فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

راههای برونرفت از بداخالقی
*

حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی 


مقدمه

یکی از پرسشهای مطرح شده در حوزه اخالق این است که چرا آندسته از انسانهایی که به
رذائل اخالقی خود آ اهند ،اقدامی جهت اصالح خویش نمیکنند و با روح بیمار ،عمر خود را
به سر میبرند؟
چند علت در اینباره وجود دارد اهی چنین فردی هرچند اصل بیماری اخالقی را میداند،
اما از پیامدها و آ ار خسارتبار آن آ اهی کامل ندارد؛ زمانی نیز امیدهای کاذب و برداشتهای
ناصواب از رحمت الهای و شافاعت اولیاا ،او را از اقادام جهات زدودن اخاالق ناپساند خاود
بازمیدارد و سومین علت ،ناآ اهی چنین فردی از راههای برونرفت از آن آسیب است.
از آنجا که یکی از بیماریهای شایع اخالقی ،بدخلقی با اطرافیان است ،با تمرکز بر سومین
علت فوق ،راههای برونرفت از آن را بیان میکنیم تا انسان بداند خالصی از یک رذیله اخالقی و
آراسته شدن به فضیلت مقابلش ،آنچنان هم دوردست نیست و در دسترس همگان است.
پیش از توضیح راههای شش انه رهایی از بداخالقی ،به دو نکته مقدماتی میپردازیم
الف) ضرورت اقدام فوری

تالش برای زدودن این خصلت نابود ر ،فوریت دارد؛ چه اینکه پایدار بودن آن میتواند خانه
َ
ُ
ایمان را به کلی ویران کند .از همین رو در حدیثی از بااقرالعلوم مایخاوانیم « َملنِِق ِس َلمِِل ُلهِِ
ُ ُ ُ َ َ ُ
ان؛ 1کسی که تندخویی نصیبش شد ،ایمان از او رفته میشود».
ِاْل َیم ُ ِ
الخرقِِح ِجبِعنه ِ
در کالمی از رسول اعظم آمده است «ا ر قرار بود تندخویی باه شاکل یاک مخلاوق
* دانشآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.321
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دربیاید ،زشتتر از آن وجود نداشت».

1

ُ ُ َ ُ ُ ُُ
َ َ َ َ
ق؛
وءالخل ِ ِ
همچنین آن حضرت فرموده است «خصل َت ِانَِلِتج َت ِم َع ِان ِِفيِِ ُمؤ ِم ٍنِ؛ِالبخ ِِوِس

2

دو ویژ ی در هیچ مؤمنی وجود ندارد [یعنای ا ار کسای مایخواهاد جازم مؤمناان معماولی و
ُ
درجهپایین هم باشد ،نباید این دو خصلت را در خودش نگه دارد بخل و بدخلقی».
ب) ریشههای بداخالقی

دومین نکته این است که در مرحله نخست بایستی با ریشههای بدخلقی آشانا شاویم؛ زیارا
شناخت ریشههای یک آسیب اخالقی ،نقش زیادی در زدودن آن دارد.
ریشههای این خوی زشت را میتوان در ورا ت و ژنتیک ،تغذیاه و خاوراکیهاا ،آب و هاوا،
تربیت عملی در خانه ،اختالل در خواب ،اساتفاده زیااد از رایاناه و وشای هماراه ،ناکاامی در
خواستههای شخصی و ...دانست.
در این جا به شش راهکار مهم برای رهایی از چنین صفت ناپسندی اشاره میشود
 .1اصالح مزاج

درصد باالیی از تندخویی ،به وضع مزاجی برمی ردد؛ یعنی از اختالل در غدد داخلی ،ورم
مغز و برخی دیگر از بیماریهای جسمی سرچشمه می یرد .لذا اصالح مزاج مایتواناد نقشای
تعیینکننده در اینباره داشته باشد.
آری ،مراجعه به پزشاکان و حکیماان ،نقطاه آغاازینی بارای نیال باه خاوشخلقای اسات؛
ابنابیالحدید در شرح نهجالبالغه مینویسد
بداخالقی ،اهی از مزاج جسمانی است و اهی مربوط به نفس .اولی ،بر ا ار غالاب
شدن اخالط سودایی و به تبع ،غلیظشدن خون در وجود انسان است .دومی نیز بر ا ار
کنترل نکردن قوه غضب و خشم میباشد .ااهی کاار باه جاایی مایرساد کاه انساان
ً
بداخالق ،نسبت به انسانهای کامال بی ناه و یا حتی حیوانات و اشیای بایجاانی کاه
اطرافش است ،رفتارهای خشن انجام میدهد.

