    
آیند. بنابراین هر کنش در بازي نمـایش بـا توجـه بـه     ي پشت صحنه به شمار می اثاثیه
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کنـد و آن  تر توجه می اي تازه کنش متقابل تماشاچیان بایستی تنظیم شود. گافمن به نکته
زي نیست مگر تالش بازیگران براي نمایاندن یا نمایش چیزي که شاید هـم واقعـی   چی

اي اسـت  نباشد، یا از دید تماشاگر پنهان مانده است، یعنی در واقع تنها نمایش یا نمایـه 
که بازیگران مایل هستند آن ها را به تماشـاچیان بنمایاننـد، و بـه تعبیـري دیگـر، مایـل       

  ).295، 1391به نقل از تنهایی،  1969قوالنند (گافمن، هستند باوري را به مردم ب

کوشند جنبه اي از خـود را  پنداشت که افراد در هنگام کنش متقابل میگافمن چنین می
نمایش دهند که مورد پذیرش دیگران باشد. گافمن مدیریت تأثیرگذاري را شـگردهایی  

در ایـن زمینـه بـا آن     داند که کنش گران براي حل مسایلی که احتماال ممکن اسـت  می
  ).1374:292کنند (ریتزر، روبرو شوند از آنها استفاده می

کوشند تا تصویري آرمـانی از خودشـان را در   ها می گوید از آنجا که بیشتر انسان او می"
کنند که ضمن اجراي نقـش هایشـان   جلوي صحنه به نمایش گذارند به ناگزیر احساس می

گران خطایی را که ضمن آمادگی بـراي اجـراي    . بنابراین کنشباید چیزهایی را پنهان نمایند
انـد از دیـد    اند و نیز کارهایی را که براي تصحیح این خطاهـا انجـام داده   نقش مرتکب شده

بـط مبتنـی بـر دروغ تحقـق     ).در واقع بازي نقـش و روا  293(همان:  "کنندحضار پنهان می
اید تا بیننده و شنونده از آن خوشش بیایـد  دروغ گو باید جلوي صحنه را چنان بیار یابد. می

کوشـند تصـویر    هـا مـی   و در حرف هاي او منطق و استدالل را ببیند. از نظر گـافمن انسـان  
آرمانی از خودشان به نمایش بگذارند، ضمن اجراي نقش چیزهایی را پنهان می کنند. جنبـۀ  

برداشـت را بـه   دیگر نمایش جلوي صحنه  است که کـنش گـران غالبـاً مـی کوشـند ایـن       
انـد . بـراي    حضارشان القاء کنند که به آن ها بسیار بیشتر از آنچه که واقعاً هسـتند، نزدیـک  

القاي این برداشت باید مطمئن باشند که حضار چنان از صحنه دورند که متوجه دروغ بودن 
 اجراي نقش آنها نمی شوند. بنا بر استدالل گافمن حتی اگر دروغ آنها آشـکار شـود، خـود   
حضار ممکن است چنان خودشان را با این دروغ تطبیق دهند کـه تصـویر آرمـانی شـان از     
بازیگر مخدوش نگردد.نظریه کنش متقابل زیمل نیز پتانسیلی براي تببـین پدیـده اجتمـاعی    

  دروغ گویی دارد. 
تـر باشـد،    انسان بـه کسـی نزدیـک    هر قدر"کنش متقابل نمادین (زیمل): از نظر زیمل 

گوید که  رود که با دروغ گفتن او یا پنهان کاري او آسیب ببیند. زیمل میتري میاحتمال بیش
گویی نسبتاً بی اهمیت است، زیرا افراد، زندگی کم و بـیش   تر، دروغ» ابتدایی«هاي  در گروه

کنند و روابط متقابل در حداقل است. جامعـه هـاي مـدرن،    خودکفایی را در گروه دنبال می
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هستند؛ ما به شمار زیادي از انسان ها براي گفـتن حقیقـت   » اعتباري«برعکس، جامعه هاي 
ها از کمک به ما دریغ کننـد بـه طـور قابـل      ایم، و اگر آن دهند وابستهآن چه آن ها انجام می

بریم.  او می گوید که در جامعه هاي مدرن دروغ معادل عقالنی چمـاق  اي رنج می مالحظه
کنـد.   دانـد مربـوط مـی   چه او ابعاد اصلی روابط انسانی میراهزن است.  زیمل راز را به آن 

اي از روابـط  همکاري و هماهنگی، از یک طرف، و فاصله و رقابت از طرف دیگر و گستره
را بر طبق درجۀ شناختی که شرکت کنندگان ممکن است از یکدیگر داشته باشـند بررسـی   

یه کارگري، تمام چیزي که فرد بایـد  نماید. در گروه سادة ذي نفع مثالً شاخه اي از اتحادمی
بداند این است که با دیگران منفعت یکسانی دارد. هر چه بیشتر به طرف روابطی برویم کـه  

خواهیم دربارة شخص دیگر بدانیم. زیمـل ارزش   ریشه در تمامیت شخصیت دارد بیشتر می
ایسـه بـا گـرایش    دهد، در مق اجتماعی خاصی به آشنایی و راز داري، و به دوستی متمایز می

یکی از بزرگ ترین «کودك وار براي آشکار کردن همه چیز، توانایی پنهان کردن واقعیت ها 
مادام که تمدن گسترش می یابد، آنچه که زمانی آشکار بود پنهـان  » دستاورهاي آدمی است.

شود و زندگی هـاي  گردد و آن چه زمانی پنهان بود آشکار می گردد. امور عام آشکار میمی
گردد. رازداري جذابیت خاص دارد: داشتن راز فرد را متمـایز نمـوده و   فردي خصوصی می

دهد؛ مردم اگر بدانند که شما رازي دارید حسادت خواهنـد  احساس تملک خاص به او می
شود. اگر مـن تنهـا کسـی باشـم کـه      کرد، و این منجر به وسوسۀ شدیدي براي خیانت می 

وسوسۀ لو دادن او شدید است. اهمیت رازداري بـا فرآینـد    اي دارد، دانم رئیسم معشوقه می
کنـد، صـاحب راز  فاصـلۀ اجتمـاعی خـود را از      یابد و آن را تقویت مـی تفرد گسترش می

به نقل از یـان   1991(راستین  "کند.آن فاصله تکیه می  دهد و سرانجام بردیگران افزایش می
گویی و کتمان در نوسان اسـت پنهـان   ). در واقع بحث زیمل بین دروغ 278، 1389کرایپ 

گـویی اسـت    کردن و نگفـتن رازهـا بـه پدیـده کتمـان اشـاره دارد و کتمـان غیـر از دروغ        
دهـد در   ) رخ مـی tellingتعریف محدثی از دروغ گویی در دروغ گویی فعـل گفـتن(   مطابق

مطـرح   زیمل در بحث اعتماد نیـز  حالی که در کتمان با نگفتن و پنهان کردن مواجه هستیم. 
اي میان افراد است. پس در حرکـت مـداوم اسـت     می کند که جامعه ترکیبی از روابط مبادله

هایی است کـه در آن منـافع    ترین شکل هم کنشی متقابل انسان مبادله شکل خالص و اصلی
شود. هرکنش متقابلی باید هم چون مبادله قملداد گردد. یکی از کارکردهاي مبادلـه  دنبال می
دهاي درونی بین افراد است. مهم ترین شرایط مبادله اعتماد اسـت. بـدون اعتمـاد    ایجاد پیون

گـردد.  اعتمـاد، روابـط اجتمـاعی را      افراد نسبت به یک دیگر، جامعـه تجزیـه مـی     عمومیِ
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مستحکم می سازد و یکی از مهم ترین نیروهاي ترکیبی جامعـه اسـت. بـرخالف کـذب و     
د و یکی از مهم ترین عوامل تجزیه جامعه اسـت.  دروغ که روابط اجتماعی را سست می کن

