نقش زن در کاهش طالق
معصومه محمدی سیف

*

اشاره

آسیبها ژا مشرالت خانوادگی ،مجموعه حوادثی هستند که بر ژک ژا چند
تف از اعضای خانواده تحمیل میشوند و همه آن ا را تحت تأثیر قرار میدهند.
ژری از اژف آسیبها ،طالق است .طالق ،در زمره غمانگیزترژف پدژدههای
اجتماعی است که تعادل زندگی انسانها را برهم زده و آثار شومی را برای زن و
شوهر ،فرزندان و نیز جامعه بر جای میگذارد 8.به همیف ج ت است که در
نگاه دژف اسالم ،طالق ناپسندترژف حالل به شمار رفته است .امام صادق

ْ َ
ّ َ َ َ َ
َ ّ ّ
ّ
َ ّ
الطا ؛
میفرمودَ « :ما ِمن ش ْ ٍء ِم ّما أ َحل ُه الل ُه ََّز َو َ ل أ ِْغض ِإل ْي ِه ِمن
هیچچیز از آنچه خداوند متعال آن را حالل قرار داده ،نزد او منفورتر از طالق

2

نیست ».ازاژفرو ،در آژیف اسالم به منظور اژجاد استحرام خانواده ،برای زن و
* کارشناس ارشد جامعهشناسی ،نوژسنده و پژوهشگر.
1. Solidarity.
 .0کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .13
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شوهر وظاژف و نقشهاژی در نظر گرفته شده تا گرفتار اژف بالی خانمانسوز
ً
نشوند .در اژف نوشتار ،صرفا به بررسی نقش زن در کاهش طالق میپردازژم.
راههای نقشآفرینی زن در کاهش طالق
 .1درک متقابل

در خانوادههای سا م ،زن و مرد به خواستههای ژردژگر توجه دارند .برای
زن ،م م است که شوهرش چه غذاژی دوست دارد و چه رنگی را میپسندد؛
چنانکه برای مرد نیز نظر همسرش اهمیت دارد؛ و ی در خانوادههای بیمار،
قههای
هرژک از زن و مرد ،ساز خود را میزند .زن به ب انههای مختلف ،سلی 
یگذارد و مرد نیز با هر
شوهرش را نادژده میگیرد و خواستههای او را بیپاسخ م 
ب انهای ،از برآوردن نیازهای همسرش شانه خا ی میکند .بنابراژف ،وقتی همسر
تصور کند که خواستههاژش نادژده گرفته میشود ،دنبال اشخاص ژا مرانهای
دژگر میگردد .عضو ژت در شبرههای اجتماعی ،شرکت در کالسهای گروهی
ژا پیداکردن دوستان جدژد ،همه میتوانند راههاژی برای ژافتف گروهی از آدمها
باشند که او را بیشتر از همسرش درک میکنند 8.ازاژفرو ،برخی طالقها ناشی

از عدم درک متقابل زن و شوهر میباشد .زن ،همان انتظار را از شوهر دارد که
شوهر از او دارد؛ درحا یکه هرژک وظاژف متفاوتی دارند .اگر زن و شوهر اژف
یرژزد .پس« ،زن و شوهر در آغاز
قوانیف را رعاژت نرنند ،نظام خانواده فرو م 
زندگی ،باژد همدژگر را خوب بشناسند و با تفرر ،اخالق ،خواستهها و تماژالت
ژردژگر آشنا شوند؛ تا به منظور تحریم بنیان خانواده و تعدژل خواستههای
ژردژگر گام بردارند؛ نه به قصد عیبجو ژی و کشف نقاط ضعف همدژگر؛
 .5جباران« ،طالق عاطفی» ،برگرفته از مجموعه مقاالت سیمای خانواده در اسالم ،ص .988
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ژعنی درصدد شناخت ب تر از هم برآژند و اگر ضعفی از ژردژگر دژدند ،هرگز به
بزرگنماژی آن مبادرت ننموده ،سعی کنند وضع موجود را بهخوبی اصالح
نماژند».

