
 

 راهکارهای پیشگیری از طالق

 *جویی نرگس زرین

 مقدمه 
ای از تعالیم و دستورهایی اسز که خگاونگ حکیم بدرای سدعاد  بشدر دین مجموله

های زنگیی بشر برنامه دارد  با بررسدی ادیدان  اللدی، برای همۀ جنبهدرستاده اسز و 
ها وجود دارد، اما اسالم د ضمن ترییدگ طدالق د آن را یابیم که اا  طالق درآندرمی

هدا برشدمرده اسدز، و بدرای مقابلده بدا سدونامی طدالق  تدرین حال  جزظ مبردوض
مدگارا و سداز ،  راهکارهایی همچون ترجیح مصدالح خدانواده بدر مصدالح ددردی،

نمایگ که ایر ایدن امدور بخشش و یذشز، ایجاد ملر و محبز در خانواده توایه می
 رسگ  های این امر به حگاق  میشود و آسیبمی محقق شود، از طالق ریشگیری

 . ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی5
دارد؛ ایدن نلداد  ترین لنایز را به تشکی ، تحکیم، تکریم و تعالی خانواده اسالم بیش

شمرد؛ سعاد  و شدقاو  انسدان را مندوط بده   و رحمز میمقگم را کانون مودل 
دانگ و هگق از تشکی  آن را ترمین نیازهای مادلی، لاطفی و معندوی بنای خانواده می

که در قدرآن کدریم و روایدا  تعبیراتی  1شمرد انسان، از جمله سکون و آرامش برمی
لا را روشن میبه کار ردته  بیزاه  ، نمایگ  خگای سدبحان در قدرآناسز، این مگل

نامدگ  همچندین مدی 3«نعمز اللدی»ای دیگر و در آیه 2«میثاق غلیظ»ریونگ ازدواج را 
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ای کده بده  تدر از خانده چیز در ریشگاه خدگا، محبدوب هیچ»درمایگ: می رسو  خگا
ای کده در  ورتر از خاندهچیز در ریشگاه خگا، منفد ازدواج، آباد شگه باشگ نیسز و هیچ
 1 «اسالم به طالق ویران شود، نیسز!

ییدری از  با تقگسی که اسالم به خانواده بخشیگه اسز، برای تقویز این ریونگ و ریش
سازی کرده و هگق اسالم از این همه ترکیگ بدر تشدکی   و تدگوام دروراشی آن، زمینه

ش، اهمیلدز بسدیاری دارد تدا زنگیی با آرام»خانواده، رسیگن به آرامش روانی اسز  
های خود را بیان کندگ، ترین نشانهخواهگ یکی از ملمجا که خگاونگ متعا  وقتی میآن

ُفِسُکْ  أْزواجاَا ِلَتْساُکُنوا »درمایگ: کنگ و می به ازدواج اشاره می َْ َو ِمْن آیاِتِه أْن َخَلَق َلُکْ  ِمْن أ
ََ َو  ُروَن   َرْحَمَة إنَّ َيإَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُکْ  َمَودَّ که  های او این و از نشانه 2؛ذِلَک َلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ

تان دوستی و  ها آرام ییریگ و میان از )نوع( خودتان، همسرانی برای شما آدریگ تا بگان
هدایی  انگیشدنگ، ق عداً نشدانه برای مردمی کده مدی رحمز نلاد  آری در این )نعمز(

 «اسز 
کنگ که زن و شوهر، در تحکیم و رایگاری این بندا نلایدز ، ایجاب میاهگاق خانواده

سعی خود را به کار برنگ و بر دوامش نیز اارار نماینگ؛ بنابراین ایر زن و مردی ردس 
خاطر  از ریونگ ازدواج، به لللی زوج خویش را م ابق با معیارهای خویش نیادتنگ و به

ریونگ، بدا وجدود مید  بداطنی خدویش،  یذاری به ااو  این مصالح خانواده و ارز 
میلدی بده زوج خدود، نشدان نگادندگ و در حفدظ ایدن بندا و مصدالح آن  کراهز و بی

یشدایگ؛  ای از خیرا  و برکا  را به سدوی آندان مدی کوشیگنگ، خگاونگ کریم دریچه
عاِشاُروُهن »ردتاری با همسران و امر به چنانچه در سور  نساظ، بعگ از ترکیگ بر خو 

َعسي»درمایگ:  ، می«ْعُروفِبالِم  ََ ِْن َکِرْهُتُموُهنَّ  أْن َتْکَرُهاوا َشاْیًَا َو َیْجَعاَل اللاُه َیاِه َخْیارَا   ََ
داریدگ و خدگا در آن،  تان نیامگ، چه بسا چیزی را خدو  نمدی رس ایر از آنان خو 