  .)1396گویی (محدثی،  اجتماعی تام، دروغرویکرد جامعه شناختی، روابط 
گـی بـه    یا اکثر جوانب زنده  اي است که در آن افراد در همه تام رابطه  اجتماعی ي رابطه

، و غیـره.  پردازند: از بعد اقتصادي گرفته تا بعد عـاطفی، جنسـی، اجتمـاعی    شراکت می
دیگر دارند. بـه همـین دلیـل،     ترین تعامل را با یک گونه روابط افراد بیش معموالً در این

ي تـام معمـوالً    کننـد. رابطـه   دیگر سپري مـی  آنان زمان قابل توجهی را در ارتباط با یک
گیـرد: نیـاز بـه امنیـت و      مـی   تـرین نیازهـاي انسـانی شـکل     تـرین و حیـاتی   حول مهم

رسـمیت شـناخته    مایت، نیاز عاطفی، نیاز جنسی، نیاز بـه تأییـد و بـه   برخورداري از ح
اي تـام بـا    شدن، نیاز اقتصادي، و غیره. در نتیجه، انتظـارات افـرادي کـه واجـد رابطـه     

تر از انتظارات آنان از دیگران اسـت. بـه همـین دلیـل،      مراتب بیش  به  دیگر هستند، یک
دیگـر ناخشـنود    کـرد یـک   تر از رفتـار و عمـل   آسانی و هر چه بیش که آنان به امکان این

تـرین آگـاهی را از امـور     بـیش   چنین، در روابـط تـام افـراد    بسیار زیاد است. هم شوند، 
تـرین نظـارت را بـر کـار و      طور بالقوه، بیش دیگر دارند، و به یک  خصوصی و شخصی

اري از افرادي که توانند داشته باشند. معموالً در عمل نیز بسی دیگر می رفتار و احوال یک
ترین نظارت و کنترل را نیز بـر   دیگر دارند، خواسته یا ناخواسته بیش اي تام با یک رابطه
کـه متوجـه    آن گـاه بـی  –کنند. به همین دلیل، در روابط تام، طـرفین   دیگر اعمال می یک

کنند و حجم زیـادي از وظـایف را بـراي هـم      دیگر وارد می فشار زیادي بر یک -باشند
کننـد و   ي تام، احساس تملّـک مـی   رابطه  کنند. گاهی افراد نسبت به دیگري یف میتکل

ي  هیچ قلمرو خصوصی براي وي قایل نیسـتند. در نتیجـه، بـه تاخـت و تـاز در همـه      
قلمروهــاي   پردازنـد و خــود را بـراي تصــرّف تمـامی    شـان مــی  گــی قلمروهـاي زنـده  

  .)1396(محدثی، ي آنان مجاز و محق می دانند خصوصی

گفتنی اسـت کـه بـه قصـد آنـی       –گویی کار  انواع دروغ دروغ گویی از نظر محدثی: دروغ
فریب مخاطب یا عدم پاسخ گویی در مقابل وي و نیز به قصد آتی دست یـابی گوینـده بـه    

  مؤلفه دارد: 4شود. دروغ گویی دستاوردي معین بیان می
  زمینه. -4گفت  -کار -3مخاطب  -2گوینده  -1
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شـود  گویی برمبناي کارکرد براي شخص دروغ گو به سه دسته تقسیم می موقعیت دروغ
گـریس (دروغ   دروغ به مثابـۀ  -3دروغ به مثابۀ دام و سالح  -2دروغ گویی به مثابۀ مفر  -1

  ).  145-142: 1394گویی معطوف به تسهیل و تلطیف روابط اجتماعی) (محدثی،
  

  . روش تحقیق4
هاي سـاکن تهـران را    ي زمینه زوج درصدد است تجربه این تحقیق مطالعه اکتشافی است که

گـویی سـوق    را بـه سـمت دروغ   گویی و موقعیت هایی که در زنـدگی آنهـا   در مورد دروغ
گـویی در   دروغدر این تحقیق براي دستیابی به الگوهـاي  دهد را مطالعه و استخراج کند.  می

ل مضـمون اسـتفاده شـده    به لحاظ روشی از رویکرد کیفی و روش تحلیـ روابط بینا جنسی 
هـایی کـه از    است. در روش تحلیل مضمون جهت دسـتیابی بـه پاسـخ سـؤاالت از مقولـه     

یکـی از  شـود.   اند، بهـره گرفتـه مـی    هاي کیفی) استخراج شده هاي کیفی (مثالً مصاحبه داده
هاي کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است. تحلیل مضمون یکی از مهارتهاي عام  روش

)، آن را نـه روشـی   4، 1998هاي کیفی است. به همین دلیل، بویاتزیس ( در تحلیلو مشترك 
) نیـز  2000کند. ریان و برنـارد (  هاي مختلف بیان می خاص بلکه ابزاري مناسب براي روش

کننـد تـا    هاي اصلی و رایـج کیفـی معرفـی مـی     نیاز تحلیل کدگذاري مضامین را فرایند پیش
ي آماري این تحقیق شامل سه دسته از زوجین است  عهروشی منحصر به فرد و خاص. جام

اند: گـروه اول زنـان و مردانـی کـه ازدواج      که وارد اشکال مختلفی از روابط بیناجنسی  شده
قانونی و دائمی کردند در این گروه افـراد مصـاحبه شـونده درآمـد، تحصـیالت و مشـاغل       

ي یکسانی نبودنـد از همـه طبقـات    گوناگونی داشتند. افراد داراي پایگاه اجتماعی و اقتصاد
براي مصاحبه استفاده شده است. گروه دوم زنان و مردانی که تجربه زندگی مشـترك بـدون   

هـا:) بیشـتر افـراد مصـاحبه شـونده هـم خانـه، از نظـر سـطح           ازدواج داشتند (هم خـانگی 
ري داشتند. تحصیالت و درآمد، شغل، نسبت به افراد داراي ازدواج قانونی و دائم پایگاه باالت

گروه سوم نیز زنان و مردانی بودند که نامزد کردند. آنان نیـز پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي     
گیري نظري یا مفهـومی صـورت    گیري بر اساس نمونه متفاوتی داشتند. در این تحقیق نمونه

گرفته است. در نمونه گیـري نظـري، مفـاهیم مهـم هسـتند و محقـق بـه دنبـال مفـاهیم و          
گویی سوق می دهد، این مفاهیم بـه مقـوالت    ی است که افراد را به سمت دروغهای موقعیت

  شود. ي تحقیق تبدیل می معنادار مرتبط با مسئله
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گویی زوجین واجد روابط بینا جنسـی، ابتـدا بـا     براي گردآوري اطالعات مرتبط با دروغ
اي یافتن افـراد مـورد   هایی که ازدواج دائم و قانونی انجام دادند، تماس برقرار کردیم بر زوج

هاي  هاي روابط اجتماعی، مصاحبه هایی انجام شد و براي یافتن نمونه مطالعه از طریق شبکه
متفاوت  از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادي (تحصیالت، درآمد، طول مـدت ازدواج، فرزنـد   

کـردیم.   داشتن، شاغل بودن زنان مورد مطالعه) نمونه هاي متفاوتی را براي مصاحبه انتخاب
زن) که ازدواج قانونی و دائـم کردنـد مصـاحبه صـورت      10مرد و  10زوج ( 20بنابراین با 

مصاحبۀ عمیق و نیمه ساخت یافته اشباع نظري حاصـل آمـد. امـا بـراي      17گرفت. بعد از 
سنی افراد مصاحبه شـونده در   ي  اطمینان بیشتر، مصاحبه ها را تا نفر بیستم ادامه دادیم.  بازه

سال بود. از نظر تحصیالت نیز از سیکل تا دکتـرا قـرار    55تا  27ج قانونی و دائم بین ازدوا
سال بود. در مصاحبه ها بـه دنبـال افـرادي     20سال تا  5داشتند و طول مدت ازدواج نیز از 