8

 .2صبر و تحمل

«در گیرودار خانواده ،وجود ضعفها و کاستیها اجتنابناپذژر است؛ اما
آنچه میتواند ت دژدها و شرستها را به فرصت و پیروزی تبدژل کند ،پرهیز از
یها و
ستیزهجو ژی و امید به رضاژت حق است .در متون اسالم ،تحمل سخت 
صبر در ناکامیها و تحمل رفتارهای ناشاژست همسر ،مورد تأکید بوده و
رعاژتکنندگان آن ،مستوجب پاداش ا ی هستند 2».داشتف صبر در زندگی
زناشو ژی به همراه ژاد خداوند ،بزرگترژف تریهگاه آدمی است و موجب اژجاد
َ َ ْ ّ َْ
آرامش و افزاژش احساس ذت از زندگی میشود؛ «أال ِب ِذک ِر اّلل ِه تط َم ِئ ُن
ا ّْل ُق ُل ُ
وب؛ 4تن ا با ژاد خدا دلها آرامش میگیرد ».ازاژفرو ،زن میتواند با صبر در
مقابل نامالژمات زندگی ،آرامش را در خانواده حفظ نموده ،با رفتار نیک خود،
تحمل و بزرگمنشی را به فرزندان خو ژش بیاموزد تا آن ا نیز در زندگی آژنده
خو ژش ،با کوچکترژف مشرلی ،همسر و فرزند را رها ننموده ،خانواده را به
چا ش نرشانند.
 .3خوشاخالقی

امام صادق

َ
یفرماژندَ « :م ْن َح ُس َن ِِ ُر ُه ِِع ْه ِل ِه َزا َ ّالل ُه ِف َُ ُم ِر ِه؛ 3کسی
م

 .5ابراهیم امینی ،آيین همسردارى ،ص .81
 .0نحوی ،نقش خانواده در پیشگیرى از انحرافات ،ص .18
 .9رعد ،آژه .91
 .0کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .983
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یافزاژد ».ژری از
که با خانوادهاش خوشرفتار باشد ،خداوند بر عمرش م 
نعمتهای بزرگ ا ی ،آرامش است .اگر مردی در منزل ،آرامش الزم را برای
زندگی نداشته باشد ،روحی افسرده و اعصابی ناراحت خواهد داشت.
همچنانکه زن نیز اگر امنیت ،آساژش و رفاه را که الزمه شخصیت ژک بانوی
مسلمان است ،نداشته باشد ،وظاژف خود را نمیتواند بهخوبی اژفا کند .امام
علی فرمود« :انسان مؤمف ،در برخورد با اعضای خانواده و ساژر مؤمنان،
خوشروست و اندوه و غصهاش را در دل دارد 8».اگر زن و مرد ،زمینههای الزم
در عرصه جسم و روان را رعاژت کنند ،بیتردژد ،بسیاری از کشمرشها و
اختالفهای ناشی از خستگی و افسردگی روحی حل خواهد شد .مرد عاقل،
هرگز ناراحتیهای بیرون از منزل را به داخل خانه نمیبرد.
ازاژفرو ،داشتف اخالق نیرو ،زندگی را به ب شت تبدژل میسازد .اگر زنان به
دنبال جلب نظر همسر بوده و میخواهند طعم سعادت و خوشبختی را بچشند،
ب تر است اخالق خود را بهدرستی اصالح نموده ،همواره با چ رهای شاداب،
کانون خانواده را اداره کنند و مواظب رفتار و بهخصوص زبان خود باشند؛ تا مبادا
اژف محیط امف را با بدخلقی و بدزبانی ،به ج نمی سوزان تبدژل نماژند .پیامبر
یفرماژد« :هر زنی که شوهرش را با زبان بیازارد ،خداوند
اکرم در اژف باره م 
یپذژرد و هیچ عمل نیرش را قبول
هیچ کار واجب و مستحبی را از او نم 
نمیکند؛ تا وقتی که شوهرش را راضی نماژد؛ هرچند روزها ،روزه بگیرد و
2
شبها به عبادت مشغول شود».
 .4توجه به مسائل معنوی و دینی

