
 

 نقش زن در کاهش طالق

 *معصومه محمدی سیف

 اشاره

ا چند ژک ژهستند که بر  ی، مجموعه حوادثیا مشرالت خانوادگژها  بیآس
دهند.  یر قرار میشوند و همه آن ا را تحت تأث یل میخانواده تحم یتف از اعضا

 یها دهژف پدژزتریانگ ها، طالق است. طالق، در زمره غم بیف آسژاز ا یرژ
زن و  یرا برا یها را برهم زده و آثار شوم انسان یاست که تعادل زندگ یاجتماع

است که در  ف ج تیبه هم 8گذارد. یم یز جامعه بر جایشوهر، فرزندان و ن
 ف حالل به شمار رفته است. امام صادقژتر ف اسالم، طالق ناپسندژنگاه د

َغَض  ٍء ِمّما َأَحّلُه الّلهُ  َما ِمْن َش ْ»فرمود:  یم ِْ ّّز َوَ ّل َأ  2؛ الّطا  ِمَن   ِإَلْيهِ   ََ
ز از آنچه خداوند متعال آن را حالل قرار داده، نزد او منفورتر از طالق یچ چیه
زن و  یجاد استحرام خانواده، براژف اسالم به منظور اژیرو، در آ فژازا« ست.ین
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سوز  خانمان یف بالژدر نظر گرفته شده تا گرفتار ا ژیها ف و نقشژشوهر وظا
 م.ژپرداز ینقش زن در کاهش طالق م یف نوشتار، صرفًا به بررسژنشوند. در ا

 آفرینی زن در کاهش طالق های نقش راه

 متقابل. درک 1

 یگر توجه دارند. براژردژ یهاسا م، زن و مرد به خواسته یهادر خانواده
پسندد؛  یرا م یدوست دارد و چه رنگ ژیزن، م م است که شوهرش چه غذا

مار، یب یهادر خانواده یت دارد؛ و یاهمز نظر همسرش یمرد ن یکه برا چنان
 یهاقهیمختلف، سل یها زند. زن به ب انه یک از زن و مرد، ساز خود را مژهر

ز با هر یگذارد و مرد نیپاسخ م یاو را ب یهارد و خواستهیگیده مژشوهرش را ناد
همسر  یف، وقتژکند. بنابرا یم یهمسرش شانه خا  یازهای، از برآوردن نیاب انه

 یها ا مرانژشود، دنبال اشخاص یده گرفته مژش نادژها تصور کند که خواسته
 یگروه یها ، شرکت در کالسیاجتماع یها ت در شبرهژعضوگردد.  یگر مژد
ها از آدم یافتف گروهژ یبرا ژیها توانند راه ید، همه مژداکردن دوستان جدیا پژ

 یها ناش طالق یرو، برخ فژازا 8کنند. یشتر از همسرش درک میباشند که او را ب
شوهر دارد که باشد. زن، همان انتظار را از  یاز عدم درک متقابل زن و شوهر م

ف ژدارند. اگر زن و شوهر ا یف متفاوتژک وظاژکه هر یشوهر از او دارد؛ درحا 
زن و شوهر در آغاز »زد. پس، ژریت نرنند، نظام خانواده فرو مژف را رعایقوان

الت ژها و تما گر را خوب بشناسند و با تفرر، اخالق، خواستهژد همدژبا ، یزندگ
 یهال خواستهژان خانواده و تعدیم بنیمنظور تحرگر آشنا شوند؛ تا به ژردژ
گر؛ ژو کشف نقاط ضعف همد ژیجوبیگر گام بردارند؛ نه به قصد عژردژ
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دند، هرگز به ژگر دژردژاز  یند و اگر ضعفژدرصدد شناخت ب تر از هم برآ یعنژ
اصالح  یخوب کنند وضع موجود را به یآن مبادرت ننموده، سع ژینما بزرگ

 8«ند.ژنما

 صبر و تحمل . 2
ر است؛ اما ژناپذها اجتناب یها و کاست رودار خانواده، وجود ضعفیدر گ»

