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راهکارهای پیشگیری از طالق
نرگس زرینجویی

*

مقدمه

دین مجمولهای از تعالیم و دستورهایی اسز که خگاونگ حکیم بدرای سدعاد بشدر
درستاده اسز و برای همۀ جنبههای زنگیی بشر برنامه دارد با بررسدی ادیدان اللدی،
درمییابیم که اا طالق درآنها وجود دارد ،اما اسالم د ضمن ترییدگ طدالق د آن را
جزظ مبردوضتدرین حال هدا برشدمرده اسدز ،و بدرای مقابلده بدا سدونامی طدالق
راهکارهایی همچون ترجیح مصدالح خدانواده بدر مصدالح ددردی ،مدگارا و سداز ،
بخشش و یذشز ،ایجاد ملر و محبز در خانواده توایه مینمایگ که ایر ایدن امدور
محقق شود ،از طالق ریشگیری میشود و آسیبهای این امر به حگاق میرسگ
 .5ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی

اسالم بیشترین لنایز را به تشکی  ،تحکیم ،تکریم و تعالی خانواده دارد؛ ایدن نلداد
مقگم را کانون مو لد و رحمز میشمرد؛ سعاد و شدقاو انسدان را مندوط بده
بنای خانواده میدانگ و هگق از تشکی آن را ترمین نیازهای ما لدی ،لاطفی و معندوی
انسان ،از جمله سکون و آرامش برمیشمرد  1تعبیراتی که در قدرآن کدریم و روایدا
مگلا را روشن مینمایگ خگای سدبحان در قدرآن،
اه بیز به کار ردته اسز ،این ل
3
ریونگ ازدواج را «میثاق غلیظ» 2و در آیهای دیگر «نعمز اللدی» مدینامدگ همچندین
* کارشنام ارشگ دلسفه اخالق
لبگال جوادی آملی؛ زن در
 1حسین حقانی زنجانی؛ طالق یا داجعه انحال خانواده؛ ص 2۲ – 23؛
هل
آیینۀ جما و جال ؛ ص ۲۷7
 2نساظ2۲ :
 3نح ۷2 :
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رسو خگا میدرمایگ« :هیچچیز در ریشگاه خدگا ،محبدوبتدر از خاندهای کده بده
ازدواج ،آباد شگه باشگ نیسز و هیچچیز در ریشگاه خگا ،منفدورتر از خاندهای کده در
1
اسالم به طالق ویران شود ،نیسز!»
با تقگسی که اسالم به خانواده بخشیگه اسز ،برای تقویز این ریونگ و ریشییدری از
دروراشی آن ،زمینهسازی کرده و هگق اسالم از این همه ترکیگ بدر تشدکی و تدگوام
خانواده ،رسیگن به آرامش روانی اسز «زنگیی با آرامش ،اهمیلدز بسدیاری دارد تدا
آنجا که خگاونگ متعا وقتی میخواهگ یکی از ملمترین نشانههای خود را بیان کندگ،
ُُ
َ َ
ْ ُْ ُ ْ
ََ َ َ ُ
َ ْ
آیات ِه ْأن خلق لک ْ ِمن أَف ِسک ْ أزواجاا ِلت ْساکنوا
به ازدواج اشاره میکنگ و میدرمایگ« :و ِمن ِ
َإل ْیها َو َج َع َل َب ْی َن ُک ْ َم َو َّد ََ َو َر ْح َم َة َّإن َي ذل َک َلَیات ل َق ْوم َی َت َف َّک ُر َ
ون؛ 2و از نشانههای او اینکه
ِ
ٍ ِ ٍ
از (نوع) خودتان ،همسرانی برای شما آدریگ تا بگانها آرام ییریگ و میانتان دوستی و
رحمز نلاد آری در این (نعمز) برای مردمی کده مدیانگیشدنگ ،ق عداً نشدانههدایی
اسز »
اهگاق خانواده ،ایجاب میکنگ که زن و شوهر ،در تحکیم و رایگاری این بندا نلایدز
سعی خود را به کار برنگ و بر دوامش نیز اارار نماینگ؛ بنابراین ایر زن و مردی ردس
از ریونگ ازدواج ،به لللی زوج خویش را م ابق با معیارهای خویش نیادتنگ و بهخاطر
مصالح خانواده و ارز یذاری به ااو این ریونگ ،بدا وجدود مید بداطنی خدویش،
کراهز و بیمیلدی بده زوج خدود ،نشدان نگادندگ و در حفدظ ایدن بندا و مصدالح آن
کوشیگنگ ،خگاونگ کریم دریچهای از خیرا و برکا را به سدوی آندان مدییشدایگ؛
ُ
عاش ُاروهن
چنانچه در سور نساظ ،بعگ از ترکیگ بر خو ردتاری با همسران و امر به « ِ
َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ
َ ْ َ
َ ْ َ َ َ َْ َ
َ ْ ُ
ال ُ
َیاه خیارا
اللاه
ِن کرهت ُموهن َ َعسي ْأن تک َرهاوا شایًا و یجع
الم ْع ُروف» ،میدرمایگَ« :
ِ
ِب ِ
ِ
رس ایر از آنان خو تان نیامگ ،چه بسا چیزی را خدو نمدیداریدگ و خدگا در آن،
مصلحز دراوان قرار میدهگ »
حاکمیز این درهنگ قرآنی در ایجاد همراهدی و هدمدلدی زوجدین و هموارسداختن
مسیر زنگیی ،اثر مستقیم دارد و آنان را یاری میکنگ تا در بروز اختالدا و رخگادها
لجوالنه ،تصمیم نگیرنگ؛ بلکه از آن جلز که رضایز حق را در استمرار و استحکام
 1محمگ بن حسن حر لاملی؛ وسائ الشیعه؛ ج  ،22ص ۷
 2روم2۲ :
 3نساظ۲۱ :
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این ریونگ میبیننگ ،در برقراری الح و آشتی تال نموده ،مقاوم و استوار مشدکال
را از ریش روی برمیدارنگ و به ایجاد تفاهم ،اتحاد ،همدلی و یفسویی دکر میکننگ
 .5مدارا و سازش