شههای دژنی و رفتارهای اخالقی ،موجب
برخورداری زن از عقاژد و اندژ 
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،83ص .481
 .0همان ،ج ،804ص.933
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ً
یشود .قطعا دژانت زن ،ضمف اژنره زندگی را
کاهش اختالفهای خانوادگی م 
یکند ،باعث گرمی و صمیمیت روابط زناشو ژی نیز
برای همسر شیرژف م 
فدار ،رستگاری خو ژش را در گرو سعادت خانواده میداند و در
میگردد .زن دژ 
یکند .همچنیف ،حفظ اموال و آبروی شوهرش را از
ج ت تحقق آن تالش م 
ینماژد .توجه زن
واجبات به شمار آورده ،همواره با شوهرش صادقانه برخورد م 
به اژف اصل م م قرآنی که «زنان ،باسی برای مردان و مردان نیز باسی برای زنان
هستند» ،او را از رهدارکردن و ضاژعنمودن همسرش بر حذر خواهد داشت؛
8
زژرا هرژک از همسران ،خود را آژینهای برای دژگری میدانند».
ب رهمندی از همسر دژفدار ،ضمف کمک به سعادت و خوشبختی در زندگی
مشترک ،زمینههای الزم برای برخورداری از فرزندان صا ح را نیز فراهم میسازد؛
اما اگر مادری اهل پرهیزکاری نباشد ،چگونه میتواند فرزندان دژفدار و نیری را
به جامعه تقدژم کند .ازاژفرو« ،شاژسته است ،وا دژف محترم همواره برای
تقو ژت ّ
حس مذهبی و استحرام پاژههای اعتقادی خانواده و فرزندان خو ژش،
تالش کنند و با حضور در مساجد و اماکف مذهبی ،مطا عه کتب سودمند دژنی،
ارتباط دوستانه و خانوادگی با افراد و خانوادههای متدژف ،شرکت در مجا س
مذهبی و انجام وظاژف شرعی و صحبتهای صمیمانه خانوادگی ،به اژف امر
َْ ُ ُ ْ ُ ْ
َ ْ ُ
یفرماژد« :فاذک ُرو ِّنى أذک ْرک ّْم َواشک ُروا
سرنوشتساز اقدام نماژند 2».خداوند م 
ِّلى َو َال َت ْک ُف ُ
ون؛ 4مرا ژاد کنید تا شما را ژاد کنم و شررگزار مف باشید و کفران
ر
ِ
نورزژد ».ذکر خدا ،مصادژق فراوانی دارد .انسانی که در تمامی حظات زندگی
به ژاد خداست ،خداوند نیز در تمامی مراحل زندگانی ،بهخصوص سختیها ،او
 .5نحوی ،نقش خانواده در پیشگیرى از انحرافات ،ص  11ـ .18
 .0همان ،ص .888
 .9بقره ،آژه .819
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را تن ا نمیگذارد.
 .5عفت و پاکدامنی

خداوند ژری از و ژژگیهای همسران ب شتی را ط ارت و پاکی آنان دانسته
َ
َْ ٌ َ ٌ
واج ُمط َه َرة؛ 8و برای آن ا در آنجا (ب شت) ،همسرانی پاکیزه
استَ « :وّل ُه ّْم فيها أز

است ».گرچه در اژف آژات ،سخف از همسران ب شتی است ،اما انتخاب اژف
2
و ژژگی از میان ساژر و ژژگیها ،میتواند نشانگر اهمیت آن باشد.
یتـرژف رکفهـای حفـظ و مانـدگاری بنـای خـانواده،
بیتردژد ،ژری از بنیاد 
عفیفبودن همسران ،پیش و پس از ازدواج است .متأسفانه ،امروزه برخـی زنـان
بدون رعاژت عفاف و حجاب در جامعه حاضر میشوند و اژـف موضـوع ،باعـث
یشـود .اهمیـت
بروز نامالژمات در زندگی شده ،چه بسا منجر به طـالق نیـ ز مـ 
عفت و پاکدامنی ،تا آنجاست که پیـامبر اکـرم فرمـوده« :از گیـاه رو ژیـده در
مزبلــه ،دوری کنی ـد ».پرس ـیدند« :ای رســول خــدا! مقصــود از چن ـیف گی ـاهی
چیست؟» فرمود« :زنی زژبا که در خانوادهای ناصا ح رشد کرده است 4».شـاژد
تمثیل چنیف دخترانی به گیاهان رو ژیـده در مزبلـه ،بـدان ج ـت اسـت کـه آنـان
باوجود زژباژی ظاهری ،به د یل تربیت غلط و همنشینی با خانواده جامگسیخته،
زندگی سرشار از زشتی و بدی را تجربه کردهاند و شاژستگی همسری و مادری را
ندارند.
 .6تمکین در مقابل شوهر