ز از یل کند، پرهژتبد یروزیها را به فرصت و پ دها و شرستژتواند ت د یآنچه م
ها و یت حق است. در متون اسالم، تحمل سختژد به رضایو ام ژیجوزهیست

د بوده و یست همسر، مورد تأکژناشا یها و تحمل رفتارها یصبر در ناکام
 یداشتف صبر در زندگ 2«هستند. یکنندگان آن، مستوجب پاداش ا   تژرعا

جاد ژاست و موجب ا یگاه آدم هیف ترژتر اد خداوند، بزرگژبه همراه  ژیزناشو
اَل ِبِذْکِر اّلّلِه َتْطَمِئُن »شود؛  یم یش احساس  ذت از زندگژآرامش و افزا

َ
  أ

تواند با صبر در  یرو، زن م فژازا« رد.یگ یها آرامش م اد خدا دلژتن ا با  4؛اّْلُقُلوُب 
ک خود، ی، آرامش را در خانواده حفظ نموده، با رفتار نیمات زندگژمقابل نامال

نده ژآ یز در زندگیاموزد تا آن ا نیش بژرا به فرزندان خو یمنش تحمل و بزرگ
رها ننموده، خانواده را به ، همسر و فرزند را یف مشرلژترش، با کوچکژخو

 چا ش نرشانند. 

 اخالقی  . خوش3

ُرهُ   َحُسَن   َمْن »ند: ژفرمایم  امام صادق َعْهِلهِ   ِِ ُمِرهِ   َزاَ  الّلهُ   ِِ َُ یکس 3؛ِف  
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از  یرژ« د.ژافزایرفتار باشد، خداوند بر عمرش م اش خوش که با خانواده
 یدر منزل، آرامش الزم را برا ی، آرامش است. اگر مردیبزرگ ا   یها نعمت

ناراحت خواهد داشت.  یافسرده و اعصاب ینداشته باشد، روح یزندگ
 یک بانوژت یش و رفاه را که الزمه شخصژت، آسایز اگر امنیکه زن ن همچنان

فا کند. امام ژا یخوب تواند به یف خود را نمژمسلمان است، نداشته باشد، وظا
ر مؤمنان، ژخانواده و سا یانسان مؤمف، در برخورد با اعضا»فرمود:   یعل

الزم  یها نهیاگر زن و مرد، زم 8«اش را در دل دارد. روست و اندوه و غصه خوش
ها و  از کشمرش یارید، بسژترد یت کنند، بژجسم و روان را رعا در عرصه

د عاقل، حل خواهد شد. مر یروح یو افسردگ یاز خستگ یناش یها اختالف
 برد. یرون از منزل را به داخل خانه نمیب یها یهرگز ناراحت

سازد. اگر زنان به  یل مژرا به ب شت تبد یرو، زندگیرو، داشتف اخالق ن فژازا
را بچشند،  یخواهند طعم سعادت و خوشبختیدنبال جلب نظر همسر بوده و م

شاداب،  یا چ رهاصالح نموده، همواره با  یدرست ب تر است اخالق خود را به
خصوص زبان خود باشند؛ تا مبادا کانون خانواده را اداره کنند و مواظب رفتار و به

امبر یند. پژل نماژسوزان تبد ی، به ج نمیو بدزبان یط امف را با بدخلقیف محژا
ازارد، خداوند یکه شوهرش را با زبان ب یهر زن»د: ژفرمایف باره مژدر ا اکرم

رش را قبول یعمل ن  چیرد و هژپذیرا از او نم یمستحبکار واجب و  چ یه
رد و ید؛ هرچند روزها، روزه بگژنما یکه شوهرش را راض یکند؛ تا وقت ینم

 2«ها به عبادت مشغول شود.  شب

 . توجه به مسائل معنوی و دینی 4
، موجبیاخالق یو رفتارها ینژد یهاشهژد و اندژزن از عقا یبرخوردار
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را  ینره زندگژانت زن، ضمف اژشود. قطعًا دیم یخانوادگ یها کاهش اختالف
ز ین ژیت روابط زناشویمیو صم یکند، باعث گرمیف مژریهمسر ش یبرا
داند و در  یم ش را در گرو سعادت خانوادهژخو یدار، رستگارفژگردد. زن د یم