دهد که رضایت، شـادمانی   ها نشان می بودیم که مدتی از ازدواج شان گذشته باشد. پژوهش
یابـد   در ابتداي ازدواج باالست و بعد از مدتی این احساس کاهش می و سازگاري زناشویی

ورزي آنها در مراحل مختلف زنـدگی متفـاوت    گیرد میزان عشق و شکل دیگري به خود می
ــی  ــروه دوم یعن ــه  اســت. گ ــه تجرب ــانی ک ــدگی مشــت کس ــتند ي زن ــدون ازدواج داش رك ب

ی امکـان پـذیر نبـود. بـه همـین      ها) شناسایی وجلب اعتماد این زوج ها به راحت خانگی (هم
ي اول از راه دوستان و آشنایان معرفی شـدند. بعـد از مصـاحبه و جلـب      منظور چند نمونه

اعتماد و اطمینان افراد مصاحبه شونده از این افـراد خواسـته شـد تـا افـرادي را کـه تجربـه        
ونه هـاي بعـدي   ي براي معرفی نم خانگی دارند را معرفی کنند. بنابراین این افراد واسطه هم

اي بهره گرفته شد؛ به  شدند. در گروه دوم از نمونه گیري گلوله برفی یا نمونه گیري زنجیره
این دلیل که هم خانگی در ایران به صورت پنهانی است و افـراد مـورد مطالعـه بـه راحتـی      

مصـاحبه   15شوند و حاضر به همکاري و مصاحبه نیستند. پس از انجام دادن  شناسایی نمی
سال  44تا  28ها بین  سنی افراد مورد مطالعه در هم خانگی ي  باع نظري حاصل شد. دورهاش

سال  5ماه تا  6ي هم خانگی افراد از  بود. سطح تحصیالت هم از دیپلم تا دکترا بود و تجربه
بود. در گروه سوم  مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته با دختران و پسرانی که نامزد کردنـد  

. در گروه اول یعنی افرادي که ازدواج قانونی و دائم انجام دادند ونیز نامزدها صورت گرفت
ها را در برگیرد.  مصاحبه و مشاهدات از موارد ناهمگن صورت گرفت. تا داده ها همۀ گروه

گیـري نشـود. گـردآوري     افراد سطح تحصیلی و درآمدي متفاوتی داشتند تا در نتایج جهـت 
یعنی تا جایی که داده ها تکراري شدند و افزایش مصاحبه هـا   اطالعات تا حد اشباع نظري
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مصاحبه داده هـا   15به اطالعات موجود نمی افزود صورت گرفته است. در مجموع بعد از 
ي سنی دختران و پسرانی که نامزد کردند  تکراري شدند و اشباع نظري حاصل گردید. دوره

تحقیق از طریق عبور از ی تا دکترا بود. سال بود سطح تحصیالت نیز کارشناس 34تا  22بین 
وجو و شـناخت   ها، ایجاد کدهاي اولیه و کدگذاري، جست مراحل هفتگانه آشنا شدن با داده

اي و تـدوین   ي مضـامین، تحلیـل مقایسـه    ي مضامین، تحلیـل شـبکه   مضامین، ترسیم شبکه
شـد.   انجـام   آوري شـده  هاي جمع حاصل گردید..کدگذاري اولیه در طی مرور داده گزارش

بخشـی از تحلیـل کـه    «کننـد:   گونه توصـیف مـی   استراوس و کوربین کدگذاري اولیه را این
بـه  ». شـود  ها مربوط می بندي پدیده از طریق بررسی دقیق داده گذاري و دسته مشخصاً به نام

هـا و اسـناد و مـدارك بـر اسـاس       عبارت بهتر در این نوع کدگذاري مفاهیم درون مصاحبه
شـود.   پـردازي گفتـه مـی    شوند که به این کار مقوله بندي می موضوعات مشابه طبقه ارتباط با

توانند مفـاهیم را بـه دور محـور خـود      مقوالت داراي قدرت مفهومی باالیی هستند زیرا می
هاي صورت گرفتـه مـورد    ي تحقیق حاضر، مصاحبهي کدگذاري اولیهجمع کنند. در مرحله

هـا، هـدف اصـلی کـه در حقیقـت کشـف        ي آن مطالعـه  بررسی دقیق قرار گرفت و هنگـام 
شد. نتیجـه   شناسایی کنند، دنبال گویی در روابط پایدار بین جنسی  دروغهاي الگوهاي  مؤلفه

ها و اسناد بـه درون   شده از مصاحبه این مرحله، تقطیر و خالصه کردن انبوه اطالعات کسب
به هسـتند. کدگـذاري اولیـه،    هـایی اسـت کـه در ایـن سـؤاالت، مشـا       بندي مفاهیم و دسته

ها به سطح آورد. این موضـوعات و مفـاهیم از پرسـش     موضوعات و مفاهیم را از عمق داده
هـاي مـورد اسـتفاده مصـاحبه أخـذ شـدند. در        ي تحقیق و مفاهیم در ادبیات و یا واژه اولیه

  ها اشاره می شود. ي بعد مضامین در سه گروه شکل گرفتند که در ادامه بدان مرحله
  

  هاي پژوهش یافته. 5
گویی در روابط بین جنسی  براي هر  ي عوامل مؤثر بر دروغ در تحقیق حاضر جهت  مطالعه

مـدل  اي  هـاي هـم خانـه    هـاي نـامزد و زوج   هاي واجد ازدواج قانونی، زوج سه گروه زوج
هـایی اسـت کـه در آن     طراحی شد. عناصر تشکیل دهنده این مدل  شامل مقوله و زیرمقوله

ها تبیین شـده اسـت. طراحـی مـدل در راسـتاي       ها و زیر مقوله چگونگی ارتباط میان مقوله
سـه  دستیابی به هدف پژوهشی تحقیق، ارائه شد. در ادامه عناصر شناسایی شـده بـراي هـر    

مـورد بحـث   دواج قانونی، زوجهاي نامزد و زوجهاي هـم خانـه اي   هاي واجد از گروه زوج
هاي واجد  سه گروه زوجدروغ گویی در روابط بین جنسی  براي هر الگوهاي گیرد.  قرار می
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داراي دو بخش مؤلفه هـاي اصـلی و   اي  خانه هاي هم هاي نامزد و زوج ازدواج قانونی، زوج
هایی تشکیل شده اسـت کـه هسـته و     هاي فرعی است. این دسته از مدلها از شاخص مؤلفه

سـه  گویی در روابط بینا جنسی  در هر  ي دروغ قلب این مدلها هستند و مبناي ارزیابی نحوه
رار مـی گیرنـد   قاي  خانه هاي هم هاي نامزد و زوج هاي واجد ازدواج قانونی، زوج گروه زوج

  گویند. که به آنها مقوله هاي مدل می
  گویی در روابط بیناجنسی زوجهاي واجد ازدواج قانونی ودائم الف) الگوي دروغ

ي  مقولـه  6هاي واجد ازدواج قـانونی داراي   گویی در روابط بینا جنسی در زوج الگوي دروغ
هـا   ریـک از مؤلفـه  ي فرعی اسـت. بـراي بسـط و توسـعه ه     مقوله 31اصلی است که شامل 

ي  کنند. مفاهیم در واقع تبیین کننـده  مفاهیم، آنها را پشتیبانی می 71تعدادي از مفاهیم شامل 
هـاي   گـویی زوج  بایست در طـول ارزیـابی الگـوي دروغ    معنا و مفهوم هر مؤلفه بوده که می

د هـاي اصـلی و تعـدا    ) مقولـه 1- 5واجد ازدواج قانونی مورد توجه قـرار گیرنـد. جـدول (   
هـاي واجـد    گویی در روابط بینا جنسی در زوج هاي فرعی الگوي عوامل مؤثر بر دروغ مقوله

  دهد. ازدواج قانونی و دائم در مدل نهایی را نمایش می

  عوامل مؤثر بر دروغ گویی .3  شماره جدول
  در روابط بین جنسی در زوجهاي واجد ازدواج قانونی