از دژگر وظیفه قانونی زن در مقابل شوهر ،تأمیف نیازهای عاطفی و جنسی
 .5بقره ،آژه 91؛ آلعمران ،آژه 1؛ نساء ،آژه .11
 .0ناصر مرارم شیرازی و دژگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،8ص .38
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .449
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اوست؛ تا زمینهای برای اختالف و فساد پیش نیاژد .بنابراژف ،در اسالم سفارش
شده که به همان اندازهای که زن در برابر نامحرم حیا دارد ،برعرس باژد در برابر
شوهر حیا را کنار گذاشته و برای او به آراستهترژف وضع ظاهر شود .همچنیف ،به
8
مرد سفارش شده که نزد همسرش آراسته باشد.
«بر اساس گزارشها و آمارهای محاکم قضاژی و نیز نتاژج بـهدسـتآمـده از
تحقیقات پژوهشگران امور خانواده ،ژری از م مترژف عوامل جداژی خانوادههـا،
عدم پاژبندی کامل طرفیف ژا ژری از آن ا به حقوق و ضوابط زناشو ژی و رفتارهای
جنسی است .به گفته کارشناسان ،بسـیاری از طالقهـا بـه د یـل مشـرالت در
روابط جنسی رخ میدهد؛ حتی اگر زوجـیف ،اژـف علـت اصـلی را پن ـان نگـاه
دارند .نزدژک به چ ل درصد زنان ،از اختالالت جنسـی روابـط زناشـو ژی رنـج

میبرند 2».در متون اسالمی ،اژـفگونـه مباحـث بـهصـورتی عفیفانـه بررسـی و
تشرژح شده است و اسالم به روابط جنسی زوجیف بـا نگـاهی مثبـت و رفتـاری
معنوی نگرژسته است؛ بهطوریکـه برخـی احادژـث ،پـاداش روابـط جنسـی را
معادل با برخی ترا یف دژنی مانند ج اد دانسـته ،آن را موجـب رژـزش گناهـان
یکند کـه صـاحبش
برشمردهاند 4.همچنیف ،قرآن کرژم زنان را به کشتزار تشبیه م 
یتواند از آن ب رهمند شود 3.بر اساس رواژات،
در چارچوب شرعی به هر نوعی م 

زن ژا مرد برای سر باز زدن از اژف امـور ،نباژـد عبـادت خـود را طـوالنی کننـد.
رســول خــدا

1

َ َ ُ ّ َ َ َ
َ َُ ِْ َ
رملن َصررات ن ِلِ ْمررن ْبن
خطــاب بــه زنــان مـیفرمــودَ« :ل تطر

 .5سید احمد خاتمی ،درآمدى بر جايگاه خانواده در اسال  ،ص .14
 .0نحوی ،نقش خانواده در پیشگیرى از انحراف ،ص  11ـ .11
 .9محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،83ص .810
 .0بقره ،آژه .994
 .1محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،83ص  889 ،3و .881
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َ
أ ْز َوا َ ُ ّن؛ 8نمازتان را طول ندهید تا شوهر خود را از کـامرواژی مشـروعش منـع

کنید ».بنابراژف ،در کانون خانواده ،زن و شوهر باژد توجه داشته باشند که ارضـای
معقول نیازهای جنسی ،هیچگونه منافاتی با عفت و حیا ندارد .بدژ ی اسـت ،زن
و شوهر ضمف رعاژت مسائل اخالقی در حرژم خانواده ،باژد توصـی ههـای دژنـی
مربوط به پوشیدن باس زژبا ،داشتف بدن تمیز ،استفاده از عطـر و ـوازم آراژشـی
ّ
مناسب ،و اقدام توأم با رضاژتمندی کامل را در اژف موضوع مد نظـر قـرار دهنـد.
َ

َ ُ

َ

پیامبر میفرماژد« :خ ْي ُر ِن َس ِائ ُ ُ ْال َب ِ ي ْالغ ِل َم ؛ 2ب تـرژف زنـان شـما ،زنـی
است که نسبت به بیگانه عفیف و پاکدامف ،و شوهردوست باشـد ».آن حضـرت
در بیانی دژگر فرموده« :زن ،وظیفه دارد که با بدن و باس معطر و پاکیزه ،تـوأم بـا
آراژش و آراستگی کنار شوهر باشد و با ظرافت خاص ،آمادگی خو ژش را در تمام
ساعات مناسب شبانهروز به شوهرش اعالن نماژد».