شوهرش را از  یف، حفظ اموال و آبرویکند. همچن یج ت تحقق آن تالش م
د. توجه زن ژنمایبه شمار آورده، همواره با شوهرش صادقانه برخورد م واجبات

زنان  یبرا یز  باسیمردان و مردان ن یبرا یزنان،  باس»که  یف اصل م م قرآنژبه ا
نمودن همسرش بر حذر خواهد داشت؛  عژدارکردن و ضا، او را از  ره«هستند

  8«دانند. یم یگرژد یبرا یا نهژیک از همسران، خود را آژرا هرژز
 یدر زندگ یدار، ضمف کمک به سعادت و خوشبخت فژاز همسر د یمند ب ره

سازد؛  یز فراهم میاز فرزندان صا ح را ن یبرخوردار یالزم برا  یها نهیمشترک، زم
را  یریدار و ن فژتواند فرزندان د ینباشد، چگونه م یزکاریاهل پره یاما اگر مادر

 یف محترم همواره براژسته است، وا دژشا»رو،  فژم کند. ازاژبه جامعه تقد
ش، ژخانواده و فرزندان خو یاعتقاد یها هژو استحرام پا یت حّس مذهبژتقو

، ینژ، مطا عه کتب سودمند دیتالش کنند و با حضور در مساجد و اماکف مذهب
ف، شرکت در مجا س ژمتد یها با افراد و خانواده یارتباط دوستانه و خانوادگ

ف امر ژ، به ایمانه خانوادگیصم یها و صحبت یف شرعژانجام وظا و یمذهب
ْذُکْرُکّْم َواْشُکُروْا »د: ژفرمایخداوند م 2«ند.ژساز اقدام نما سرنوشت

َ
َفاْذُکُروِّنى أ

د و کفران یاد کنم و شررگزار مف باشژد تا شما را یاد کنژمرا  4؛ِّلى َواَل َتْکُفُروِن 
 ی حظات زندگ یکه در تمام یدارد. انسان یفراوانق ژذکر خدا، مصاد« د.ژنورز

ها، او یخصوص سخت ، بهیمراحل زندگان یز در تمامی، خداوند ن اد خداستژبه 
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 گذارد. یرا تن ا نم

 . عفت و پاکدامنی5
آنان دانسته  یرا ط ارت و پاک یهمسران ب شت یها یژگژاز و یرژخداوند 

ْزواٌج ُمَطَهَرةٌ »است: 
َ
زه یپاک یآن ا در آنجا )ب شت(، همسران یو برا 8؛َوَّلُهّْم فيها أ

ف ژاست، اما انتخاب ا یات، سخف از همسران ب شتژف آژگرچه در ا« است.
  2ت آن باشد.یتواند نشانگر اهم یها، م یژگژر وژان سایاز م یژگژو

خـانواده،  یبنـا یحفـظ و مانـدگار یهـا ف رکفژتـریادیاز بن یرژد، ژترد یب
زنـان  یش و پس از ازدواج است. متأسفانه، امروزه برخـیپ بودن همسران، فیعف

ف موضـوع، باعـث ژـشوند و ا یت عفاف و حجاب در جامعه حاضر مژبدون رعا
ت یـشـود. اهمیمـ زیـشده، چه بسا منجر به طـالق ن یمات در زندگژبروز نامال

ده در ژیـاه رویـاز گ»فرمـوده:  امبر اکـرمیـ، تا آنجاست که پیعفت و پاکدامن
 یاهیــف گیرســول خــدا! مقصــود از چنــ یا»دند: یپرســ« د.یــکن یمزبلــه، دور

د ژشـا 4«ناصا ح رشد کرده است. یا با که در خانوادهژز یزن»فرمود: « ست؟یچ
زبلـه، بـدان ج ـت اسـت کـه آنـان مده در ژیـاهان رویبه گ یف دخترانیل چنیتمث

خته، یگس ه  جامبا خانواد ینیت غلط و همنشیل تربی، به د یظاهر ژیباژباوجود ز
را  یو مادر یهمسر یستگژاند و شارا تجربه کرده یو بد یسرشار از زشت یزندگ

 ندارند.