 «دهگ  مصلحز دراوان قرار می
دلدی زوجدین و هموارسداختن  هدم حاکمیز این درهنگ قرآنی در ایجاد همراهدی و
کنگ تا در بروز اختالدا  و رخگادها  مسیر زنگیی، اثر مستقیم دارد و آنان را یاری می

لجوالنه، تصمیم نگیرنگ؛ بلکه از آن جلز که رضایز حق را در استمرار و استحکام 
                                                           

  ۷، ص 22؛ ج الشیعهوسائ   محمگ بن حسن حر لاملی؛ 1

  2۲  روم: 2

  ۲۱  نساظ: 3



   67   راهکارهای پیشگیری از طالق

 

 بیننگ، در برقراری الح و آشتی تال  نموده، مقاوم و استوار مشدکال  این ریونگ می
 کننگ   سویی دکر می دلی و یف دارنگ و به ایجاد تفاهم، اتحاد، همرا از ریش روی برمی

 . مدارا و سازش5
یکی از ضروریا  تشکی  جامعۀ سالم، تشکی  خدانواد  سدالم اسدز  ایدر خدانواده 

تر باشدگ، بنیدان  ااالح شود، جامعه نیز ااالح خواهگ شگ و هرچه بنیان آن مستحکم
هایی که در تحقق سدازیاری نقدش  یکی از ویهیی .تر خواهگ بود مجامعه نیز مستحک

شود که در این  تر لاملی یادز می توان یفز کم سزایی دارد، ردق و مگاراسز و می هب
حگ بتوانگ در ایجاد و تثبیز سازیاری نقش ایفا کنگ  رمز مودقیز مرد بدرای زندگیی 

ای، نشدانۀ  تن چندین ویهیدیبلتر، مگارا و ساز  با مشکال  خانوادیی اسز و داش
ایمان اوسز  در قرآن و روایدا  هدم، بدگین م الدب اشداره شدگه اسدز  خگاوندگ 

 درمایگ:  می
اْلحَا َو » ُُ ال ُجناَح َعَلْیِهما أْن ُیْصِلحا َبْیَنُهماا  ََ ُشوزَا أْو إْعراضَا  َُ ْت ِمْن َبْعِلها  ََ ٌَ خا َو إِن اْمَرأ

 َْ ْلُح َخْیٌر َو ُاْحِضَرِت األ ِنَّ اللَه کاَن ِبما َتْعَمُلوَن َخبیاراَ الصُّ ََ ُقوا  حَّ َو إْن ُتْحِسُنوا َو َتتَّ  1؛ُفُس الشُّ
یرداندی داشدته باشدگ، بدر آن دو  و ایر زنی از شوهر خویش بیم ناسازیاری یدا روی

یناهی نیسز که از راه الح با هم به آشتی یراینگ کده سداز  بلتدر اسدز  )ولدی( 
، حضددور )و غلبدده( دارد و ایددر نیکددی کنیددگ و بخدد  )و لددگم یذشددز( در نفددوم

 «  دهیگ، آیاه اسز  ررهیزیاری ریشه نماییگ، ق عاً خگا به آنچه انجام می
داِس » آمگ اسدز:  در حگیثی از ریامبر اکرم اَراُح النَّ َْ ُُ   ُمد ْفدُق ِبِهدْ  ِنْصد ُُ اتيمداِن َو الرِّ ِنْصد

 «یی با آنان، نیمی از زنگیی اسز خو مگارا با مردم، نیمی از ایمان و نرم 2؛اْلَعْيِش 
مندگی از  توان از زنگیانی بلره برد و زنگیی بگون بلره اساساً بگون ردق و مگارا، نمی

کیدگ شدگه راین امر ، داقگ روح و معناسز، از این در روایا  به مگارا دربرابر همسر ت
بیدان ، از همسرخود شکایتی را ریش حضر  اسز  یکی از ااحاب امیرالمؤمنین
هایی که میان آنان وجود داشدز، بده او سدفار   کرد  حضر  رس از رذیر  نقص

ْاروُهنَّ َعَلى ُك ِّ حا   َو َاحِسنوا»درمودنگ:  زبدان  با زنان در همه حا  مگارا کنیگ، خدو  3؛َف
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 «خو باشیگ و در تمام امور نیکی نماییگ  ونرم

 . بخشش و گذشت 5
ییرندگ، آیگ و آن دو در آستانۀ طالق قدرار مدیوقتی اختالق بین زوجین به وجود می

هدا و  خلقی ها، کدج ترین سفار  اسالم یذشز هریف از زن و شوهر در لرز  بیش
اشتباها  دیگری اسز؛ زیرا زن و شوهر، روحیدا  و طدرز تفکدر متفداوتی دارندگ  