 کد ها زیر مقوله مقوله

 احساس نا امنی

. ترس و نداشتن احساس امنیت به 1
  )14(مصاحبه شماره  خاطر تأمین نشدن نیازها توسط همسر

  )11و  7، 6، 2(مصاحبه شماره هاي اجتماعی . حساسیت به شبکه2
  )7و  3(مصاحبه شماره  . سیاست در زندگی زناشویی3

 . عدم اعتماد4
  )19(مصاحبه شماره 

، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 5، 4، 2(مصاحبه شماره   . کنترل وسایل شخصی5  
  )20و  19، 18، 16

وابستگی 
اقتصادي به 

 همسر

. مشارکت اقتصادي محدود زنان در 1
 هاي زندگی هزینه

  )12و  11(مصاحبه شماره 

. اشتباهات اقتصادي و ورشکستگی 2
همسر و نداشتن کفایت و مدیریت الزم 

 در امور اقتصادي
  )14(مصاحبه شماره 
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 . متکی بودن از نظر اقتصادي به همسر3
  )20(مصاحبه شماره 

  . حسابگري در رابطه اقتصادي4
  )10(مصاحبه شماره 

روابط 
 مردساالرانه

  )20و  13(مصاحبه شماره  هاي مردساالرانه . ارزش1
ها توسط زنان و  . عدم قبول این ارزش2

  )12(مصاحبه شماره  هاي اقتصادي نگرفتن اجازه براي فعالیت

  )14(مصاحبه شماره  بازي . رفیق3

کسب 
رضایت و به 
دست آوردن 

 دل همسر

  )18و  11(مصاحبه شماره  . تالش براي رضایت همسر1
گویی به همسر براي به دست  . دروغ2

 آوردن زن و ایجاد رابطه بهتر
  )5(مصاحبه شماره 

  )1(مصاحبه شماره  . معقول جلوه دادن رفتارها3
  )17و  15، 12، 8، 7، 6، 5، 4، 2(مصاحبه شماره  . دروغ مصلحتی4

  )11(مصاحبه شماره  . اغراق در خواستگاري5
  )14(مصاحبه شماره  . حفظ بنیان خانواده6

. برآوردن نیازهاي فرزندان و حمایت 7
  )7(مصاحبه شماره  ها از آن

کتمان در 
زندگی 
 زناشویی

انداز به  و پس گویی در درآمد . دروغ1
  )6(مصاحبه شماره  همسر

هاي کاري  گویی مردان در محیط . دروغ2
  )2(مصاحبه شماره  و همکاران

  )20و  15، 13، 11، 2، 1(مصاحبه شماره  . کتمان مسائل خانواده پدري3
. مطرح نکردن مسائل به دلیل 4

  )3(مصاحبه شماره  جزئینگري

سرزنش . پنهان کردن حقیقت به دلیل 5
  )18و  16، 13، 10، 8، 2، 1(مصاحبه شماره  احتمالی

عدم تفاهم و 
اطمینان به 

رابطه 
 زناشویی

. نداشتن توافق و صحبت در رابطه 1
 زناشویی

  )19و  13، 9(مصاحبه شماره 

. ترجیح دادن نظر خانواده 2
  )10و  3(مصاحبه شماره  خاستگاهی(اولیه)

  )9شماره (مصاحبه  . عدم حفظ احترام3
  )17و  12(مصاحبه شماره  . شکاکیت4

  )10(مصاحبه شماره  . تالش براي تغییر همسر5
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هاي واجد ازدواج  گویی در روابط بینا جنسی در زوج عوامل مؤثر بر دروغي الگوي  ارائه
هاي فرعی در قالب ارائـه   هاي اصلی و مؤلفه و دائم تبیین چگونگی ارتباط میان مؤلفهقانونی 

مضمونهاي تحقیق صورت گرفت. نتایج حاصل از بررسی مدل نشان داد که بر این اسـاس  
، وابستگی اقتصادي به همسر، کسب رضایت و به دست آوردن احساس ناامنی عواملی مانند 

اشویی، عدم تفاهم و اطمینان به رابطـه زناشـویی، منجـر بـه     دل همسر، کتمان در زندگی زن
  گویی در روابط بین جنسی زوجهاي واجد ازدواج دائم و قانونی می شود.  دروغ

  اظهارات مصاحبه شوندگان زوج هاي ازدواج دائم و قانونی  1قاب شماره 

بزرگتـرین  : « کنـد گونه اظهارنظر مـی  براي مثال یکی از مصاحبه شوندگان در این مورد این
دروغ رو همسرم به من گفت وقتی که ازش پرسیدم که باکسـی ارتبـاط داري یـا نـه دروغ     
گفت که نه ولی من خودم فهمیدم که دروغ گفته االن فکر می کـنم اون روزهـایی کـه مـی     
گفته کار دارم یا دیر میامده پیش اون بوده االن نمیدونم که راست میگه یا دروغ چون اعتماد 

(مصـاحبه  » ارم من نمی خوام سریع جا رو خالی کـنم و بـه خـاطر بچـه ام مونـدم     بهش ند
زدواج کـرده صـاحب یـک فرزنـد     سـال اسـت کـه ا    7ساله، لیسـانس،   40، زن، 19شماره 

  دار). خانه و
انداز کـنم بهـش نمـی     اگر پولی داشته باشم و بخوام پس«، اقتصادي به همسر وابستگی

هـاي   گم چون اگر بدونه پول داریم خرج می کنه و این پول دیگه به پرداخت قسط و هزینه
زندگی نمی رسه چون خیلی ولخرجه و برنامه ریزي نداره و به خاطر همین کارهـاش مـن   

ضروري خرج کنم خیلی بی فکـره   انداز داشته باشم که در مواقع سعی می کنم یه پولی پس
میلیون بدهی آورد و ما مجبور شدیم خونه و هر چـی   500ما یه بار ورشکست شدیم یعنی 

داشتیم بفروشیم تا بدهی ها رو بدیم من نمی تونم تو مسائل مالی بهش اعتمـاد کـنم چـون    
نیسـت، مـن    زیاد اشتباه می کنه وقتی داره انقدر ولخرجی می کنه که نگو اصال به فکرآینده

، 14(مصاحبه شـماره  » باید محدودش کنم و برنامه ریزي کنم براي دخل و خرج زندگیمون
سـال اسـت کـه ازدواج کـرده صـاحب       8ساله، فوق لیسـانس و مـدرس دانشـگاه،     34زن 
  فرزند). دو

خونه و ماشین به نام خودش هست اعتقاد نداره که باید به نام زن « مردساالرانه، روابط
براي همین من خیلی باهاش حرف زدم تا اینکه راضی شد یه زمینی رو بـه نـام    چیزي بکنه

سال است که ازدواج کـرده   9ساله، دیپلم و خانه دار  42زن،  20(مصاحبه شماره » من بزنه 
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ها دوست ندارن کـه   زن«دوفرزند). کسب رضایت و به دست آوردن دل همسر، و صاحب 
ناراحت کننده است اگه یه لباسی بپوشه یه دفعه  همیشه حرف حقیقت رو بشنون و براشون

ازش تعریف نکنی خوشش نمیاد و میگه که تو دیگه به من توجه نداري بایـد هـر چیـزي    
پوشید یا هر آرایشی کرد براي اینکه دعوا نشه و ناراحت نشه بگی خیلی خوب شدي اگـر  

لیسـانس،   سـاله  41مـرد،   5(مصـاحبه شـماره   » بخواي حقیقـت رو بگـی ناراحـت میشـن    
 "). کتمان در زندگی زناشویی سال است که ازدواج کرده و صاحب یک فرزند 11حسابدار،

شوهرم مسائل خانواده اش رو هم به من اصالً نمی گه تازه اگر من هم بفهمم دروغ می گـه  
خوام که این مسائل را با مـن در   که این اتفاق نیفتاده یا فالن حرف را نزدن  وقتی ازش می