 . تمکین در مقابل شوهر6
یو جنس یعاطف یازهایف نیزن در مقابل شوهر، تأم یقانون  فهیگر وظژاز د
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 ف، در اسالم سفارشژد. بنابراژایش نیاختالف و فساد پ یبرا یا نهیاوست؛ تا زم
د در برابر ژا دارد، برعرس بایکه زن در برابر نامحرم ح یا شده که به همان اندازه

ف، به یف وضع ظاهر شود. همچنژتر او به آراسته یا را کنار گذاشته و برایشوهر ح
  8مرد سفارش شده که نزد همسرش آراسته باشد.

آمـده از  دسـت ج بـهژز نتایو ن ژیمحاکم قضا یها و آمارها بر اساس گزارش»
هـا،  خانواده ژیف عوامل جداژتراز م م یرژقات پژوهشگران امور خانواده، یتحق

 یو رفتارها ژیاز آن ا به حقوق و ضوابط زناشو یرژا ژف یکامل طرف یبندژعدم پا
ل مشـرالت در یـهـا بـه د  از طالق یاریکارشناسان، بسـ  است. به گفته یجنس

  را پن ـان نگـاه یف علـت اصـلژـاف، یاگر زوجـ یدهد؛ حت یرخ م یروابط جنس
رنـج  ژیروابـط زناشـو یک به چ ل درصد زنان، از اختالالت جنسـژدارند. نزد

و  یفانـه بررسـیعف یصـورت گونـه مباحـث بـه فژـ، ایدر متون اسالم 2«برند. یم
 یمثبـت و رفتـار یف بـا نگـاهیزوج یح شده است و اسالم به روابط جنسژتشر
را  یث، پـاداش روابـط جنسـژـاحاد یبرخـکـه  یطور سته است؛ بهژنگر یمعنو

زش گناهـان ژـمانند ج اد دانسـته، آن را موجـب ر ینژف دیترا  یمعادل با برخ
کند کـه صـاحبش یه میم زنان را به کشتزار تشبژف، قرآن کریهمچن 4اند. برشمرده

ات، ژبر اساس روا 3مند شود.تواند از آن ب رهیم ینوع  به هر یدر چارچوب شرع
 1کننـد. ید عبـادت خـود را طـوالنژـف امـور، نباژسر باز زدن از ا یبراا مرد ژزن 

ْمررَنْبَن   ََل ُتَطررِمْلَن »فرمــود: یخطــاب بــه زنــان مــ رســول خــدا َِ   َصررَاَتُ ّن ِل
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مشـروعش منـع  ژید تا شوهر خود را از کـامرواینمازتان را طول نده 8؛ َأْزَواَ ُ ّن 
 ید توجه داشته باشند که ارضـاژو شوهر باف، در کانون خانواده، زن ژبنابرا« د.یکن

اسـت، زن  ی ژا ندارد. بدیبا عفت و ح یگونه منافات چی، هیجنس یازهایمعقول ن
 ینـژد یهـاهید توصـژم خانواده، باژدر حر یت مسائل اخالقژو شوهر ضمف رعا

 یشـژز، استفاده از عطـر و  ـوازم آرایبا، داشتف بدن تمژدن  باس زیمربوط به پوش
ف موضوع مّد نظـر قـرار دهنـد. ژکامل را در ا یتمندژمناسب، و اقدام توأم با رضا

 یف زنـان شـما، زنـژب تـر 2؛اْلَبِ يَ ُ  اْلَغِلَم   َخْيُر ِنَساِئُ ُ  »د: ژفرمایم امبریپ
آن حضـرت « ف و پاکدامف، و شوهردوست باشـد.یگانه عفیاست که نسبت به ب

زه، تـوأم بـا یه دارد که با بدن و  باس معطر و پاکفیزن، وظ»گر فرموده: ژد یانیدر ب
ش را در تمام ژخو یکنار شوهر باشد و با ظرافت خاص، آمادگ یش و آراستگژآرا

 4«د.ژروز به شوهرش اعالن نما ساعات مناسب شبانه

 . تواضع و فروتنی7

َحٍ    َأَح ا  َأْن   َلْم َأَمْرُ  »فرمود:  امبر اکرمیپ َ
ِْ َمْرُ  َیْسُجَ   َ َتْسُجَ    اْلَمْرَأَ  َأْن   َْ

دادم که بر ینه به زن دستور مژز بود، هرآژر خدا جایاگر سجده بر غ 3؛ِلَّزْوِ َها
ف عوامل اختالف در ژتر ف، از م میطرف یخودخواه« شوهرش سجده کند.