و  انگ ما در همۀ موارد یف طرز تفکر داریم و در همۀ مسائ  مواددق که مگلیهایی  آن
شدان ردیش نیامدگه اسدز کده  هماهنگ هستیم، شایگ هندوز زمینده و موقعیدز بدرای

که ایر زن و شدوهری بدا روحیدۀ  دیگر را بشناسنگ؛ ضمن این های واقعی هم خصلز
جاسدز  کگام از خ ا و لصبانیز مصونیز نگارنگ  این مشترک ریگا شونگ، باز هم هیچ

هدا جا انسدانازآن 1شود  آشکار می که اهمیز یذشز و ترثیر آن درتگاوم روابط سالم
هدای دیگدران چشدم شان کسانی هسدتنگ کده از اشدتباهشونگ، بلترین دچار لرز  می
ها و زیبایی های اطرادیان را بزرگ جلوه نگهنگ که این خود، به خوشیبپوشنگ و لیب

یابدگ؛ زیدرا ای میادزایگ  این افز نیکو، در زنگیی زناشویی اهمیز ویههزنگیی می
های طرق نپوشیگن از لرز کننگ و در اور  چشمزن و شوهر کنار هم زنگیی می

نارذیر خواهگ شگ زن و شوهر بایگ رضایز هم دیگر تحم مقاب ، وجودشان برای هم
را جلب کننگ و از انجام کارهایی که کگور  و ناراحتی به دنبا  دارد، بپرهیزنگ، زیدرا 

و از اشتباه هم چشم نپوشنگ، زنگیی یا بده کدام ییری کننگ چنانچه در این باره سخز
دهندگ  کسدی کده خ اهدای دیگدران را نادیدگه شود یا آن را از دسز میآنان تلخ می

یذرد و او را مشمو  رحمز و آمدرز  قدرار  بگیرد، خگای متعا  نیز از یناهانش می
اوَن أْن َو ْلَیْعُفاوا َو ْلیَ »    کندگ: دهگ  خگاونگ در قرآن کریم سفار  می می ْصاَفُحوا أالُتِحبُّ

    و بایگ لفو کنندگ و یذشدز نمایندگ  مگدر دوسدز  2؛َیْغِفَر اللُه َلُکْ  َو اللُه َغُفوٌر َرحیٌ  
بنا بر این آیه و دیگدر « نگاریگ که خگا بر شما ببخشایگ؟ و خگا آمرزنگ  ملربان اسز 

هه نزدیکدانی کده ویدها و خ اهای دیگدران، بده آیا ، درونشانگن خشم در برابر بگی
کنیم، آمرز  حضر  حدق را بده ها سپری می های زیادی را کنار آن روزه سالزهمه

هدای دربدار  لردز  دنبا  دارد  خوب اسز که مردان به سیر  لملی معصدومین
                                                           

  20۲، ص بلگاشز روانی ازدواج و همسردارینیا،   احمگ حسین1
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دهگ و اخدتالق و همسر خود، لم  کننگ؛ زیرا یذشز، لشق و محبز را ادزایش می
لدرض  یویگ که به امدام ادادق می« بن لماراسحاق »بخشگ   مشاجره را رایان می

امدام « حق زن بر مرد چیسز که با انجام آن، انسان نیکوکار محسدوب شدود؟»کردم: 
خوراک و روشداک او را ددراهم نمایدگ و ایدر خ دایی از وی سدر زد، از او »درمود: 
رسدانگ و  ، همسری داشز کده بده او آزار میرگرم امام باقر»سپس درمود: « بگذرد 

هدای از سوی دیگر زن هم بایگ لردز  1«داد  رم او را مورد لفو و بخشش قرار میرگ
ییرد و یقینداً  شوهر را ببخشگ؛ زیرا در این اور ، شوهر در شکنجۀ وجگان قرار می

بایذشدز، دلمیدگه،  یداه همسدر  را زندی از کردار خویش رشیمان خواهگ شدگ؛ آن
منگ اسدز و  ی، خانواده و شوهر  لالقهدلمگ که به زنگی دانگ، می دگاکار و لاق  می

درمایندگ: می دانگ؛ رس محبتش به او چنگبرابر خواهگ شگ  رسو  خگا قگر او را می
 2«بخشگ  رذیرد و خ اهایش را نمی زن بگ، لذر شوهر  را نمی»

زنی دربار  لللز درخواسز طالقش، به رئدیس دادیداه حمایدز از خدانواده یفدز: 
ه من نگفدز کده خدگمز سدربازی را انجدام ندگاده و ایدن شوهرم ریش از ازدواج ب»

چنگ روز ریش متوجه شگم که به همین زودی بایگ  موضوع را از من مخفی کرده بود 
 3«توانم با مردی که به من دروغ یفته، زنگیی کنم  به خگمز سربازی برود و من نمی