زار میگه مهم نبوده که تو بخواي بدونی یا اگر خیلی چیزها را نفهمی بهتره یا چیـزي  میون ب
سـال اسـت کـه ازدواج     13ساله فوق لیسانس، فرهنگـی  44زن،  11نپرس (مصاحبه شماره 

  کرده و صاحب دو فرزند).
بعضی وقت ها که مریضـه یـا خسـته اسـت     «، عدم تفاهم و اطمینان به رابطه زناشویی

هاد رابطه جنسی رو  نمیدم دوست دارم که رضایت داشته باشه تو مردا ایـن نیـاز   اصالً پیشن
خیلی مهمیه مرد احتیاج داره که این نیازش رو برآورده کنه اگـه زن همکـاري نکنـه و درك    
نکنه مرد مجبور میشه براي رفع این نیازش به کس دیگه اي پناه ببره نمونه اش رو هم زیاد 

خیلی راحت این کار رو می کنن من و همسرم درمورد روابط جنسی تو جامعه می بینیم که 
، مـرد،  9(مصاحبه شماره » مون صحبت نمی کنیم  و من خیلی از خواسته ها م رو نمی گم 

  سال است که ازدواج کرده و صاحب دوفرزند). 15دیپلم، شاغل در گمرك، 
  

  هاي نامزد زوج وي دروغ گویی در روابط بینا جنسیب) الگ
ي  مقولـه  4هاي نـامزد داراي   گویی در روابط بینا جنسی در زوج الگوي عوامل مؤثر بر دروغ

ي فرعی است. براي بسط و توسعه هریک از مؤلفه هـا تعـدادي    مقوله 15اصلی و که شامل 
کنند. مفـاهیم در واقـع تبیـین کننـده معنـا و       مفاهیم، آنها را پشتیبانی می 37از مفاهیم شامل 

هاي نامزد مـورد   گویی زوج بایست در طول ارزیابی الگوي دروغ لفه بوده که میمفهوم هر مؤ
هاي فرعـی الگـوي عوامـل     هاي اصلی و تعداد مؤلفه ) مؤلفه1- 5توجه قرار گیرند. جدول (

ــر دروغ ــؤثر ب ــی در زوج  م ــین جنس ــط ب ــویی در رواب ــاي گ ــایی را   ه ــدل نه ــامزد در م ن
  .دهد می نمایش
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  هاي نامزد گویی در روابط بینا جنسی در زوج عوامل مؤثر بر دروغ .4ي  شماره جدول
 تعداد مفاهیم زیر مقوله مقوله

تسهیل و کسب رضایت 
 مقابل

  )9و  8، 6، 4، 1(مصاحبه شماره  . جلب اعتماد1

  )4و  2(مصاحبه شماره  . پیمان شفافیت در رابطه2

  )10و  7، 6(مصاحبه شماره  . به دست آوردن عشق3

  )12و  7، 5، 4(مصاحبه شماره  . اغراق4

 سیاست و کتمان

. مطرح نکردن بعضی مسائل و 1
  )12و  11، 7، 4، 3، 2، 1(مصاحبه شماره  کتمان کاري

  )3(مصاحبه شماره  . دروغ مصلحتی2

  )5(مصاحبه شماره  . عدم تحقق وعده هاي اولیه3

 حریم شناسی

  )9و  4، 1(مصاحبه شماره  . مچ گیري1
  )10و  6، 3، 2(مصاحبه شماره  . کنترل مستقیم2

  )5(مصاحبه شماره  . کنجکاوي و عبور از حریم3

  )12(مصاحبه شماره  . انتظار درك متقابل4

  )10و  9(مصاحبه شماره  . ترس از دست دادن5

 عدم استقالل در زندگی

  )3(مصاحبه شماره  . دخالت خانواده ها1

  )5(مصاحبه شماره  برآوردن نیازها. عدم توانایی 2

  )8(مصاحبه شماره  . رودروایسی3
  

ارائه الگوي عوامل مؤثر بر دروغ گویی در روابط بینا جنسی در زوجهاي نامزد و تبیـین  
ي مضـمونهاي   چگونگی ارتباط میان مؤلفه هاي اصلی و مؤلفه هاي فرعـی در قالـب ارائـه   

تحقیق صورت گرفت. نتایج حاصل از بررسی مدل نشان داد که بر این اساس عواملی مانند 
، سیاست و کتمان، حـریم شناسـی، عـدم اسـتقالل در زنـدگی،      تسهیل و کسب رضایت مقابل

  شود. گویی در روابط بین جنسی زوج هاي نامزد می منجر به دروغ
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  اظهارات مصاحبه شوندگان زوج هایی که نامزد کردند  2قاب شماره 

براي این که به من اعتماد کنه و فکر نکنه که من ادم حساس و بدبینی هستم گاهی اوقات  "
غ گفتم مثالً به نظرم آرایشش زیاده و لباسش خیلی مناسب نیست چون قبالً تـذکر دادم  درو

و ناراحت شد سعی می کنم زیاد به این گیر ندم وقتی می پرسه این لباس خوبـه بـا اینکـه    
مـاه   8ساله فوق دیپلم، شـغل آزاد،  30، مرد 9(مصاحبه شماره "دوست ندارم میگم آره خوبه

  ست).است که نامزد کرده ا
من بهش دروغ نگفتم ولـی بعضـی از مسـائل رو بهـش نمـی گـم       "، سیاست و کتمان

ممکن هست در مورد خودم باشه و یا خانوادم نمی خوام فکر بد کنه چون هنوز شناخت ما 
کامل نشده و ممکن برداشت بدي بکنه که تو ذهنش بمونه براي همـین بعضـی مسـائل رو    

مـاه   6ساله، لیسـانس و خانـه دار،    22، زن 1شماره (مصاحبه  "نمی گم ولی دروغ نمی گم
  است که نامزد است).

من هم شخصیت کنترل کننده اي دارم، من هم موبـایلش رو نگـاه مـی    «، حریم شناسی
کردم یه بار براي گوشیش رمز گذاشت و من ناراحت شدم و گفتم که ما نباید چیزي رو از 

م می گه نمیشه مردهـا رو کنتـرل کـرد. اگـر     هم پنهان کنیم و رمزش رو برداشت. ولی مامان
، 6(مصـاحبه شـماره   » مردي بد باشه توي قوطی هم بزاریش اون کاره خودش رو مـی کنـه  

  ساله، لیسانس، خانه دار، یک سال است که نامزد است). 33زن، 
خانواده نامزدم چون از اول راضی نبودن االن به بعضی چیزها « عدم استقالل در زندگی

کنن و یه جرقه هایی تو زندگی ما می زنن من سعی می کنم که چیـزي نگـم و   دخالت می 
مشکلی به وجود نیاد  االن از نظر اقتصادي حمایت زیادي نمی کـنن و مـا بایـد روي پـاي     
خودمون بایستیم مثالً بعضی چیزها رو گفتن که هزینه اش رو میدن ولی بعضـی چیزهـا رو   

ه اضافیه نمی دن و به من گفـتن کـه خودتـون بایـد     که قبول ندارن و فکر می کنن که هزین
ماه است که  8ساله، فوق لیسانس، حسابدار  27، زن 3(مصاحبه شماره » هزینه اش رو بدید

  نامزد است).
  