ها، از جمله خانواده، سبب  ، در همه عرصهیهاست. خودخواه خانواده
شود؛ چراکه  یف میزوج ژیموجب جدا یشده، گاه یو بداخالق یناهنجار

ل ژطرف مقابل قا یاحترام الزم را برا یگرژف، در برخورد با دیک از زوجژهر
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ف ژباشد. در ا یف میاز زوج یرژ یز غرور و خودخواهیف امر نژل ایست و د ین
ده گرفته، ژو گذشت، رفتار خودپسندانه شوهر را ناد یتواند با فروتن یان، زن میم

گونه، در پرتو تواضع و حفظ حرمت شوهر، به  فژد و اژنما او را متوجه اشتباهش 
کند؛ چراکه واکنش  شتر آمادهیتالش ب یرا برا یده، ویبخش یو انرژ ژیاو توانا

ف نرته ژز بارها به ایباشد. در اسالم ن یبخش م ی، انرژیمثبت در برابر کنش منف
در   احترام است. امام صادقق تواضع، ژاز مصاد یرژد شده است. یتأک

که به شوهرش  یهر زن»د: ژفرما یگذاشتف زن به شوهر خود م خصوص احترام
امام  8«احترام بگذارد و آزارش نرساند، خوشبخت و سعادتمند خواهد بود.

َبُبل  ِ َهاُ  اْلَمْرَأِ  ُحْسُن »ز فرمود: ین  یعل ِّ  یشوهردارج اد زن، خوب 2؛ال
ر یشود، تأث یشوهرش قائل م یکه زن برا یف احترامژتر کوچک ی؛ حت«است.

 گذارد.یم یدر روح و روان او بر جا یا ستهژشا
گر ژردژز نموده، نسبت به یپره ید از خودخواهژف اساس، زن و شوهر باژبر ا

َلی »د: ژفرمایم  یتواضع داشته باشند. امام عل ََ ِمن أقَبِح الِ بِر ُتَ ِبُر الّرُ ِل 
و تربر، آن است که انسان  یف نوع خودخواهژتر زشت 4؛َعِحِمِه َوَأِناِء ِ نِسهِ ِذى 

، چنان یف آفت اخالقژا« د.ژرانش تربر نماژخانواده و نزد یشان و اعضاژبا خو
ک ژر ژشود با فرد خودخواه زیحاضر نم یکند که هرگز کس یجاد مژنفرت ا

، مثل یاخالق بیچ آسیه»فرمود:   ید. امام علژنما یسقف زندگ
  3«کند. یجاد نمژو تربر، بغض و نفرت ا یخودخواه
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 چشمی وهم . پرهیز از چشم8
ده ژاست. گاه د یچشم وهم ها، چشم خانواده یاز عوامل فروپاش یرژ

شود که  یجاهالنه، موجب م یچشم وهم جا و چشمیب یها شود که رقابت یم
ش را بدون ژخو  یسطح زندگ کنند و سه ژگران مقاژزنان همواره همسر خود را با د

توانند  یرو، نم فژخود بسنجند. ازا یذات یها ژیو توانا یتوجه به قدرت ماد
دست وجود دارد و معمواًل  یداشته باشند؛ چراکه همواره دست باال یآرام یزندگ

 که از او جلوترند، برسند.  یتوانند به کسان ینم یها در مسابقات ماد انسان
و »کرده است:  ین  یچشم وهم ها را از چشم انسانف ج ت، قرآن یبه هم

م، ژااز آنان داده ژیها که به گروه یماد یها هرگز چشمان خود را به نعمت
 یم و روزژیازمایاست تا آنان را در آن بیدن یها و مظاهر زندگ ن ا شروفهژفرف. ایم