و  هدای الضدای خدانواده را بدا بدگی راسدخ یویدگاز سوی دیگر ایدر کسدی بدگی
انگیزد؛ ولی ایر بگی را با نیکی و نرمدی ها را برمیجویی کنگ، کینه و دشمنی آن انتقام

سدازد و کینده و راسخ یویگ، درد خ اکار را شرمسار کرده، آیاهانه با خود همراه مدی
َو الَتْسَتِوي اْلَحَساَنُة َو »درمایگ: کنگ  خگاونگ در قرآن میدشمنی او را به دوستی بگ  می

تياَل  ْع ِبالَّ ََ ُة اْد ًَ یِّ ُه َوِلای  َحمایٌ    السَّ ََّ ٌَ َکأ هي َبْیَنَک َو َبْیَنُه َعداَو َِذا الَّ ََ و نیکدی بدا  4؛ِهَی أْحَسُن 
یاه کسی که میان تدو و چه بلتر اسز دد  کن؛ آنسان نیسز  )بگی را( با آنبگی یف

 «یردد د  میاو دشمنی اسز، یویی دوستی یف

 داری. صبر و خویشتن5
یکی از مباحث اخالقی که بسیار حائز اهمیلز اسز ودر آیا  و روایا  بگان تاکیدگه 

                                                           

  5۲0، ص 7؛ ج کادیال  محمگ بن یعقوب کلینی؛ 1
  235، ص ۲03؛ ج بحاراألنوار  محمگباقر مجلسی؛ 2
  30؛ ص آیین همسرداری  ابراهیم امینی؛ 3
  32  دصلز: 4



71    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

د  در  شگه ، دضیلز ابر اسز  زن و شوهر در زنگیی مشترک نیاز بده ادبر و تحمل
برابر مشدکال  دارندگ  لدگم بردبداری در برابدر نامالیمدا ، محدیط خانده را دچدار 

نکنندگ، دیگدر ریوندگ محکدم و رایدگاری  کنگ ایر زن و شوهر ادبورینابسامانی می
ا ایر چنگین سا  از زنگیی مشترک آن دو بگذرد و بدا یدف دیگدر نخواهنگ داشز؛ امل

 درمایگ: می شود  امام باقرانس بگیرنگ، خیلی از مشکال  خانوادیی رد  می
ُجِ  َبْذ  َساِء، َفِجهاُد الرَّ َجاِ  َو النِّ ى  ُ  َكَتَب اللُه اْلِجهاَد َعَلى الرِّ ُيْقَتَ  ِفدي َسدِبيِ    ماِلِه َو َنْفِسِه َحت 

راستی کده خگاوندگ د به 1؛َزْوِجَها َو َیْيَرِتدِه   ِمْن أذ   ما َتر   َتْصِبَر َعلى  اللِه َو ِجَهاُد اْلَمْرأِح أْن 

وج ل د بر زنان و مردان جلاد را واجب کدرده اسدز  جلداد مدردان آن اسدز کده  لزل

( ما  و خون خود را بذ  کننگ تا در راه خگا کشته شدونگ )برای حفظ دین و مملکز

 های زنگیی همسر  ابر کنگ و جلاد زن آن اسز که در مقاب  دشواری

هدای ادبر داریدم؛ ادبر حضدر  های بسیاری از الگوها واسدوهدر تاریخ نیز نمونه
، ، ابر حضدر  ندوح، ابر آسیه همسر درلون، ابر حضر  ایوبزینب

هدای در جامعۀ امروزی نیز، نمونه ، ابر حضر  یوسفابر حضر  یعقوب
کنیم که بایگ از آندان درم یرددز  ادبر بسیاری از ابر زنان و مردان را مشاهگه می

هاو ق   لضوها، همچنان بار های دداع مقگم که با وجود بیماریجانبازان لزیز سا 
شداکر هسدتنگ و  کنندگ، بلکدهتنلدا ادبر مدیکشنگ و نهاین مشکال  را بر دو  می

کننگ؛ همچندین ادبر مدادران، همسدران و درزندگان اطرادیان را نیز به ابردلو  می
هدا بدرای الگدوی سدبف تواننگ از این اسوهجانبازان، آزادیان و شلگا که جوانان ، می

توان بده لنایدا  خگاوندگ زنگیی ایرانی د اسالمی بلره ییرنگ  با ابر و بردباری، می
و رادا   5بلشز 4نصر ، 3محبز، 2کریم به اابران ولگ  بشار ،رسیگ؛ زیرا قرآن 