4

 .7تواضع و فروتنی
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
پیامبر اکرم فرمود« :ل ْم أ َم ْر ُ أ َح ا أ ْن َی ْس ُج َ ْ َح ْ َم ْر ُ ال َم ْرأ أ ْن ت ْس ُج َ
ِ ٍ
یدادم که بر
ِل َّز ْو ِ َها؛ 3اگر سجده بر غیر خدا جاژز بود ،هرآژنه به زن دستور م 

شوهرش سجده کند ».خودخواهی طرفیف ،از م مترژف عوامل اختالف در

خانوادههاست .خودخواهی ،در همه عرصهها ،از جمله خانواده ،سبب
ناهنجاری و بداخالقی شده ،گاهی موجب جداژی زوجیف میشود؛ چراکه
هرژک از زوجیف ،در برخورد با دژگری احترام الزم را برای طرف مقابل قاژل
 .5محمدتقی مجلسی ،روضة المتقین ،ج  ،1ص .489
 .0کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .993
 .9همان ،ص .101
 .0همان ،ص .10
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نیست و د یل اژف امر نیز غرور و خودخواهی ژری از زوجیف میباشد .در اژف
میان ،زن میتواند با فروتنی و گذشت ،رفتار خودپسندانه شوهر را نادژده گرفته،
او را متوجه اشتباهش نماژد و اژفگونه ،در پرتو تواضع و حفظ حرمت شوهر ،به
او تواناژی و انرژی بخشیده ،وی را برای تالش بیشتر آماده کند؛ چراکه واکنش
مثبت در برابر کنش منفی ،انرژیبخش میباشد .در اسالم نیز بارها به اژف نرته
تأکید شده است .ژری از مصادژق تواضع ،احترام است .امام صادق

در

خصوص احترامگذاشتف زن به شوهر خود میفرماژد« :هر زنی که به شوهرش

احترام بگذارد و آزارش نرساند ،خوشبخت و سعادتمند خواهد بود 8».امام

َ ُ ْ ََْ ُ ْ ُ ّ
الِ َب ُبل؛ 2ج اد زن ،خوبشوهرداری
علی نیز فرمود ِ « :ها المرأ ِ حسن
است».؛ حتی کوچکترژف احترامی که زن برای شوهرش قائل میشود ،تأثیر

ی در روح و روان او بر جای میگذارد.
شاژستها 
بر اژف اساس ،زن و شوهر باژد از خودخواهی پرهیز نموده ،نسبت به ژردژگر
تواضع داشته باشند .امام علی
َ

َ
یفرماژد« :من َ
أقبح ال بر ُت َ ِب ُر ّ
الر ُ ِل ََلی
م
ِ
ِ ِ ِ

َ
َ
زشتترژف نوع خودخواهی و تربر ،آن است که انسان
نس ِه؛ 4
ِذى ع ِح ِم ِه وأ ِ
ِناء ِ ِ

با خو ژشان و اعضای خانواده و نزدژرانش تربر نماژد ».اژف آفت اخالقی ،چنان

یشود با فرد خودخواه زژر ژک
نفرت اژجاد میکند که هرگز کسی حاضر نم 
سقف زندگی نماژد .امام علی

فرمود« :هیچ آسیب اخالقی ،مثل

خودخواهی و تربر ،بغض و نفرت اژجاد نمیکند».

3

 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،804ص .914
 .0همان ،ج  ،19ص .413
 .9یثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .314
 .0عبدا واحد تمیمی آمدی ،تصنیف غررالحکم ودرر الکلم ،ص .480
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 .8پرهیز از چشموهمچشمی

ژری از عوامل فروپاشی خانوادهها ،چشموهمچشمی است .گاه دژده
میشود که رقابتهای بیجا و چشموهمچشمی جاهالنه ،موجب میشود که
زنان همواره همسر خود را با دژگران مقاژسه کنند و سطح زندگی خو ژش را بدون
توجه به قدرت مادی و تواناژیهای ذاتی خود بسنجند .ازاژفرو ،نمیتوانند
ً
زندگی آرامی داشته باشند؛ چراکه همواره دست باالی دست وجود دارد و معموال
انسانها در مسابقات مادی نمیتوانند به کسانی که از او جلوترند ،برسند.
به همیف ج ت ،قرآن انسانها را از چشموهمچشمی ن ی کرده است« :و
هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادی که به گروههاژی از آنان دادهاژم،
میفرف .اژن ا شروفهها و مظاهر زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماژیم و روزی
8
آموزههای اسالمی به ما مسلمانان