نقل شده که یکای از پادشااهان یوناان راجاع باه بااال آمادن آب دریاا و تاأخیر در رسایدن
َ
کشتیهایش ،خشمناک شد و قسم خورد که این کوه را میکند و دریا را پر میکند تاا از دساتش
 .1حسین بن سعید کوفی اهوازی ،الزهد ،ص.26
 .2حسن بن محمد دیلمی ،أمالم الدین فی صفات المؤمنعن ،ص.131
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آسوده شود.
این نکته را هم توجه داشته باشیم که دستورالعملهای خاوراکی کاه در برخای روایاات وارد
شده ،به همین راهکار اصالح مزاج برمی ردد.
 .2مشورت و روانکاوی

مراجعه به مشاوران و دانشمندان دینی ،جهات رسایدن باه خودشناسای و رهاایی از افکاار
اشتباه ،نقشی انکارناپذیر در کاستن از خوی تند دارد ،چه اینکه در خالل این کار ،پیامدهای این
خوی زشت برای انسان روشن میشود و با شنیدن آ ار زیبای خوشخلقی از زبان مشاوری که با
اختیار به او مراجعه نموده ،شوق تخل

به اخالق نیکان و صالحان در وجودش افزایش مییابد.

 .3مطالعه و اندیشه

مطالعه و اندیشیدن درباره آ ار خوشخلقی و پیامدهای بدخلقی ،به ویژه در قرآن و روایاات
نقشی فراوان در زدودن این خوی ناپسند دارد؛ چرا که آ اهی از جوانب یک موضوع ،انسان را به
تعقل و دوراندیشی وادار و مسیر یافتن راه سعادت را هموار میکند.

َ
َ َّ ْ َ َ
را اخالق نرم او میداند «ف ِبما َر ْح َمة ِمن الل ِه ِلنت ل ُه ْم
خداوند متعال راز جذابیت پیامبر
َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
ضوا ِم ْن َح ْو ِل َك؛ 2به [برکت رحمت الهی ،در برابر آناان [ماردم
و لو کنت فظا غلیظ القل ِب النِ

نرم [و مهربان شدی و ا ر خشن و سنگدل بودی ،از اطرا تو ،پراکنده میشدند».
هنگامی که حضرت موسی و هارون مأمور میشوند فرعون را دعوت به توحید کنند ،خدا باه
آنها میفرماید
َ
ررعــوزم َمـن 

ًَ ً
نـــرمیاــــــتــــًتَــواللی ــا 

آباتــردررو ــننوکــازک ــی 

دـگـــازودـــ راوـرازک ــی  

موســیادرپیــ
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آری ،در خالل مطالعه درباره این بیماری ،با زند ی آرام و دلپذیر کسانی آشنا میشویم کاه
با تسلط بر قوه غضب خود ،نه تنها نام نیکویی از خود به یاد ار ذاشتند ،بلکه مایه غبطه دیگران
به احوال خوش آنان نیز شدهاند و باعث تأسی و پیروی از این ویژ ی اساسی خود ردیدند.
 .1عبد الحمید بن هب الله بن أبی الحدید ،شرح نهج البالغه الان أای الحدید ،ج ،6ص.341
 .2آل عمران .159
 .3جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،ابیات .3815 - 3816
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در سیره رفتاری امام سجاد میخوانیم
مردی از دشمنان کینهتوز اهل بیت نزد حضرت آماد و شاروع باه ناسازا و دشانام کارد.
در جواب او چیزی نفرمود .هنگامی که آن مرد از نزد حضرت رفت ،امام

امام

به حاضران

فرمود اکنون دوست دارم با من بیایید تا نزد آن مرد بارویم و جاواب مان را راجاع باه دشانام او
بشنو ید .اصحاب عرض کردند ای کاش جاواب او را هماان اول مایدادیاد! حضارت حرکات
َ

َّ

َ ْ
َ ْ
َ ْ
َ
ین َعن الن َ
اس َو َّالل ُه ُی ِ ُّب ُالم ْ ِس ِن ْی َن»
عاف
کاظ ِمین الْ ِ
کردند ،درحالیکه آیه شریفه «و ال ِ
یظ و ال ِ
ِ

1

را زیر لب زمزمه میکردند.

روایتکننده این حدیث می وید از خواندن این آیه دانستیم که امام

نمیخواهد برخورد

تندی با او داشته باشند.
در خانه او رسیدند ،حضرت از پشت در فرماود بگوییاد علایبانالحساین
هنگامی که به ِ

است.

وقتی آن مرد متوجه شد امام

با جماعتی در خانه او آمدند ،وحشت کارد و خاود را بارای

برخورد تند دیگری آماده کرد ،اما همین که حضرت او را دید ،با یک دنیا آرامش فرمود ای برادر!
تو نزد ما آمدی و چنین و چنان فتی .ا ر بدیهایی را که به من نسبت دادی راست باشد ،از خدا
میخواهم که مرا بیامرزد و ا ر دروغ فتی و تهمت زدی ،از خدا میخواهم که تو را بیامرزد.
آن مرد از این بزر واری و خوشرفتاری شرمنده شد ،پیشانی امام
من فتم در تو نیست و من به این بدیها سزاوارترم.