یکی از ضروریا تشکی جامعۀ سالم ،تشکی خدانواد سدالم اسدز ایدر خدانواده
ااالح شود ،جامعه نیز ااالح خواهگ شگ و هرچه بنیان آن مستحکمتر باشدگ ،بنیدان
جامعه نیز مستحکمتر خواهگ بود .یکی از ویهییهایی که در تحقق سدازیاری نقدش
بهسزایی دارد ،ردق و مگاراسز و میتوان یفز کمتر لاملی یادز میشود که در این
حگ بتوانگ در ایجاد و تثبیز سازیاری نقش ایفا کنگ رمز مودقیز مرد بدرای زندگیی
بلتر ،مگارا و ساز با مشکال خانوادیی اسز و داشتن چندین ویهیدیای ،نشدانۀ
ایمان اوسز در قرآن و روایدا هدم ،بدگین م الدب اشداره شدگه اسدز خگاوندگ
میدرمایگ:

َ َ
َ
ْ َ
ُ ُ َ
َ َ
ٌ َ ْ ْ
َ
إن ْام َرأَ خاَت ِمن َب ْع ِلها َشوزا ْأو ْإعراضا َال ُجناح َعل ْی ِهما ْأن ُی ْص ِلحا َب ْین ُهماا ُُالحا َو
«و ِ
ْ ُ ُ ُّ
َْ َُ َ َ
ُّ ْ ُ َ
ُ
َ 1
الله َ
الش َّح َو ْإن ُت ْحس ُنوا َو َت َّت ُقوا ََ َّ
ِن َ
ون خبیارا؛
کان ِبما تعمل
الصلح خ ْی ٌر َو ا ْح ِض َر ِت األَفس
ِ

و ایر زنی از شوهر خویش بیم ناسازیاری یدا روییرداندی داشدته باشدگ ،بدر آن دو
یناهی نیسز که از راه الح با هم به آشتی یراینگ کده سداز

بلتدر اسدز (ولدی)

بخد (و لددگم یذشددز) در نفددوم ،حضددور (و غلبدده) دارد و ایددر نیکددی کنیددگ و
ررهیزیاری ریشه نماییگ ،ق عاً خگا به آنچه انجام میدهیگ ،آیاه اسز »
ْ
دُ اتيمدان َو ِّالرف ُدق بهد ْ ن ْص ُ
در حگیثی از ریامبر اکرم آمگ اسدزُ « :م َدْ َار ُاح َّالنداس ن ْص ُ
دُ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ال َع ْي ِش؛ 2مگارا با مردم ،نیمی از ایمان و نرمخویی با آنان ،نیمی از زنگیی اسز »

اساساً بگون ردق و مگارا ،نمیتوان از زنگیانی بلره برد و زنگیی بگون بلرهمندگی از
این امر  ،داقگ روح و معناسز ،از این در روایا به مگارا دربرابر همسر ترکیدگ شدگه
اسز یکی از ااحاب امیرالمؤمنین  ،از همسرخود شکایتی را ریش حضر بیدان
کرد حضر رس از رذیر نقصهایی که میان آنان وجود داشدز ،بده او سدفار
َ َ
َ ُ َّ َ َ ُ ِّ
حسنوا؛ 3با زنان در همه حا مگارا کنیگ ،خدو زبدان
درمودنگ« :فْاروهن على ك حا و ا ِ
 1نساظ۲21 :
 2محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،2ص ۲۲۷
 3محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۲00ص 253
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ونرمخو باشیگ و در تمام امور نیکی نماییگ »
 .5بخشش و گذشت