  اي خانه هاي هم گویی در روابط بینا جنسی  زوج ج) الگوي دروغ
 3اي داراي  خانـه  هـم هـاي   گویی در روابط بینا جنسـی در زوج  الگوي عوامل مؤثر بر دروغ

ي فرعـی اسـت. بـراي بسـط و توسـعه هریـک از        مقوله 15ي اصلی است که شامل  مقوله
کنند. مفاهیم در واقـع تبیـین    مفاهیم، آنها را پشتیبانی می 35ها تعدادي از مفاهیم شامل  مؤلفه
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گـویی   بایسـت در طـول ارزیـابی الگـوي دروغ     کننده معنا و مفهوم هر مؤلفه بـوده کـه مـی   
هـاي اصـلی و تعـداد     ) مؤلفـه 1- 5اي مورد توجه قـرار گیرنـد. جـدول (    خانه هاي هم وجز

هـاي هـم    گویی در روابط بینـا جنسـی در زوج   هاي فرعی الگوي عوامل مؤثر بر دروغ مؤلفه
  دهد. خانه اي در مدل نهایی را نمایش می

  اي خانه هاي هم زوجگویی در روابط بینا جنسی در  ، عوامل مؤثر بر دروغ5ي  شماره جدول

 تعداد مفاهیم زیر مقوله مقوله

 عدم تعهد و مسؤولیت پذیري

  )1(مصاحبه شماره  . مسؤولیت کمتر زوج ها1
  )3و  1(مصاحبه شماره  . عدم برخورداري از حقوق قانونی2

  )6و  5، 4، 2، 1(مصاحبه شماره  . آزادي تصمیم گیري در رابطه3
  )2(مصاحبه شماره  . مخفی کردن از خانواده4
  )1(مصاحبه شماره  . پنهان کاري و مخفی کردن5

خودخواهی و دنبال 
 هاي فردي در زندگی خواسته

  )9(مصاحبه شماره  . حسادت1
  )3و  1(مصاحبه شماره  . خودخواهی2

  )4و  1(مصاحبه شماره  . دید مردساالرانه3
  )1(مصاحبه شماره  . کنترل ارتباطات بین فردي4

  )14و  7(مصاحبه شماره  . بدبینی5

محدودیتهاي خانوادگی و 
 فرهنگی

  )12و  11، 6، 2، 1(مصاحبه شماره  . عدم امنیت1
  )6و  2، 1(مصاحبه شماره  . هنجارها و ارزشهاي اجتماعی2

  )15و  2(مصاحبه شماره  . ترس از دست دادن3
 )13و  10، 9، 8، 4، 2(مصاحبه شماره  . سخت گیري خانوادگی4

 )3(مصاحبه شماره  . مخالفت خانواده5

  
اي و  خانه هاي هم گویی در روابط بین جنسی در زوج ي الگوي عوامل مؤثر بر دروغ ارائه

ي مضـمونهاي   هاي فرعی در قالب ارائه هاي اصلی و مؤلفه تبیین چگونگی ارتباط میان مؤلفه
تحقیق صورت گرفت. نتایج حاصل از بررسی مدل نشان داد که بر این اساس عواملی مانند 

ي زندگی، محدودیتهاي خـانوادگی   یت پذیري، خودخواهی و پیگیري خودخواهانهعدم تعهد و مسؤول
 اي ها می شود. خانه گویی در روابط بینا جنسی هم و فرهنگی، منجر به دروغ



 )1396 -1395هاي تهران ( زوج موردجنسی ادر روابط بین گویی شناختی دروغ جامعه مطالعۀ   110

  ، اظهارات مصاحبه شوندگان هم خانه اي3قاب شماره 

د کنم وقتم بیشتر مـال خـو   من این شکل زندگی رو جذاب تر می دونم چون احساس می "
من هست و خیلی از کار ها رو می تونم االن انجام بدم در صورتی که اگـر ازدواج قـانونی   
کنم نمیشه. هر موقع احساس کنم که نمی تونم دیگه ادامه بدم می تـونم بـه راحتـی (البتـه     
منظورم همین دادگاه و پاسگاه و مهریه و...) جدا بشم خیلی جاها خـودم مـی رم و لزومـی    

مرد،   5(مصاحبه شماره   "همراه من بیاد وبهش نمی گم اون هم همین طورنداره که ایشون 
ل و نـیم اسـت کـه تجربـه هـم      ساله لیسانس، تولید کننده قطعات سـرامیک، یـک سـا    38

  دارد). اي خانه
اگـر بخـوام بـا دوسـتاي خـودم       " خودخواهی و دنبال خواسته هاي فردي در زندگی

بیرون برم (منظورم دختراست باز هم ناراحت میشه) اول به روم نمیاره اگه بفهمه. اما بعدش 
غر میزنه یا میره تو قیافه و دلش میخواد که من هر جا می رم بـه اون بگـم، خـودش بیشـتر     

دیگه برمـی گـردم    ساعت 2مواقع میگه مثالً زنگ میزنه که من دارم با دوستام بیرون میرم و 
. "گـم و یـا دروغ مـیگم    و اطالع میده من هم بیشتر مواقع میگم اما بعضی وقت ها هم نمی

ساله فوق لیسانس، شاغل در شرکت مهندسی، یک سـال اسـت    38، زن 1(مصاحبه شماره 
دروغ مـی گفـتم    من خیلـی «تجربه هم خانگی دارد). محدودیتهاي خانوادگی و فرهنگیکه 

گفـتم مـثالً در مـورد     ن عادتم بود سر چیزهاي خیلی جزیی هـم دروغ مـی  اصالً دروغ گفت
گفتم. مادر من خیلی سخت گیر بود من  درآمدم یا اینکه کجا رفتم با کی رفتم زیاد دروغ می

کرد. من حـق نداشـتم بـا دوسـتام      داد و کنترل بیش از حد می رو خیلی تحت فشار قرار می
گفـتم چـون   رم اون موقع من مدام به مادرم دروغ مـی جایی برم یا تولدشون و یا خونشون ب

هیچ آزادي نداشتم نمی تونستم مثل دوستام رفتار کـنم بـا بقیـه بیـرون بـرم، از ایـن مـدل        
(مصاحبه شـماره   "زندگیمون هم خانواده ها مون خبر ندارن چون باهاش مخالفت می کنند.

  که تجربه هم خانگی دارد). ماه است 11سال لیسانس، شاغل درشرکت تبلیغاتی،  33، زن 2
  

  یريگ نتیجه. 6
هاي واجد  گویی در روابط پایدار بین جنسی سه گروه زوج در تحقیق حاضر الگوهاي دروغ

  مورد بررسی قرار گرفت.  اي هاي واجد  هم خانه هاي نامزد و زوج ازدواج دائم و قانونی، زوج
منی ، وابسـتگی اقتصـادي بـه    داد که عواملی مانند احسـاس نـاا   یافته هاي تحقیق نشان

همسر، روابط مردساالرانه، کسب رضایت و به دست آوردن دل همسر، کتمـان در زنـدگی   
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هـاي   گـویی در بـین زوج   زناشویی و عدم تفاهم و اطمینان به رابطه زناشـویی باعـث دروغ  
هـاي واجـد ازدواج دائـم و قـانونی      شود. بر اساس اظهـارات زوج  ازدواج دائم و قانونی می

ي با توجه به چند مجرایی بـودن   شخص شد که نوع روابط شکل گرفته در این نوع رابطهم
ي تام است. و یافته هـاي ایـن مقالـه بـا      رابطه و تکیه اقتصادي به همسر بیشتر از نوع رابطه

شود. در این نوع  دیدگاه محدثی در باب کثرت دروغ گویی در روابط اجتماعی تام تببین می
پردازند: از بعد اقتصادي گرفته تـا   گی به شراکت می یا اکثر جوانب زنده  همهرابطه افراد در 

ترین تعامل را با  گونه روابط افراد بیش جنسی، اجتماعی، و غیره. معموالً، در این  بعد عاطفی،
گیرد: نیاز به امنیت و  می  ها شکل ترین نیازهاي آن ترین و حیاتی دیگر دارند و حول مهم یک

رسمیت شناخته شدن، نیاز  از حمایت، نیاز عاطفی، نیاز جنسی، نیاز به تأیید و به برخورداري
راهی در روابط خویشاوندي و اجتماعی، و غیره. وجود رابطه تام بـین   اقتصادي و نیاز به هم