پروردگارت ،ب تر و پاژدارتر است».
میآموزد که پیوسته در مقابل نعمتهاژی ا ی شرر نموده ،در مسائل مادی ،به
طبقات پاژیفتر از خود نگاه کنیم و هرگز افرار خو ژش را با چشموهمچشمیها
ّ
مشوش نسازژم .امام صادق میفرماژد« :در زندگی دنیوی ،همواره به کسانی
نگاه کف که رتبه پاژیفتری از تو دارند؛ تا در مقابل نعمتها و ا طاف بیپاژان
خداوند ،شاکر و سپاسگزار باشی و خود را شاژسته افزاژش نعمتهای ا ی قرار
2
داده ،جود و بخشش ا ی را به سوی خود جذب کنی».
 .9قناعتمداری

هرکدام از زوجیف دارای توانمنـدیها و ظرفیتهـای محـدودی هسـتند کـه
یهـای
پذژرفتهاند در پرتو همان سرماژههـای اجتمـاعی و اقتصـادی و ب ـرهمنـد 
 .5طه ،آژه .848
 .0محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،1ص .441
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اخالقی و روانی ،در زژر ژک سقف زنـدگی کننـد .ازاژـفرو ،تقاضـاهاژی کـه در
طــول زنــدگی از ســوی هرژ ـک از آنــان صــادر م ـیشــود ،باژ ـد در محــدوده
یهای طرفیف باشد و چنانچه درخواستهای آنـان فراتـر از تـوان مـا ی،
توانمند 
روحی ،جسمی و ژا علمی طرف مقابل باشد ،موجب فشار و اذژت و آزار هـر دو
خواهد شد« .بنابراژف ،بسیار مناسب است که همواره به داشتههای خود از قبیـل:
سالمتی ،فرزندان ،اشتغال ،عـزتمنـدی و آرامـش ،بیندژشـند و بـر نداشـتههای
خــو ژش حســرت نخورنــد .توجــه بــه خــانوادههــای پــاژیفدســت ،دقــت در
تهــا و بحرانهــای خــانوادگی دژگ ـران ،عــدم ژ ـا کــاهش ارتبــاط بــا
محرومی ـ 
خانوادههای مرفه و تجملگرا و امثال آن ،موجب کاهش توقعات طـرفیف خواهـد

یشـماری ،از
شد .خانوادهها باژد همواره شاکر خداوندی باشند که نعمتهای بـ 
جمله نعمت حیات را به آنان بخشیده اسـت .برخـی بـر اژـف باورنـد کـه زرق و
برقهای زندگی خانوادههای دژگر ،نشان از خوشبختی آنان اسـت؛ درحـا یکـه
بسیاری از اژنان آرزو دارند ،بهجـای اژـف زرق و بـرقهـای ظـاهری ،روشـنی و
8
صفای باطف و آرامش خانوادگی داشتند».
 .11بخشش و عذرپذیری

ژری از م ارتهاژی که انسان باژد در زندگی بیاموزد ،م ارت عذرخواهی و
نیز پذژرش عذر دژگران است؛ به اژف معنا که ژک همسر ،هم باژد بیاموزد که
چگونه عذرخواهی کند و هم اژنره چگونه معذرتخواهی طرف مقابل را بپذژرد
ً
و نسبت به همسر خطاکار خود ،گذشت داشته باشد .اصوال عذرخواهی ،نشانه
عقالنیت شخص است .در واقع ،به غیر از معصومان  ،هر انسانی در زندگی
یشود .ازاژفرو ،زوجیف ،باژد از غزشها و اشتباهات
دچار غزش و خطا م 
 .5نحوی ،نقش خانواده در پیشگیرى از انحرافات ،ص .11
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ژردژگر چشمپوشی نماژند و زندگی را بر خود دشوار نسازند .در اژف میان ،ب تر
است زنان در اژف امر پیشقدم شوند و از خطاهای شوهر خود گذشته ،با پذژرش
یفرماژد« :زن
یها خاتمه دهند .رسول اکرم م 
عذرخواهی شوهر ،به ناراحت 
بد ،عذر شوهرش را نمیپذژرد و خطاهاژش را نمیبخشد« 8».اگر اعضای
خانواده بخواهند نسبت به ژردژگر سختگیری نماژند و خطاهای ژردژگر را