وقتی اختالق بین زوجین به وجود میآیگ و آن دو در آستانۀ طالق قدرار مدیییرندگ،
بیشترین سفار اسالم یذشز هریف از زن و شوهر در لرز ها ،کدجخلقیهدا و
اشتباها دیگری اسز؛ زیرا زن و شوهر ،روحیدا و طدرز تفکدر متفداوتی دارندگ
آنهایی که مگلیانگ ما در همۀ موارد یف طرز تفکر داریم و در همۀ مسائ مواددق و
هماهنگ هستیم ،شایگ هندوز زمینده و موقعیدز بدرایشدان ردیش نیامدگه اسدز کده
خصلزهای واقعی همدیگر را بشناسنگ؛ ضمن اینکه ایر زن و شدوهری بدا روحیدۀ
مشترک ریگا شونگ ،باز هم هیچکگام از خ ا و لصبانیز مصونیز نگارنگ اینجاسدز
که اهمیز یذشز و ترثیر آن درتگاوم روابط سالم آشکار میشود  1ازآنجا انسدانهدا
دچار لرز میشونگ ،بلترینشان کسانی هسدتنگ کده از اشدتباههدای دیگدران چشدم
بپوشنگ و لیبهای اطرادیان را بزرگ جلوه نگهنگ که این خود ،به خوشیها و زیبایی
زنگیی میادزایگ این افز نیکو ،در زنگیی زناشویی اهمیز ویههای مییابدگ؛ زیدرا
زن و شوهر کنار هم زنگیی میکننگ و در اور چشمنپوشیگن از لرز های طرق
مقاب  ،وجودشان برای همدیگر تحم نارذیر خواهگ شگ زن و شوهر بایگ رضایز هم
را جلب کننگ و از انجام کارهایی که کگور و ناراحتی به دنبا دارد ،بپرهیزنگ ،زیدرا
چنانچه در این باره سخزییری کننگ و از اشتباه هم چشم نپوشنگ ،زنگیی یا بده کدام
آنان تلخ میشود یا آن را از دسز میدهندگ کسدی کده خ اهدای دیگدران را نادیدگه
بگیرد ،خگای متعا نیز از یناهانش مییذرد و او را مشمو رحمز و آمدرز قدرار
ْ ْ َ
ْ ُ
ُ
أالتح ُّب َ
اون ْأن
میدهگ خگاونگ در قرآن کریم سفار میکندگَ « :و ل َی ْعفاوا َو ل َیصاف ُحوا
ِ
َْ َ ُ َ ُْ َ ُ َ ُ
الله غف ٌور َرحی ٌ ؛ 2و بایگ لفو کنندگ و یذشدز نمایندگ مگدر دوسدز
یغ ِفر الله لک و
نگاریگ که خگا بر شما ببخشایگ؟ و خگا آمرزنگ ملربان اسز » بنا بر این آیه و دیگدر
آیا  ،درونشانگن خشم در برابر بگیها و خ اهای دیگدران ،بدهویدهه نزدیکدانی کده
همهروزه سالزهای زیادی را کنار آنها سپری میکنیم ،آمرز حضر حدق را بده
دنبا دارد خوب اسز که مردان به سیر لملی معصدومین دربدار لردز هدای
 1احمگ حسیننیا ،بلگاشز روانی ازدواج و همسرداری ،ص 20۲
 2نور2۲ :
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همسر خود ،لم کننگ؛ زیرا یذشز ،لشق و محبز را ادزایش میدهگ و اخدتالق و
مشاجره را رایان میبخشگ «اسحاق بن لمار» مییویگ که به امدام ادادق لدرض
کردم« :حق زن بر مرد چیسز که با انجام آن ،انسان نیکوکار محسدوب شدود؟» امدام
درمود« :خوراک و روشداک او را ددراهم نمایدگ و ایدر خ دایی از وی سدر زد ،از او
بگذرد » سپس درمود« :رگرم امام باقر  ،همسری داشز کده بده او آزار میرسدانگ و
رگرم او را مورد لفو و بخشش قرار میداد » 1از سوی دیگر زن هم بایگ لردز هدای
شوهر را ببخشگ؛ زیرا در این اور  ،شوهر در شکنجۀ وجگان قرار میییرد و یقینداً
از کردار خویش رشیمان خواهگ شدگ؛ آنیداه همسدر را زندی بایذشدز ،دلمیدگه،
دگاکار و لاق میدانگ ،میدلمگ که به زنگیی ،خانواده و شوهر لالقهمنگ اسدز و
قگر او را میدانگ؛ رس محبتش به او چنگبرابر خواهگ شگ رسو خگا میدرمایندگ:
2
«زن بگ ،لذر شوهر را نمیرذیرد و خ اهایش را نمیبخشگ »
زنی دربار لل لز درخواسز طالقش ،به رئدیس دادیداه حمایدز از خدانواده یفدز:
«شوهرم ریش از ازدواج به من نگفدز کده خدگمز سدربازی را انجدام ندگاده و ایدن
موضوع را از من مخفی کرده بود چنگ روز ریش متوجه شگم که به همین زودی بایگ
3
به خگمز سربازی برود و من نمیتوانم با مردی که به من دروغ یفته ،زنگیی کنم »
از سوی دیگر ایدر کسدی بدگیهدای الضدای خدانواده را بدا بدگی راسدخ یویدگ و
انتقامجویی کنگ ،کینه و دشمنی آنها را برمیانگیزد؛ ولی ایر بگی را با نیکی و نرمدی
راسخ یویگ ،درد خ اکار را شرمسار کرده ،آیاهانه با خود همراه مدیسدازد و کینده و
َُ
ْ
َ َ
دشمنی او را به دوستی بگ میکنگ خگاونگ در قرآن میدرمایگَ « :و الت ْست ِوي ال َح َسانة َو
َ َّ َ ُ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َّ
َ ْ ُ َ َ َّ
َّ
داوَ َکأَ ُه َو ِلای َحمای ٌ ؛ 4و نیکدی بدا
أح َسن َِذا الهي بینک و بینه ع
الس ِّیًة ْادَ ْع ِبالتي ِهی
ال
بگی یفسان نیسز (بگی را) با آنچه بلتر اسز دد کن؛ آنیاه کسی که میان تدو و
او دشمنی اسز ،یویی دوستی یفد مییردد »
 .5صبر و خویشتنداری