 درمایگ:داده اسز  همچنین می 6حساب،بی
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َبَر َو َغَفَر إنَّ َذِلَک َلِمْن َعْزِم ااُلُمورِ » َُ کسانی که شکیبایی و لفدو کنندگ، ایدن از و  1؛َو ِلَمن 
 «کارهاى ررارز  اسز 

ِنَّ اللَه الُیضیُع أْجَر » ََ بْر  ُْ شکیبایی کن که خگاونگ، رادا  نیکوکداران را  2؛اْلُمْحِسِنینَو ا
 «ضای  نخواهگ کرد 
 درماینگ: می هچنین ریامبر اکرم

َبَلِئدِه َو َمدْن   َعلدى ُسوِء ُخْلِق اْمَرأِتِه َاْعطاُ  اللُه ِمَن اْلْجِر مدا أْعطداُ  داُودَ   َمْن َصَبَر َعلى»
َِ ُمدزاِح    ُسوِء ُخْلدِق َزْوِجهدا  َصَبَرْت َعلى مدردى کده بدر  3؛أْعطاهدا ِمْثدَ  َثدواِب آِسدَيَة ِبْند

خاطر تحم  بدال و به بگاخالقی زنش بردبارى کنگ، خگاونگ راداشی را که به داود
دهگ و زنی که بر بگاخالقی شدوهر  شدکیبایی بده خدرج  سختی ل ا کرد، به او می

 «خواهگ داد دهگ، خگاونگ هماننگ رادا  آسیه دختر مزاحم را به او 

 های زندگیدیگر و نعمتهای یک. به یاد آوردن خوبی5

های جزئی در زنگیی زناشویی تا حدگودی طبیعدی اسدز  دو انسدان وجود اختالق
سلیقه نیستنگ  بین زن و شدوهر تفداو  دکدر، د  و همدکر، هممعموالً اگدراگ هم

هدا را بده حدگاق  رو  و سلیقه وجود دارد  ملم این اسز که زن و شوهر اخدتالق
هدا، کاهش داده و از ایجاد تنش و اض راب در زنگیی جلوییری کنندگ  ایدر خدوبی

های زنگیی مشترک، هنگام رویارویی با اختالدا  مگ نظر باشدنگ، ها و نعمزخوشی
همسران را در ح  مشکال  یاری خواهنگ داد و افا و امیمیز را جایگزین تدنش 

بختدی زنگیی بدرای رضدای خدگا و کسدب خدو  و درییری خواهنگ نمود  ایر در
توان به امیگ آیندگ  روشدن و بدرای ها را میآخر  حساب باز شگ، بسیاری از سختی

 .هدا را بدر دو  یرددزجلب رضایز حق تعالی تحم  کرد و بسیاری از مسدوولیز
ْعَماَت اللاِه َع »هاى اللی باشیگ:  دهگ که به یاد نعمز قرآن دستور می َِ و  4؛َلاْیُکْ  َو اْذُکاُروا 

 «نعمز خگا را بر خود یاد کنیگ 
کده چشدم خ دارو  و مترسفانه ادرادی که به اخالق آراسته نیستنگ و بده جدای ایدن
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تدر زن و شدوهرها بیننگ  بیشها و خ اها را خوب مینگر داشته باشنگ، نگاشتهزیبایی
ی او را هداکنندگ و بدگیهای طرق مقاب  را درامو  مدیهنگام اختالق، تمام خوبی

ا ایر انصاق و مرو  به خرج دهنگ، در وجود همدان همسدر، مگنظر قرار می دهنگ؛ امل
هدا را بده یداد آورد و تدوان آنهدایی وجدود دارد کده مدیها و خوبیها، نعمززیبایی

تر و دیگر داشته باشنگ، هرچه مثبزررور  داد  ایر همسران دیگیاه مثبتی دربار  یف
هدا ان میزان در ح  اختالق مؤثر اسز  در زنگیی انسان زیباییتر باشگ، به هممتعالی

هدا ها و بدگیچه بر زشتیهای دراوانی وجود دارد؛ چنانها و بگیها و خوبیو زشتی
آمیز خواهگ بود؛ بنابراین ضروری اسز زشدتی و آور و نفر تمرکز کنیم، زنگیی رنج
 زیبایی را با هم ببینیم  

هدا را بده یدزاری، دزوندی نعمدزموجب لذاب و سدپام در درهنگ قرآن، ناسپاسی
ْن َکَفاْرُتْ  إنَّ َعاهابي»آورد: ارمران می ًِ ُکْ  َو َلا ََّ ْن َشَکْرُتْ  أَلزیاَد ًِ ُکْ  َل َن َربُّ و  1؛َلَشادیٌد   َو إْذ َتأذَّ

یزاری کنیگ، نعمز شدما را اددزون یاه که رروردیارتان الالم کرد، ایر واقعاً سپام آن
 «و ایر ناسپاسی نماییگ، ق عاً لذاب من سخز خواهگ بود  خواهم کرد