هاي واجد ازدواج دائم و قانونی انتظارات متعددي را از همـدیگر بوجـود مـی آورد و     زوج
تـرین کنتـرل مـی شـود. بـه       دهد و سبب اعمال بیش هم را شکل میبیش ترین شناخت از 
دیگـر   کـرد یـک   تـر از رفتـار و عمـل    آسانی و هر چه بـیش  که آنان به همین دلیل، امکان این

تـرین آگـاهی را از    بسیار زیاد است. بر اساس اظهارات زوجین، آنان بـیش  ناخشنود شوند، 
ین نظارت را بر کـار و رفتـار و احـوال    تر دیگر دارند و بیش یک  امور خصوصی و شخصی

فشـار   -کـه متوجـه باشـند    آن گاه بـی –دیگر دارند. به همین دلیل، در روابط تام، طرفین  یک
کننـد.   کنند و حجم زیادي از وظایف را بـراي هـم تکلیـف مـی     دیگر وارد می زیادي بر یک
ین برابر شـود و در  شود فشار بر آنان چند ي اقتصادي زوجین به هم باعث می همچنین تکیه

بسیاري از مواقع براي حفظ همدیگرو یا براي رهایی از فشار به دروغ متوسل شـوند. نـوع   
ایـن موقعیـت   اي تام است، از نوع مفر است.  دروغ در این نوع رابطه با توجه به اینکه رابطه

حاکی از شرایطی است کـه کـنشگـر تحــت فشــار بیرونـی قـرار گرفتـه و بـراي فـرار و        
گوید. فشار بـه معنـی هـر عاملی است کـه آدمـی را در   فشار دروغ می نوع الصی از اینخ

(محـدثی و   دهـد آور و آزاردهنده قـرار مـی   زا و یا وضعیت اجتماعی رنج نوعی حالت تنش
  ).1394فلسفی، 

هاي نامزد نشان داد که  گویی روابط بینا جنسی زوج ي الگوي دروغ همچنین نتایج درباره
مانند تسهیل و کسب رضـایت مقابـل، سیاسـت و کتمـان، حـریم شناسـی و عـدم        عواملی 

شود. با توجه به اینکه در زمان  هاي نامزد می گویی در زوج استقالل در زندگی منجر به دروغ
ها بسیار محـدودتر   اند و نوع رابطه آن هم تکیه نکرده صورت کامل به ها هنوز به نامزدي زوج

شـوند.   طور مشترك درگیـر مـی   شان به گی اي از امور زنده مجموعه است. نامزدها معموالً در
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ي نامزدهـا چنـان    ي اجتماعی تام نیست. البته گـاه رابطـه   ي نامزدها رابطه ولی معموالً رابطه
هاي نـامزد   گویی در رابطه بین زوج گردد. دروغ اي تام بدل می شود که به رابطه جانبه می همه

گیرد. با توجه بـه اینکـه نامزدهـا درایـن      مراتب کمتر شکل میهاي قانونی به  نسبت به زوج
ها از نوع تسهیل  گویی آن رابطه سعی بر حفظ آن وخشنودي خانواده طرف دارند، نوع دروغ

گویی بیشتر ناظر به شرایط تعامالت در زنـدگی اسـت کـه کنشـگران      این نوع دروغاست. 
ا، شـرم حضـور، رعایــت انــواع آداب     شرایطی که مبتنی بـر تعارفهـ   ؛اند درگیر و دچار آن

رو  هـا روبــه   مـان بـا آن   اجتمـاعی و نبود صراحتهایی است که همۀ ما در تجربیات روزمـره 
مان براي گفتن حقیقت بسته به زمان،  هایی که تمایل یا توانایی در موقعیتیعنی شـویم؛  مـی

آیـد   شرایطی پیش می دهانامزدر روابط  .کند هـا و اشخاص متفاوت تغییر می مکان، موقعیت
که از نظر محـدثی افراد نه تحت فشار و نه به خاطر عالیق ارزشی یـا سـودمحورانه، بلکـه    

شـان، و نیــز بــه علــت    براي تلطیف و تسهیل در روابط و به علت تداوم روابط اجتماعی
  ).1394(محدثی و فلسفی،  گویند دوري از خصـومتهـا، دلخوریها و سوءتفاهمها دروغ می

خانـه بـا    هاي هم گویی زوج هاي تحقیق حاکی از آن است که الگوي دروغ همچنین یافته
ــاهوي رابطــه  ــاوت م ــه تف ــه ب ــارات    توج ــاوت اســت. اظه ــدها، متف ــا دیگــر پیون ي آن ب

هـاي   گـویی در روابـط زناشـویی در زوج    ي دالیـل و شـرایط دروغ   ها درباره شونده مصاحبه
گیـري   ، خودخواهی و پیپذیري عدم تعهد و عدم مسؤولیتمانند خانه، نشان داد که عواملی  هم

ي خواسته هاي فردي در زندگی و محدودیتهاي خانوادگی و فرهنگی منجر به  خودخواهانه
خانه و کتمـان نـوع رابطـه از     شود. با توجه به نوع رابطه زوجین هم گویی در رابطه می دروغ

ها نسبت به زوج هایی کـه   بینا جنسی این زوجگویی در روابط  خانواده ودیگران میزان دروغ
ازدواج دائم و قانونی کردند کمتراست. با توجه به اینکه آنان از نظر اقتصـادي بهـم وابسـته    
نیستند و زوجین مسئولیت و تعهد کمتري نسبت بـه هـم دارنـد و بیشـتر بـه دنبـال لـذت        

است. با توجه بـه نفعـی کـه     ها باالتر دررابطه هستند، در نتیجه میزان خشنودي در این زوج
 "گـویی در ایـن رابطـه از نـوع سـالح و دام اسـت.        برنـد، نـوع دروغ   زوجین از رابطه می

کنشگران بدون اینکه در موقعیت فشار قرار داشته باشند، با نیت رسیدن به منافعشـان دروغ  
ده گویند. در موقعیت فشار، فرد هدف را تعیین نکـرده اسـت؛ بلکـه بـر او تحمیـل شــ       می

گویی، هدف از پیش مشخص است و فـرد آگاهانـه و بـا     دروغ اسـت، امـا در ایـن نـوع از
ممکــن   زوجهـا گـویی   ریزي در پی کسب آن است. در این دروغ حدي از طراحی و برنامه

بـراي اینکـه    )1388( محدثیهم دیگر دروغ گویند.  لذت به اسـت بـراي بـه دسـت آوردن
نخست به تعاریف مفاهیم عالقه، نفع یـا سـود و    ،غ ارائه دهدتري از این دروتوضیح جامع
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مفهوم عالیق را بـا الهـام از علــی شـریعتی بـه دو     نوع ارزش و عقالنیت پرداخته است. او
کنـد. کنشـگران یـا بـراي عالیـق       بنـدي مـی   دستۀ عالیق خودخواهانه و دگرخواهانه دسته

گــویی   محورشــان. محــدثی دروغ   گویند یــا بــراي عالیــق ارزش    سودمحور دروغ می
طور عـام، بـه دو نـوع خودخواهانـه، یعنـی معطــوف بــه ســود و     معطوف به عالیق را به

مفهوم سود  .کنـد تقسیم می و اخالقی انسانی) هاي دگرخواهانه یا معطوف به ارزش (ارزش
معناسـت کـه افـراد هنگـام کنشـهاي      در روابط بـین جنسـی زوج هـاي هـم خانـه بـدین       

. در جدول زیر به "ندهست خودخواهانه در پی افزایش لذت و منافع مادي یا غیر مادي خود
هاي واجد نامزد  هاي واجد ازدواج قانونی، زوج گویی در سه گروه زوج مقایسه الگوي دروغ