یکی از مباحث اخالقی که بسیار حائز اهمیلز اسز ودر آیا و روایا بگان تاکیدگه
1
2
3
4

محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،7ص 5۲0
محمگباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،۲03ص 235
ابراهیم امینی؛ آیین همسرداری؛ ص 30
دصلز32 :
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تحمد در
شگه  ،دضیلز ابر اسز زن و شوهر در زنگیی مشترک نیاز بده ادبر و ل
برابر مشدکال دارندگ لدگم بردبداری در برابدر نامالیمدا  ،محدیط خانده را دچدار
نابسامانی میکنگ ایر زن و شوهر ادبوری نکنندگ ،دیگدر ریوندگ محکدم و رایدگاری
نخواهنگ داشز؛ لاما ایر چنگین سا از زنگیی مشترک آن دو بگذرد و بدا یدفدیگدر
انس بگیرنگ ،خیلی از مشکال خانوادیی رد میشود امام باقر میدرمایگ:

َ َْ َ ُْ َ َ
َ َ ِّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
ََ َ ُ ْ َ َ َ
َ
كتب الله ال ِجهاد على ِّالرجا ِ و النس ِاء ،ف ِجهاد َّالرج ِ بذ ِ
مال ِه و نف ِس ِه حتى يقت ِفدي س ِدبي ِ
ْ
َ
َ
َ
الله َو ِج َه ُاد ال َم ْر ِأح ْأن ت ْص ِب َر َعلى ما تر ِم ْن أذ َز ْو ِج َها َو ی ْي َر ِت ِده؛ 1بهراستی کده خگاوندگ د
ِ
لزوج ل د بر زنان و مردان جلاد را واجب کدرده اسدز جلداد مدردان آن اسدز کده
ل
(برای حفظ دین و مملکز) ما و خون خود را بذ کننگ تا در راه خگا کشته شدونگ
و جلاد زن آن اسز که در مقاب دشواریهای زنگیی همسر

ابر کنگ

در تاریخ نیز نمونههای بسیاری از الگوها واسدوههدای ادبر داریدم؛ ادبر حضدر
زینب  ،ابر آسیه همسر درلون ،ابر حضر ایوب  ،ابر حضدر ندوح ،
ابر حضر یعقوب  ،ابر حضر یوسف در جامعۀ امروزی نیز ،نمونههدای
بسیاری از ابر زنان و مردان را مشاهگه میکنیم که بایگ از آندان درم یرددز ادبر
جانبازان لزیز سا های دداع مقگم که با وجود بیماریهاو ق لضوها ،همچنان بار
این مشکال را بر دو میکشنگ و نهتنلدا ادبر مدیکنندگ ،بلکده شداکر هسدتنگ و
اطرادیان را نیز به ابردلو میکننگ؛ همچندین ادبر مدادران ،همسدران و درزندگان
جانبازان ،آزادیان و شلگا که جوانان  ،میتواننگ از این اسوههدا بدرای الگدوی سدبف
زنگیی ایرانی د اسالمی بلره ییرنگ با ابر و بردباری ،میتوان بده لنایدا خگاوندگ
رسیگ؛ زیرا قرآن کریم به اابران ولگ بشار  2،محبز 3،نصر  4،بلشز 5و رادا
بیحساب 6،داده اسز همچنین میدرمایگ:
 1حسین بن محمگتقی نوری؛ مستگرکالوسائ ؛ ج  ،۲2ص 222
ین)
 2بقره( ۲55 :بَشِّ رِ َّ
الصابِرِ َ