 گرایی. تقوامداری و اخالق5

ترین ااو  مودقیز زن و مرد در زنگیی مشترک، توجده بده مسدائ  لداطفی از ملم
اخالقدی و ملدرورزی بده شود، مگر با خدو دیگر اسز  این امر نیز حاا  نمییف

و مرد( یدا یکدی از آندان، بدگاخالق باشدنگ،  همسر و درزنگان؛ اما ایر هر دو نفر )زن
ییرد  توجه به این امر، بسیار ملم اسدز کده اخدالق زنگیی رنگ جگایی به خود می

های ادراد برای ازدواج باشگ  زن و مدرد ایدر از ترین ویهییبایگ رس از ایمان، از ملم
بدر مشدکال   تواننگ با تفاهم و همکدارى متقابد ،این مزیلز بلره نگاشته باشنگ، نمی
شگن باورهدای مدذهبی و اادو  اخالقدی، یکدی از زنگیی چیره شود  امروزه سسز

شدگن رندگکم»کنگ  طبق آمارهای موجود لواملی اسز که بنیاد خانواده را تلگیگ می
های اخالقی، لام   ملمی طالق اسدز، امدا بنگی بایستهالتقادا  مذهبی و لگم رای

بنگی به مدوازین از سوی دیگر، رای 2«کاهش یابگ  اری، سبب می شود که طالق ددین
دار در اور  برخورد دینی و اخالقی، بالث انسجام خانواده می شود  همسران دین
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شدونگ؛ بلکده د  های خانوادیی، دچار یرم نمدیبا مشکالتی ماننگ دقر و ناسازیاری
های زنگیی را دارنگ و با حالو  ایمان و یاد خگا، تلخیهای اللی خو  میبه ولگه

هدای اخالقدی سدازنگ  همچندین آراسدتگی زوجدین بده ویهیدیبه شیرینی بدگ  مدی
ارزشمنگی ماننگ ادگاقز، ودداداری، احتدرام، ملربدانی، دلسدوزی، دروتندی، ادبر، 

ابددودن آنددان از خودخددواهی، یذشددز، نددرم خددویی، خیرخددواهی، انصدداق و مبرل
اختالدا  از ساحز خدانواده  ها وشود بسیاری از بگردتاریجویی، موجب می برتری

 1رخز بربنگد 

 . عذرخواهی و عذرپذیری7
های ملم تربیتی اسالم اسدز کده در آیدا  و  لذرخواهی هنگام اشتباه، یکی از شیوه

إْقَبْ  ُعْذَر أِخيَک َو إْن َلدْ  َيُکدْن َلدُه » درمودنگ: روایا  بگان  ترکیگ شگه اسز  امام للی
برادر دینی خود را بپذیر و ایر لذری نگارد، برایش لدذری  لذر 2؛راً ُعْذر  َفاْلَتِمْس َلُه ُعْذ 

 «بترا  
هدا و    موجدب اذیدز و حوادلگیها، بیکارییاهی در زنگیی مشترک بر اثر نگانم

تواندگ چلدر  زندگیی زناشدویی را زشدز و ها میشویم که این اشتباهآزار همسر می
را از میان بردارد ، لذرخواهی هنگام خ دا  ها توانگ کگورچه میانگیز کنگ  آننفر 

شود که در زندگیی تر میو اشتباه اسز  لذرخواهی موجب محبز و امیمیز بیش
ییدرد  کناریذاشددتن غدرور و لجاجددز و روزمدر  مدا زیدداد مدورد توجدده قدرار نمددی

بدردن زمیندۀ تشدنج و لذرخواهی اادقانه در برابر خ اها و اشتباها ، موجب ازبین
شود کسانی که به للز غرور یا لجبازی، همیشه خدود  کانون خانواده می درییری در

کنندگ، زندگیی ررتنشدی را تجربده خواهندگ داننگ لذرخواهی نمیرا حق به جانب می
ها و مشکال  حاد خانوادیی از یف اشتباه کوچدف کرد  چه بسا بسیاری از درییری

رخواهی سداده انجدام شونگ که ایر بعگ از همان اشدتباه کوچدف یدف لدذشروع می
کشیگ  هریاه اختالدی میان همسران رگیگ آیگ، شایسدته جاها نمییردز، کار به این می

آیا اشدتباه از مدن »اسز هر کگام چنگ لحظه با خود خلو  کننگ و از خویش بپرسنگ: 
و وقتی به جواب مثبز رسیگنگ، با کما  شلامز از همسر خدود لدذرخواهی « نبود؟
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این کار، هریز کوچف نخواهنگ شدگ؛ چدون بده دسدتور خدگا لمد   کننگ و بگاننگ با
یذاشتن، رذیرای روز  او باشگ تا بدا ایدن لمد ، کننگ  طرق مقاب  نیز بگون منز می