به ما مسلمانان  یاسالم یهاآموزه 8«دارتر است.ژپروردگارت، ب تر و پا
، به یشرر نموده، در مسائل ماد یا   ژیها وسته در مقابل نعمتیآموزد که پ یم

ها  یچشم وهم ش را با چشمژم و هرگز افرار خویتر از خود نگاه کن فژیطبقات پا
 ی، همواره به کسانیویدن یدر زندگ»د: ژفرما یم  م. امام صادقژمشّوش نساز

ان ژپا یها و ا طاف ب از تو دارند؛ تا در مقابل نعمت یتر فژیپا  نگاه کف که رتبه
قرار  یا   یها ش نعمتژسته افزاژو خود را شا یگزار باشخداوند، شاکر و سپاس
 2.«یخود جذب کن یرا به سو یداده، جود و بخشش ا  

 مداری . قناعت9
هسـتند کـه  یمحـدود یهـا تیها و ظرف یتوانمنـد یف دارایهرکدام از زوج

 یهـایمنـد و ب ـره یو اقتصـاد یاجتمـاع یهـا هژاند در پرتو همان سرما رفتهژپذ
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کـه در  ژیرو، تقاضـاها فژـکننـد. ازا یک سقف زنـدگژر ژ، در زیو روان یاخالق
ــدگ ــول زن ــو یط ــهر یاز س ــژ ــادر م ــان ص ــود، با یک از آن ــش ــدودهژ  د در مح

، یآنـان فراتـر از تـوان مـا  یهاف باشد و چنانچه درخواستیطرف یهایتوانمند
ت و آزار هـر دو ژطرف مقابل باشد، موجب فشار و اذ یا علمژو  ی، جسمیروح

ل: یـخود از قب یها ار مناسب است که همواره به داشتهیف، بسژبنابرا»خواهد شد. 
 یها شـند و بـر نداشـتهژندیو آرامـش، ب یمنـد، فرزندان، اشتغال، عـزتیسالمت

ــو ــهژخ ــد. توج ــرت نخورن ــانواده ش حس ــه خ ــاب ــا یه ــت در  فژیپ ــت، دق دس
ــا ژــگــران، عــدم ژد یخــانوادگ یهــا هــا و بحرانتیــمحروم ا کــاهش ارتبــاط ب
ف خواهـد یگرا و امثال آن، موجب کاهش توقعات طـرف مرفه و تجمل یهاخانواده

، از یشـماریبـ یها باشند که نعمت ید همواره شاکر خداوندژها باشد. خانواده
ف باورنـد کـه زرق و ژـبـر ا یده اسـت. برخـیآنان بخش ات را بهیجمله نعمت ح

کـه  یآنان اسـت؛ درحـا  یگر، نشان از خوشبختژد یها خانواده یزندگ یها برق
و  ی، روشـنیظـاهر یهـاف زرق و بـرقژـا یجـانان آرزو دارند، به ژاز ا یاریبس

 8«داشتند. یباطف و آرامش خانوادگ یصفا

 . بخشش و عذرپذیری11
و  یاموزد، م ارت عذرخواهیب ید در زندگژکه انسان با یژها از م ارت یرژ

اموزد که ید بژک همسر، هم باژف معنا که ژگران است؛ به اژرش عذر دژز پذین
رد ژطرف مقابل را بپذ یخواه نره چگونه معذرتژکند و هم ا یچگونه عذرخواه

 ، نشانهیو نسبت به همسر خطاکار خود، گذشت داشته باشد. اصواًل عذرخواه
 یدر زندگ ی، هر انسانر از معصومانیت شخص است. در واقع، به غیعقالن

ها و اشتباهات  د از  غزشژف، بایرو، زوج فژشود. ازایدچار  غزش و خطا م
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ان، ب تر یف مژرا بر خود دشوار نسازند. در ا یند و زندگژنما یپوش گر چشمژردژ
رش ژخود گذشته، با پذشوهر  یشقدم شوند و از خطاهایف امر پژاست زنان در ا