 3آ لمران( ۲27 :و ه ِ
ین)
ال یُح ُّ
ب َّ
الصابِرِ َ
َ لُ

ین)
ال َم َع َّ
الصابِرِ َ
 4بقره( ۲53 :إ َّن ه ل َ

ِ
ک یُ ْج َز ْونَ الْغ ُْرفَ َة ب ِ َما َصبَ ُروا)
 5درقان( ۷5 :اولئ َ
أج َر ُه ْم بِغَیْرِ ِح َساب)
 6زمر( ۲0 :إنَّما یُ َوفَّى َّ
الصاب ِ ُرونَ ْ
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َ

َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
َ َ َ ََ َ
ور؛ 1و کسانی که شکیبایی و لفدو کنندگ ،ایدن از
«و ِلمن ُبر و غفر إن ذ ِلک ل ِمن عز ِم االم ِ
کارهاى ررارز اسز »
ْ
2
« َو ْ
الی ُ
اُ ْبر ََ َّ
ِن َ
الله ُ
ضیع ْأج َر ال ُم ْح ِس ِنین؛ شکیبایی کن که خگاونگ ،رادا نیکوکداران را
ضای نخواهگ کرد »
هچنین ریامبر اکرم میدرماینگ:

« َم ْن َص َب َر َعلى ُس ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
اْلجر مدا ْأعطدا ُ ُ
داو َد
ِ
وء خل ِق امر ِأت ِه اعطا الله ِمن ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
3
َص َب َر ْت َعلى ُسوء ُخلدق ز ْوجهدا أعطاهدا مثد ثدواب آس َدية بن ُ
دزاح ؛ مدردى کده بدر
ِ
دَ م ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
بگاخالقی زنش بردبارى کنگ ،خگاونگ راداشی را که به داود بهخاطر تحم بدال و
َعلدى َبَل ِئ ِده َو َم ْدن

سختی ل ا کرد ،به او میدهگ و زنی که بر بگاخالقی شدوهر
دهگ ،خگاونگ هماننگ رادا

شدکیبایی بده خدرج

آسیه دختر مزاحم را به او خواهگ داد »

 .5به یاد آوردن خوبیهای یکدیگر و نعمتهای زندگی

وجود اختالقهای جزئی در زنگیی زناشویی تا حدگودی طبیعدی اسدز دو انسدان
معموالً اگدراگ همدکر ،همد و همسلیقه نیستنگ بین زن و شدوهر تفداو دکدر،
رو و سلیقه وجود دارد ملم این اسز که زن و شوهر اخدتالقهدا را بده حدگاق
کاهش داده و از ایجاد تنش و اض راب در زنگیی جلوییری کنندگ ایدر خدوبیهدا،
خوشیها و نعمزهای زنگیی مشترک ،هنگام رویارویی با اختالدا مگ نظر باشدنگ،
همسران را در ح مشکال یاری خواهنگ داد و افا و امیمیز را جایگزین تدنش
و درییری خواهنگ نمود ایر در زنگیی بدرای رضدای خدگا و کسدب خدو بختدی
آخر حساب باز شگ ،بسیاری از سختیها را میتوان به امیگ آیندگ روشدن و بدرای
جلب رضایز حق تعالی تحم کرد و بسیاری از مسدوولیزهدا را بدر دو یرددز.
َ ْ ُ ُ ْ َ َ
اللاه َع َل ْای ُک ْ ؛ 4و
قرآن دستور میدهگ که به یاد نعمزهاى اللی باشیگ« :و اذکاروا َِعمات ِ
نعمز خگا را بر خود یاد کنیگ »
مترسفانه ادرادی که به اخالق آراسته نیستنگ و بده جدای ایدنکده چشدم خ دارو و
 1شورا23 :
 2هود۲۲5 :
 3محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۲03ص 22۷
 4بقره 2۷ :و ۲۱1؛ مائگه ۲۲ :و 20؛ ابراهیم7 :؛ آ لمران۲03 :؛ داطر 3 :و احزاب۱ :
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زیبایینگر داشته باشنگ ،نگاشتهها و خ اها را خوب میبیننگ بیشتدر زن و شدوهرها
هنگام اختالق ،تمام خوبیهای طرق مقاب را درامو مدیکنندگ و بدگیهدای او را
مگنظر قرار میدهنگ؛ لاما ایر انصاق و مرو به خرج دهنگ ،در وجود همدان همسدر،
زیباییها ،نعمزها و خوبیهدایی وجدود دارد کده مدیتدوان آنهدا را بده یداد آورد و
ررور داد ایر همسران دیگیاه مثبتی دربار یفدیگر داشته باشنگ ،هرچه مثبزتر و
متعالیتر باشگ ،به همان میزان در ح اختالق مؤثر اسز در زنگیی انسان زیباییهدا
و زشتیها و خوبیها و بگیهای دراوانی وجود دارد؛ چنانچه بر زشتیها و بدگیهدا
تمرکز کنیم ،زنگیی رنجآور و نفر آمیز خواهگ بود؛ بنابراین ضروری اسز زشدتی و
زیبایی را با هم ببینیم
در درهنگ قرآن ،ناسپاسی موجب لذاب و سدپامیدزاری ،دزوندی نعمدزهدا را بده
زیاد ََّ ُک ْ َو َلاً ْن َک َف ْار ُت ْ َّإن َعاهابي َل َش ٌ
ارمران میآوردَ « :و ْإذ َت َّأذ َن َر ُّب ُک ْ َلً ْن َش َک ْر ُت ْ َأل َ
ادید؛ 1و
ِ
ِ
آنیاه که رروردیارتان الالم کرد ،ایر واقعاً سپامیزاری کنیگ ،نعمز شدما را اددزون
خواهم کرد و ایر ناسپاسی نماییگ ،ق عاً لذاب من سخز خواهگ بود »
 .5تقوامداری و اخالقگرایی