2
دنبال کنند ،زندگی آن ا از هم میپاشد ژا بدترژف زندگی را تجربه خواهند کرد».
َ
ْ َ ْ ُ ْ ْ َ
ّ
نیز در اژف خصوص فرموده« :ش ُر النا ِ َمن َل َیق َبل ال ُبذ َع َوَل

امام علی
ّْ
ُی ِق ُيل الذنب؛ 4بدترژف مردم ،کسی است که عذرخواهی دژگران را نپذژرد و از
خطای آنان نگذرد ».ازاژفرو ،پذژرش عذرخواهی ،ژری از رفتارهای انسانی
ارزشمند است .در اسالم نیز توصی ه فراوانی به اژف امر م م شده است.
عذرخواهی از همسر بعد از خطا و اشتباه ،از اژجاد کدورتهای عمیق در
زندگی جلوگیری میکند و موجب محبت بیشتر نسبت به همسر میشود.
سخن پایانی

امروزه طالق ،م مترژف ت دژد علیه بنیان خانواده به شمار رفته ،چگونگی
مقابله با آن در محیط خانواده ،از او و ژتهای م م به شمار میآژد .از طرفی،
اژف پدژده دارای جوانبی به تعداد تمامی ابعاد جامعه انسانی است .نخست ،ژک
پدژده اجتماعی است و تعامل اجتماعی اعضای خانواده را دگرگون میسازد؛
چراکه نهتن ا بر نوع روابط دو انسان ،بلره فرزندان ،بستگان ،دوستان و نزدژران
تهاژی را در تعامل بیف اژف افراد به وجود میآورد.
آن ا نیز اثر گذاشته ،محدودژ 
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،804ص .941
 .0ابراهیم امینی ،آيین همسردارى ،ص .98
 .9عبدا واحد تمیمی آمدی ،تصنیف غررالحکم ودرر الکلم ،ج  ،3ص .881
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دوم اژنره پدژدهای است اقتصادی که به از همپاشیدگی خانواده بهعنوان ژک
واحد اقتصادی میانجامد.
گذشته از اژف ،طالق ،معضلی است که از ژک طرف ،بر ّ
کمیت جمعیت اثر
میگذارد؛ چون تن ا واحد مشروع و اساسی تو ید مثل ،ژعنی خانواده را از هم
میپاشد و از سوی دژگر ،بر کیفیت جمعیت اثر دارد .چراکه موجب میشود
فرزندانی محروم از نعمتهای خانواده تحو ژل جامعه گردند که به احتمال زژاد،
فاقد شراژط الزم برای احراز مقام ش روندی ژک جامعهاند.
پس ،طالق ،نهتن ا از دژدگاه فردی مشرلآفرژف و قابل توجه است ،بلره از
نظر اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و حتی جمعیتی نیز ،موضوعی م م و
اثربخش میباشد .در مجموع ،طالق ،نمادی از ژک مشرل جدی در حوزه
ارتباطهای سا م و صحیح بیف افراد است .اژف مشرل ارتباطی ،از سطح
کوچک ،ژعنی خانواده شروع میشود و در عرصه وسیعتر به جامعه نیز گسترش
میژابد و ارتباطات انسانی را مختل مینماژد .ازاژفرو ،زنان بهعنوان نیمی از
یتوانند نقش بسیار سازندهای در جلوگیری از بروز اژف معضل
پیرره اجتماع ،م 
خانمانسوز داشته ،با دراژت و هوشمندی ،راهرارهاژی را در پیش گیرند که
بهراحتی بر مشرالت زندگی غلبه نماژند و با ب رهگیری از م ارتهای ارتباطی
سا م ،تمام نیازهای شوهر را برآورده سازند و اگر خطاژی از شوهر خود دژدند ،با
بزرگمنشی عذر او را پذژرفته ،سعی کنند از اشتباهات او چشم پوشند.