زن »د: ژفرمایم ها خاتمه دهند. رسول اکرمیشوهر، به ناراحت یعذرخواه
 یاگر اعضا» 8«بخشد. یش را نمژرد و خطاهاژپذیبد، عذر شوهرش را نم

گر را ژردژ یند و خطاهاژنما یریگ گر سختژردژبخواهند نسبت به  خانواده
 2«را تجربه خواهند کرد. یف زندگژبدتر اژپاشد یآن ا از هم م یدنبال کنند، زندگ

اْلُبْذَع َوََل   ََل َیْقَبُل   َمْن   َشُر الّناِ  : » ف خصوص فرمودهژز در این  یامام عل
رد و از ژگران را نپذژد یاست که عذرخواه یف مردم، کسژبدتر 4؛الّذْنب  ُیِقيُل 
 یانسان یاز رفتارها یرژ، یرش عذرخواهژرو، پذ فژازا« آنان نگذرد. یخطا

ف امر م م شده است. ژبه ا یفراوان هیز توصیارزشمند است. در اسالم ن
ق در یعم یها جاد کدورتژاز ا  از همسر بعد از خطا و اشتباه، یعذرخواه

 شود.  یشتر نسبت به همسر میکند و موجب محبت ب یم یریجلوگ یزندگ

 سخن پایانی

 یان خانواده به شمار رفته، چگونگیبنه ید علژف ت دژتر امروزه طالق، م م
، ید. از طرفژآ یم م به شمار م یها تژط خانواده، از او ویمقابله با آن در مح

ک ژاست. نخست،  یانسان  ابعاد جامعه یبه تعداد تمام یجوانب یده داراژف پدژا
سازد؛  یخانواده را دگرگون م یاعضا یاست و تعامل اجتماع یده اجتماعژپد

ران ژتن ا بر نوع روابط دو انسان، بلره فرزندان، بستگان، دوستان و نزد نهچراکه 
آورد. یف افراد به وجود مژف ایرا در تعامل ب ژیهاتژز اثر گذاشته، محدودیآن ا ن
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ک ژعنوان  خانواده به یدگیپاش که به از هم یاست اقتصاد یا دهژنره پدژدوم ا
 انجامد. یم یواحد اقتصاد

ت اثر یت جمعیک طرف، بر کّم ژاست که از  یطالق، معضل ف،ژگذشته از ا
خانواده را از هم  یعنژد مثل، یتو  یگذارد؛ چون تن ا واحد مشروع و اساس یم
شود  یت اثر دارد. چراکه موجب میت جمعیفیگر، بر کژد یپاشد و از سو یم

د، اژل جامعه گردند که به احتمال زژخانواده تحو یها محروم از نعمت یفرزندان
 اند.  ک جامعهژ یاحراز مقام ش روند یط الزم براژفاقد شرا

ف و قابل توجه است، بلره از ژآفر مشرل یدگاه فردژتن ا از د پس، طالق، نه
م م و  یز، موضوعین یتیجمع یو حت ی، اقتصادی، فرهنگینظر اجتماع

در حوزه  یک مشرل جدژاز  یباشد. در مجموع، طالق، نماد یاثربخش م
، از سطح یف مشرل ارتباطژف افراد است. ایح بیسا م و صح یها ارتباط

ز گسترش یتر به جامعه ن عیشود و در عرصه وس یخانواده شروع م یعنژکوچک، 
از  یمیعنوان ن رو، زنان به فژد. ازاژنما یرا مختل م یابد و ارتباطات انسانژیم
ف معضل ژاز بروز ا یریدر جلوگ یا ار سازندهیتوانند نقش بسیاجتماع، م  ررهیپ

رند که یش گیرا در پ ژی، راهرارهایت و هوشمندژسوز داشته، با درا خانمان
 یارتباط یهااز م ارت یریگند و با ب رهژغلبه نما یبر مشرالت زندگ یراحت به

دند، با ژاز شوهر خود د ژیشوهر را برآورده سازند و اگر خطا یازهایسا م، تمام ن
 پوشند.  کنند از اشتباهات او چشم یرفته، سعژعذر او را پذ یمنش بزرگ