درما و نشاط و شادابی آن حفظ شود  در حگیثی ریامبر افا و امیمیز بر خانه حکم
هددایش را رددذیرد و خ ازن بددگ، لددذر شددوهر  را نمددی»درماینددگ: مددی اکددرم

زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده، درخواسز طدالق داد و دربدار  للدز آن بده 
شوهرم حتی ایر مقصر اگدرادگ هدم باشدگ، حاضدر نیسدز از مدن »قاضی یفز: 

شگ  ناراحز کرده و دلم را شکسته اسز؛ ولدی حتدی معذر  بخواهگ  بارها مرا به
زن جدوان « ری نکرده که دلم را بده دسدز بیداورد بار هم معذر  نخواسته و کایف

روشدی کدردم؛ همیشه این من بودم که یذشز کردم و از خ اهای او چشم»ادامه داد: 
هدایی ولی من یف زن هسدتم و دوسدز دارم شدوهرم یداهی مدرا بدا چندین حدرق

شوم، مث  بقیۀ مردها بیایدگ و از مدن معدذر  حا  کنگ و ایر از او ناراحز می خو 
خدواهم از او جدگا هگ  دیگر تحم  زنگیی کندار چندین مدردی را ندگارم و مدیبخوا
   2«شوم 

                                                                           . حل مشکالت، درون خانه                        8
نده اسدز  های ملم در آغاز زنگیی، ح  مسائ  توسط زوجدین، درخا یکی از ملار 

آیگ د هر چنگ کوچف د نبایدگ بیدرون از خدانواده  مشکالتی که بین همسران ریش می
تان باقی بگذاریگ  بده قدو   چیز را در چاردیواری خانهتسری ریگا کنگ  سعی کنیگ همه

ترها، همۀ مشکال  را زیر در  رنلان کنیگ تا به بیرون از خانه درز نکنگ؛ زیرا  قگیمی
تدر بده هر کسی، به موضوع آیاهی دارندگ و اکثدر مسدائ ، بدیشزن و شوهر بلتر از 

های زوجین اسز  از سویی اطرادیان ممکدن اسدز از نگداه و  سالیق و لرق  تفاو 
تجربۀ خودشان یا مثاًل از سر محبز به درزندگ، ریشدنلادی ارائده دهندگ کده مناسدب 

مان دردد   ا اطرادیانیردیم تا ب ییرد، دنبا  بلانۀ کوچکی می مان مینیسز  یاهی تا د 
های  مان را کم کنیم؛ اما همین دردد  زدن، کمی از بار روانی مشکال کنیم و با حرق

مدان، بدگون هدیچ غدرض هدای ساده و خودمانی یا یله و شکایاتی که در میان حرق
هددا و  کنیم، موجددب بدده هددم خددوردن آرامددش و ایجدداد دلخوری خااددی بیددان مددی
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ایم کده  بسدیار دیدگه و شدنیگه  دکر  را نکرده بدودیم شود که ااالً  هایی می ناراحتی
های مشدترکی تدا مدرز طدالق ردیش ردتده و چده  ، چه زنگیی ها للز همین دردد  به

های چنگساله، یداه  اختالدا  لمیق خانوادیی و دامیلی ریش آمگه که کگور  و کینه
ین خودمدان بد»حتی آنان را به خون هم تشنه کرده اسز  با یفتن همین چنگ لبار : 

و    « ا  چده رنلدان از خدگا رنلدان نیسدز، از بندگه»، «شما که غریبه نیستیگ»، «بمانگ
خدواهیم و ادحبتش  کنیم اجازه داریم دربار  هر کس و هر چیزی که می احسام می

آیگ، حرق بزنیم  در همین راستا، یاهی ممکن اسز رازهدایی از دیگدران را  ریش می
شود و تبعا  آن هریز قاب  بخشش نیسز  اوانی میدا  کنیم که بالث مشکال  در

توان نتیجۀ ادشای راز دیگری را جبران کرد؛ برای مثدا  هدیچ یدف از زوجدین  و نمی
بسا محبز ادراطی اما از سر دلسدوزی   نبایگ شکایز همسر  را نزد خانواده ببرد؛ چه

داسدتان  ها، ممکن اسز مشکال  جگیگی را به وجود آورد  وقتی حرددی از خانواده
المث  یدف کدالغ  زنگیی، بیرون از خانده تسدری ریدگا کندگ، مصدگاق همدان ضدرب

یردد مرد به زن یا زن به مرد بگبین شدگه، ردتدار او را  که بالث می  شود کالغ می چل 
حم  بر خبرچینی کنگ و از او سلب التماد نمایگ  بلتدر اسدز در ابتدگا، سدعی کنیدگ 