از ملمترین ااو مودقیز زن و مرد در زنگیی مشترک ،توجده بده مسدائ لداطفی
یفدیگر اسز این امر نیز حاا نمیشود ،مگر با خدو اخالقدی و ملدرورزی بده
همسر و درزنگان؛ اما ایر هر دو نفر (زن و مرد) یدا یکدی از آندان ،بدگاخالق باشدنگ،
زنگیی رنگ جگایی به خود میییرد توجه به این امر ،بسیار ملم اسدز کده اخدالق
بایگ رس از ایمان ،از ملمترین ویهییهای ادراد برای ازدواج باشگ زن و مدرد ایدر از
این مزیلز بلره نگاشته باشنگ ،نمیتواننگ با تفاهم و همکدارى متقابد  ،بدر مشدکال
زنگیی چیره شود امروزه سسزشگن باورهدای مدذهبی و اادو اخالقدی ،یکدی از
لواملی اسز که بنیاد خانواده را تلگیگ میکنگ طبق آمارهای موجود «کمرندگشدگن
التقادا مذهبی و لگم رایبنگی بایستههای اخالقی ،لام ملمی طالق اسدز ،امدا
دینداری ،سبب می شود که طالق کاهش یابگ » 2از سوی دیگر ،رایبنگی به مدوازین
دینی و اخالقی ،بالث انسجام خانواده می شود همسران دیندار در اور برخورد
 1ابراهیم۷ :
 2خبریزاری رسمی حوزه 1 ،دی  ،۱3کگ خبر32۲73۷ :
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با مشکالتی ماننگ دقر و ناسازیاریهای خانوادیی ،دچار یرم نمدیشدونگ؛ بلکده د
به ولگههای اللی خو میدارنگ و با حالو ایمان و یاد خگا ،تلخیهای زنگیی را
به شیرینی بدگ مدیسدازنگ همچندین آراسدتگی زوجدین بده ویهیدیهدای اخالقدی
ارزشمنگی ماننگ ادگاقز ،ودداداری ،احتدرام ،ملربدانی ،دلسدوزی ،دروتندی ،ادبر،
مبرابددودن آنددان از خودخددواهی،
یذشددز ،نددرمخددویی ،خیرخددواهی ،انصدداق و ل
برتریجویی ،موجب میشود بسیاری از بگردتاریها و اختالدا از ساحز خدانواده
1
رخز بربنگد
 .7عذرخواهی و عذرپذیری