  شود. هاي واجد ازدواج سفید پرداخته می و زوج

  ي بین جنسی ابطهگویی در سه نوع ر ي الگوي دروغ ، مقایسه6ي  جدول شماره

  میزان دروغ گویی  گویی سبک دروغ  نوع رابطه  گروه  ردیف

  بیشتر ازدوگروه زیاد  معطوف به مفر  ي تام رابطه ازدواج قانونی و دائم  1

  میزان دروغ گویی  کمترین  معطوف به تسهیل  رابطه ي محدود  هاي نامزد زوج  2

  دروغ گویی متوسط  معطوف به سالح  ي غیر تام رابطه  خانه هاي هم زوج  3
 

هاي واجد ازدواج قانونی بـه   طور که در جدول فوق نیز مشخص شده است، زوج همان
اي که نسبت بـه هـم دارنـد داراي     دنبال عقد رسمی و تعهد و مسئولیت قانونی و اجتماعی

هاي نامزد بـا   ها از نوع مفر است. در زوج گویی آن روابط اجتماعی تام هستند و سبک دروغ
ها نـوع رابطـه    به ماهیت دوران نامزدي و احساس زوجین به اثبات خویش به خانوادهتوجه 

گـویی در ایـن نـوع     ي تام را دارد. نوع دروغ محدود است که استعداد تبدیل شدن به رابطه
رابطه تسهیل است، زوجین بیشتر خود را موظف به رعایت آداب و رسـوم و بـه جـاآوردن    

خانه به دلیل تفاوت نـوع تعهـد    هاي هم دانند. در گروه زوج آدابهاي فرهنگی و اجتماعی می
هاي نامزد، نوع رابطه در این زوجهـا غیرتـام    هاي واجد ازدواج قانونی و زوج نسبت به زوج

است و زوجها کمتر احساس مسئولیت و تعهد نسبت به هم دارند و با توجـه بـه تمـایالت    
هـا   گویی آن برخوردار هستند و نوع دروغ ها از خشنودي و رضایت باالتري لذت گرایانه آن

  به همدیگر از نوع سالح است.
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هاي واجد ازدواج قـانونی،   ي بین الگوهاي شناسایی شده براي سه گروه زوج در مقایسه
هاي تحقیق نشان داد کـه در زوجهـاي قـانونی     اي یافته هاي هم خانه هاي نامزد، و زوج زوج

ه هم و تالش براي کسب رضایت همسـر نـوع رابطـه    ي اقتصادي زوجین ب با توجه به تکیه
گـی بـه شـراکت     هاي قانونی در اکثر جوانب زنده براساس روابط تام شکل می گیرد و زوج

جنسی، اجتمـاعی. در ایـن رابطـه زوجـین       پردازند از بعد اقتصادي گرفته تا بعد عاطفی، می
مان قابل توجهی را در ارتباط بـا  دیگر دارند. به همین دلیل، آنان ز ترین تعامل را با یک بیش
هاي نامزد براساس یافته هاي تحقیق بـا توجـه بـه تـالش      کنند. در زوج دیگر سپري می یک

گـویی مـاهیتی    براي کسب رضایت همدیگر و اثبات خود بـه خـانواده هـاي طـرفین دروغ    
اتفـاق   گویی که در زوجهاي نامزد کند. نوع دروغ هاي قانونی پیدا می متفاوت نسبت به زوج

هـاي نـامزد درگیـر     ي طـرفین اسـت و زوج   می افتد ناظر به شـرایط تعـامالت بـا خـانوده    
ي شــرایطی مبتنــی بــر تعارفهــا، شــرم حضــور، رعایــت آداب اجتمــاعی و نبــود  مجموعــه

صراحتهایی است که به خاطر کسب رضایت طرف و اثبات خود رخ مـی دهـد. بـه همـین     
هاي متفـاوت تغییـر    ها بسته به زمان، مکان و موقعیت دلیل نوع اقرار به حقیقت در این زوج

گویی از شرایطی حاصل می شود که مرتبط اسـت بـا فرهنـگ،     می کند. در این رابطه دروغ
گـذارد. در   افراد تأثیر می گیري کنشهاي اعتقادات، عرف و اخالقیات حاکم بر آن که بر جهت

هـاي نـامزد، خشـنودي بـاالتري      زوجهاي قانونی و  اي در مقایسه با زوج خانه هاي هم زوج
اي شـاهد روابـط نـاقص     خانـه  هاي هـم  شناسایی شد. افراد با توجه به اینکه در روابط زوج

هـا دارنـد،    تري با اجتماع و خانواده ها از روابط به مراتب پایین هستیم و نسبت به دیگر زوج
شـود.   اده هـا مـی  منجر به کاهش مسئوولیت و فشارهاي ناشی از انتظارات جامعـه و خـانو  

همچنین عدم تکیه اقتصادي تام زوجین به همدیگر باعث می شود سطح انتظـارات آنهـا از   
هـاي   رغم محدودیتهاي فرهنگـی و اجتمـاعی کـه بـراي زوج     همدیگر کاهش پیدا کند. علی

هـا (بنـا بـر اظهـارات مصـاحبه       گویی در بـین ایـن زوج   اي وجود دارد، سطح دروغ خانه هم
ي بـین   از زوج هایی است که ازدواج دائمـی و قـانونی داشـتند. در رابطـه     شوندگان) کمتر

ها در موقعیت فشار قرار داشته باشند، با نیت رسـیدن   اي بدون اینکه زوج خانه هاي هم زوج
شد،  هاي قانونی بیشتر مشاهده می گویند. در موقعیت فشار که در زوج به منافعشان دروغ می

گویی از نوع سالح که  ت، بلکه بر او تحمیل شده است.  دروغفرد هدف را تعیین نکرده اس
دهد، هدف از پیش مشخص است و فرد آگاهانـه و بـا    اي رخ می هاي هم خانه در بین زوج

هاي فـردي اسـت. درایـن رابطـه      ریزي در پی دستیابی به خواسته حدي از طراحی و برنامه
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ب نظـر همـدیگر متوسـل بـه     بخش و براي جلـ  زوجین جهت دستیابی به موقعیتی رضایت
 شوند.  دروغ می

ي الگوي طراحی شده با ادبیات و مبانی نظري تحقیـق در خصـوص الگـوي     در مقایسه
بـر  هـاي تحقیـق حاضـر در حـوزه عوامـل مـؤثر        دروغ گویی در روابط بین جنسی، یافتـه 

، کـه درآن  محـدثی   )1394( محـدثی و فلسـفی    با تحقیقگویی در روابط بینا جنسی  دروغ
گویی را در موقعیت هاي مختلف طراحی و دسته بندي کرده است و نیز با مفهوم تبیینی  دروغ
ترین مطابقت را دارد. این تحقیق مکمل پژوهش هـاي قبلـی    ي اجتماعی تام وي بیش رابطه

ي دروغ گویی است. محدثی پیش از این بر این نکته تاکید داشـته اسـت کـه     محدثی درباره
اي زبانی است و زبان امري اجتماعی است و کاربرد زبان نیز متاثر از عدم  روغ گویی پدیدهد

شود ریشه هاي  هاي اجتماعی است عدم تقارنهاي اجتماعی منتهی به تضاد اجتماعی می تقارن
تضاد اجتماعی در میل، موضع، منـافع وایـدئولوژي کنشـگران فـردي و جمعـی قـرار دارد.       

زبان بیش اند) . کاربرد  گران (اعم از وفاق و توافق، شکننده و کوتاه مدتهماهنگی میان کنش 
) تحقیـق  1: 1394از آنکه تابع اصول اخالقی باشد تابع موقعیت اجتمـاعی اسـت.(محدثی،   

ي دروغ گویی در قلمرو خانواده و روابط بینا جنسـی دنبـال    کنونی نیز این دیدگاه را درباره
  است.   هماهنگی داشتهبا اصول و نتایج تحقیقات قبلی محدثی  کرده است . نتایج این تحقیق

  
   نوشت پی

اي چرب و روغنی و نرم است که سبب کاهش صدا و ارتعاش و اصطکاك قطعـات   گریس: ماده .1
  شود. و چرخ دنده ها ماشین ها می
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