 و همسرتان ح  کنیگ   مشکال  به وجود آمگه را میان خود

 . پرهیز از خودخواهی و تکبر9
های دراوانی دربار  تکبر و خودمحوری وارد شدگه اسدز  در متون اسالمی، نکوهش

شدود، تکبدر اولین و بگترین افز رذیله که در داستان انبیا و آغاز خلقز مشاهگه می
ْر »ن آمگه اسز: کننگ  در قرآیاد می« اسام الکفر»و « امل الفساد»اسز که آن را  َو الُتَصعِّ

ورٍ  ُِ ََ تاٍ   ِْ ي األْرِض َمَرحَا إنَّ اللَه الُیِحبُّ ُکلَّ ُم َِ اِس َو الَتْمِش  َک ِللنَّ التنایی از مردم با بی 1؛َخدَّ
روی مگردان و مررورانه بر زمین راه مرو که خگاونگ هیچ متکبلر مرروری را دوسدز 

 «نگارد 
َجاِ  »درمودنگ:  همچنین رسو  یرامی تي   ِمْن  َخْيُر الرِّ دِذيَن  ُامَّ َو  أْهلديِهْ   َعَلدى  تَيَتَطداَوُلوَن   الَّ

ون انگ که دربار  خدانواد  خدود خشدونز و تکبدر بلترین مردان امز من کسانی 2 ؛َيِسنُّ
 «دارنگ ورزنگ و بر آنان رحمز و نواز  دارنگ و آزار و ستم روا نمینمی

                                                           

  ۲1  لقمان: 1
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ترین لوام  اختالدا  خانوادیی اسز  کسدانی اهی، از جمله ملمخودبینی و خودخو
شدمارنگ و بینندگ و بدزرگ مدیهای خدود را مدیکه به این بیماری مبتال باشنگ، خوبی

یاهی مرد در محیط خانواده با تکیه بر برتدری جسدمی  بیننگ های خویش را نمیبگی
جدا، های بینتظارا  و توق ییرد و با او موقعیز خود، ردتاری غرورآمیز در ریش می

کنگ  یاهی زن نیز با توجه به تحصیال ، ثرو ، شدر  یدا زنگیی را دچار آشوب می
ورزد و ردتاری خودرسدنگانه و از موقعیز خانوادیی برتر خود، بر شوهر  غرور می

ییرد  ریشۀ این ردتار هم، همان نفدوذ شدی ان بدا ادفز روی تکبر با او در ریش می
اوسز  در هر اور  روابط زناشویی سالم و اسالمی، به هدیچ وجده غرور در روح 

تواندگ زمیندۀ شکسدز  در دضای حاکمیز شی ان ممکن نخواهگ بود  خودخواهی می
 1های زنگیی شود  راب ۀ مشترک باشگ و بالث تزلز  رایه

زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده، درخواسز طدالق داد و دربدار  للدز آن بده 
 قاضی یفز: 

شوهرم مرد خودخواهی اسز و دوسز دارد در زندگیی همیشده حدرق، حدرِق او 
شود به حرق من یو  کنگ و اهمیتدی بده نظریدا  مدن وقز حاضر نمیباشگ  هیچ

ودن داشتم و هریز شوهرم جدوری ببگهگ  همیشه در زنگیی مشترک، احسام اضاده
ردتار نکرد که من بگانم حقی در این زنگیی دارم  او همیشه بالث ناراحتی من شدگه 

   2اسز 
 مرد جوانی هم با مراجعه به دادیاه خانواده درخواسز طالق داد و به قاضی یفز: 

و کندگ و ردتدار خدوبی دارد  اکه به من احتیداج دارد، محبدز مدیهمسرم تنلا زمانی 
شدوم  او همیشده بدگاخالقی کنگ که مدن از دسدتش خسدته مدیقگر بگردتاری می آن
ا وقتی بخواهگ من کاری برایش انجام دهم یا چیزی احتیداج داشدته باشدگ،  می کنگ؛ امل

یدویم رزد و هرچه میام را میدهگ؛ غذای مورد لالقهبلترین کارها را برایم انجام می
ام و حتدی وقتدی بده مدن محبدز ایش خسته شدگهکنگ  دیگر از این ردتارهلم  می

بیدنم ردتدار همسدرم بدا مدن خدوب شدگه، شوم  هربار که میکنگ، از او دلزده می می
دلمم که حتماً کاری با من دارد  هرچه سعی کردم بدا ایدن اخالقدش کندار بیدایم،  می

 3نتوانستم تحم  کنم و برای همین، تصمیم به جگایی از این زن خودخواه یردتم 
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