لذرخواهی هنگام اشتباه ،یکی از شیوههای ملم تربیتی اسالم اسدز کده در آیدا و
َ ُ َ
روایا بگان ترکیگ شگه اسز امام للی درمودنگْ « :إق َب ْ ُع ْذ َر أخ َ
يک َو ْإن لد ْ َيک ْدن ل ُده
ِ
َ ْ ً
ْ َ ْ
ُعذر فال َت ِم ْس ل ُه ُعذرا؛ 2لذر برادر دینی خود را بپذیر و ایر لذری نگارد ،برایش لدذری
بترا »
یاهی در زنگیی مشترک بر اثر نگانمکاریها ،بیحوادلگیهدا و موجدب اذیدز و
آزار همسر میشویم که این اشتباهها میتواندگ چلدر زندگیی زناشدویی را زشدز و
نفر انگیز کنگ آنچه میتوانگ کگور ها را از میان بردارد  ،لذرخواهی هنگام خ دا
و اشتباه اسز لذرخواهی موجب محبز و امیمیز بیشتر میشود که در زندگیی
روزمدر مدا زیدداد مدورد توجدده قدرار نمددیییدرد کناریذاشددتن غدرور و لجاجددز و
لذرخواهی اادقانه در برابر خ اها و اشتباها  ،موجب ازبینبدردن زمیندۀ تشدنج و
درییری در کانون خانواده میشود کسانی که به للز غرور یا لجبازی ،همیشه خدود
را حق به جانب میداننگ لذرخواهی نمیکنندگ ،زندگیی ررتنشدی را تجربده خواهندگ
کرد چه بسا بسیاری از درییریها و مشکال حاد خانوادیی از یف اشتباه کوچدف
شروع میشونگ که ایر بعگ از همان اشدتباه کوچدف یدف لدذرخواهی سداده انجدام
مییردز ،کار به اینجاها نمیکشیگ هریاه اختالدی میان همسران رگیگ آیگ ،شایسدته
اسز هر کگام چنگ لحظه با خود خلو کننگ و از خویش بپرسنگ« :آیا اشدتباه از مدن
نبود؟» و وقتی به جواب مثبز رسیگنگ ،با کما شلامز از همسر خدود لدذرخواهی
 1حسین بستان؛ جامعهشناسی خانواده؛ ص ۲1
 2محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۷2ص ۲75
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کننگ و بگاننگ با این کار ،هریز کوچف نخواهنگ شدگ؛ چدون بده دسدتور خدگا لمد
میکننگ طرق مقاب نیز بگون منزیذاشتن ،رذیرای روز او باشگ تا بدا ایدن لمد ،
افا و امیمیز بر خانه حکمدرما و نشاط و شادابی آن حفظ شود در حگیثی ریامبر
اکددرم مددیدرماینددگ« :زن بددگ ،لددذر شددوهر را نمددیرددذیرد و خ اهددایش را
زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده ،درخواسز طدالق داد و دربدار للدز آن بده
قاضی یفز« :شوهرم حتی ایر مقصر اگدرادگ هدم باشدگ ،حاضدر نیسدز از مدن
معذر بخواهگ بارها مرا بهشگ ناراحز کرده و دلم را شکسته اسز؛ ولدی حتدی
یفبار هم معذر نخواسته و کاری نکرده که دلم را بده دسدز بیداورد » زن جدوان
ادامه داد« :همیشه این من بودم که یذشز کردم و از خ اهای او چشمروشدی کدردم؛
ولی من یف زن هسدتم و دوسدز دارم شدوهرم یداهی مدرا بدا چندین حدرقهدایی
خو حا کنگ و ایر از او ناراحز میشوم ،مث بقیۀ مردها بیایدگ و از مدن معدذر
بخواهگ دیگر تحم زنگیی کندار چندین مدردی را ندگارم و مدیخدواهم از او جدگا
2
شوم »
 .8حل مشکالت ،درون خانه

یکی از ملار های ملم در آغاز زنگیی ،ح مسائ توسط زوجدین ،درخانده اسدز
مشکالتی که بین همسران ریش میآیگ د هر چنگ کوچف د نبایدگ بیدرون از خدانواده
تسری ریگا کنگ سعی کنیگ همهچیز را در چاردیواری خانهتان باقی بگذاریگ بده قدو
قگیمیترها ،همۀ مشکال را زیر در رنلان کنیگ تا به بیرون از خانه درز نکنگ؛ زیرا
زن و شوهر بلتر از هر کسی ،به موضوع آیاهی دارندگ و اکثدر مسدائ  ،بدیشتدر بده
تفاو سالیق و لرقهای زوجین اسز از سویی اطرادیان ممکدن اسدز از نگداه و
ال از سر محبز به درزندگ ،ریشدنلادی ارائده دهندگ کده مناسدب
تجربۀ خودشان یا مث ً
نیسز یاهی تا د مان میییرد ،دنبا بلانۀ کوچکی مییردیم تا با اطرادیانمان دردد
کنیم و با حرقزدن ،کمی از بار روانی مشکال مان را کم کنیم؛ اما همین دردد های
ساده و خودمانی یا یله و شکایاتی که در میان حرقهدایمدان ،بدگون هدیچ غدرض
خااددی بیددان مددیکنیم ،موجددب بدده هددم خددوردن آرامددش و ایجدداد دلخوریهددا و
 1همان؛ ج  ،۲03ص 235
 2جام نیوز 5 ،شلریور  ،۱2کگ خبر552۱1 :
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ال دکر را نکرده بدودیم بسدیار دیدگه و شدنیگهایم کده
ناراحتیهایی میشود که اا ً
بهللز همین دردد ها ،چه زنگییهای مشدترکی تدا مدرز طدالق ردیش ردتده و چده
اختالدا لمیق خانوادیی و دامیلی ریش آمگه که کگور و کینههای چنگساله ،یداه
حتی آنان را به خون هم تشنه کرده اسز با یفتن همین چنگ لبار « :بدین خودمدان
بمانگ»« ،شما که غریبه نیستیگ»« ،از خدگا رنلدان نیسدز ،از بندگها چده رنلدان» و
احسام میکنیم اجازه داریم دربار هر کس و هر چیزی که میخدواهیم و ادحبتش
ریش میآیگ ،حرق بزنیم در همین راستا ،یاهی ممکن اسز رازهدایی از دیگدران را
دا کنیم که بالث مشکال دراوانی میشود و تبعا آن هریز قاب بخشش نیسز
و نمیتوان نتیجۀ ادشای راز دیگری را جبران کرد؛ برای مثدا هدیچ یدف از زوجدین
نبایگ شکایز همسر را نزد خانواده ببرد؛ چهبسا محبز ادراطی اما از سر دلسدوزی
خانوادهها ،ممکن اسز مشکال جگیگی را به وجود آورد وقتی حرددی از داسدتان
زنگیی ،بیرون از خانده تسدری ریدگا کندگ ،مصدگاق همدان ضدربالمث یدف کدالغ
چل کالغ میشود که بالث مییردد مرد به زن یا زن به مرد بگبین شدگه ،ردتدار او را
حم بر خبرچینی کنگ و از او سلب التماد نمایگ بلتدر اسدز در ابتدگا ،سدعی کنیدگ
مشکال به وجود آمگه را میان خود و همسرتان ح کنیگ
 .9پرهیز از خودخواهی و تکبر

در متون اسالمی ،نکوهشهای دراوانی دربار تکبر و خودمحوری وارد شدگه اسدز
اولین و بگترین افز رذیله که در داستان انبیا و آغاز خلقز مشاهگه میشدود ،تکبدر
ُ َ
اسز که آن را «ا لم الفساد» و «اسام الکفر» یاد میکننگ در قرآن آمگه اسزَ « :و التص ِّع ْر
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همچنین رسو یرامی درمودنگ« :خير الرجا ِ ِمن امتي ال ِدذين تيتطداولون علدى أه ِ
َي ِس ُّنون؛ 2بلترین مردان امز من کسانیانگ که دربار خدانواد خدود خشدونز و تکبدر
نمیورزنگ و بر آنان رحمز و نواز دارنگ و آزار و ستم روا نمیدارنگ »
 1لقمان۲1 :
 2حسن طبرسی؛ مکارماالخالق؛ ص 2۲7
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خودبینی و خودخواهی ،از جمله ملمترین لوام اختالدا خانوادیی اسز کسدانی
که به این بیماری مبتال باشنگ ،خوبیهای خدود را مدیبینندگ و بدزرگ مدیشدمارنگ و
بگیهای خویش را نمیبیننگ یاهی مرد در محیط خانواده با تکیه بر برتدری جسدمی
و موقعیز خود ،ردتاری غرورآمیز در ریش میییرد و با انتظارا و توق های بیجدا،
زنگیی را دچار آشوب میکنگ یاهی زن نیز با توجه به تحصیال  ،ثرو  ،شدر یدا
موقعیز خانوادیی برتر خود ،بر شوهر غرور میورزد و ردتاری خودرسدنگانه و از
روی تکبر با او در ریش میییرد ریشۀ این ردتار هم ،همان نفدوذ شدی ان بدا ادفز
غرور در روح اوسز در هر اور روابط زناشویی سالم و اسالمی ،به هدیچ وجده
در دضای حاکمیز شی ان ممکن نخواهگ بود خودخواهی میتواندگ زمیندۀ شکسدز
1
راب ۀ مشترک باشگ و بالث تزلز رایههای زنگیی شود
زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده ،درخواسز طدالق داد و دربدار للدز آن بده
قاضی یفز:

ِ
حدرق او
شوهرم مرد خودخواهی اسز و دوسز دارد در زندگیی همیشده حدرق،
باشگ هیچوقز حاضر نمیشود به حرق من یو کنگ و اهمیتدی بده نظریدا مدن
بگهگ همیشه در زنگیی مشترک ،احسام اضادهبودن داشتم و هریز شوهرم جدوری
ردتار نکرد که من بگانم حقی در این زنگیی دارم او همیشه بالث ناراحتی من شدگه
2
اسز

مرد جوانی هم با مراجعه به دادیاه خانواده درخواسز طالق داد و به قاضی یفز:
همسرم تنلا زمانی که به من احتیداج دارد ،محبدز مدیکندگ و ردتدار خدوبی دارد او
آنقگر بگردتاری میکنگ که مدن از دسدتش خسدته مدیشدوم او همیشده بدگاخالقی
میکنگ؛ لاما وقتی بخواهگ من کاری برایش انجام دهم یا چیزی احتیداج داشدته باشدگ،
بلترین کارها را برایم انجام میدهگ؛ غذای مورد لالقهام را میرزد و هرچه مییدویم
لم میکنگ دیگر از این ردتارهایش خسته شدگهام و حتدی وقتدی بده مدن محبدز
میکنگ ،از او دلزده میشوم هربار که میبیدنم ردتدار همسدرم بدا مدن خدوب شدگه،
میدلمم که حتماً کاری با من دارد هرچه سعی کردم بدا ایدن اخالقدش کندار بیدایم،
3
نتوانستم تحم کنم و برای همین ،تصمیم به جگایی از این زن خودخواه یردتم
 1جواد مص فوی؛ بلشز خانواده؛ ص 51
 2باشگاه خبرنگاران جوان 23 ،ملر  ،۲3۱2کگ خبر53515۱0 :
 3جام جم 23 ،ملر  ،۲3۱2کگ خبر2۲3۲۷۲۲701۲۱2۷22232 :

راهکارهای پیشگیری از طالق
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