2

را بوسید و فت آنچاه

 .4همنشینی با خوبان

همان ونه که معاشرت با تندخویان تأ یر زیادی در تندخو شدن و کسب ایان صافت رذیلاه
دارد؛ همراهی با خوشاخالقان نیز نقشی جدی در آراستگی فرد باه ایان صافت پساندیده دارد.
امیرمؤمنان

با تشبیه زیبایی در این مورد میفرماید

ً
َ
ُ َّ
ُ َ ُ َ َ َ
الر یحِِإ َذ َ
ِالش َّر َِک ِّ
اِم َّرت ِِب َّالنت ِن َِح َملت َِنت ِنا؛ همنشاینی باا بادان موجاب
ب
س
ك
ِت
«صهبةِاأشر ِار
ِ
ِ ِ
ّ

بدی می ردد؛ همچون بادی که از جایگاه متعفن و آلوده می ذرد و بوی بد را با خود میبرد».

َ
ِّ
الر یحِإ َذ َ
اِم َّ
آن حضرت در جایی دیگر میفرماید « ُصه َب ُةِاأخ َيار َِتك ِس ُبِِال َخي َر َِک ِّ
يبِ
الط
ِب
ت
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

 .1آلعمران .134
 .2محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج ،2ص 145و عباس قمی ،منتهی اآلما  ،ج ،1ص  1085ا .1086

َ

راههای برونرفت از بداخالقی 27 

ً

يبا؛ 1همنشینی با خوبان موجب خوبی می ردد؛ همچون باادی کاه از جایگااه پااکیزه
َح َملت ِِط ِ
می ذرد و بوی خوش را با خود میبرد».
موالنا چه زیبا به تصویر کشیده است

نـار خـ ــاز یــاغراخــ ــازکـ ـــ 

َ
صــحبتمــردانتاممــردازکـــ ـ 


صخرهومرمرکــوی 

چـوزیهصـاحبـلرسـیتـو رکـوی 2

تــرتـوسـ

آری ،مشاهداتعینی واه است که کجخلقی ،همانند بیماریهای وا یردار است و اطرافیان
را در یر میکند.
ّ
از آیتالله بهاری (در ذشته1325ق) که از شا ردان مرحوم آیتالله مالحسینقلی همدانی
بود ،چنین نقل شده است
ّ
«ا ر انسان نیمی از عمر خود یا حتی دو لث عمر خود را صر کند تا برای باقیمانده عمر،
3
یک همراه و رفی مناسب پیدا کند ،جا دارد».
ََ
سرماـهعمرآدمـیـــکنًــساسـت 

َ َ
َ
ـًسیی شـی ی 
ـسیتـــرن 

یـــا ــم َ 
ـً

َ
ََ
آزـکن ًسامیرایـک م َ ًساسـت 

ََ
ـکن ًساسـت 4
مجموعحیاتعمر،آز ،

 .5تمرین

همه ما این سخن حکمت آمیز را بارها شنیدهایم که کار نیکو کردن از ُپار کاردن اسات .ا ار
معجزه تمرین را باور داشتهباشیم ،بر بسیاری از رذائل اخالقی فائ مایآیایم .وقتای در حادیث
میخوانیم «انسان مؤمن ،شادیاش در صورتش و ناراحتیاش در قلبش اسات»؛ یعنای انساان
توانایی دارد که بر خال آنچه درونش است خود را جلوه بدهد.
خواندن بسیاری از دعاهای روزانه ،هفتگی و ماهیانه که به آنها سفارش شده به علت تکارار
و ممارست و تلقین مداوم ،در اصالح رفتار تأ یر بسیار دارد .بارای مثاال در دعاای روز شانبه از
خدا ،خوشخلقی با اطرافیان خود را خواستاریم
َ َ ُ
ُ
ُ
ِأسأل َ
وح َشِب ِال ِانس ؛ خدایا از تو میخاواهم کساانی را کاه باه
ِ
ک
اللهمِان
« ِ
...أنَ...لت ِ
 .1عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص 419و .420
 .2جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،ابیات .۷21 - ۷22
 .3حسین مظاهری ،سعر و سلوک ،ص.116
 .4ابوسعید ابوالخیر ،راامعات ،رباعی شماره .89
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آنها انس رفتهام از من وحشت زده نکنی».
این روش مهم و ستودنی است؛ زیرا یکی از راههای آراسته شدن به فضائل ،تمرین است.
درباره تربیت کودک نیز فته شده که پیش از سن تکلیف ،آنان را به نماز و عبادت تشاوی و
ترغیب کنید؛ در حدیثی صحیحالسند از باقرالعلوم آمده است
َ
َ
َ
ُ
َّ َ َ َ ُ َ َ
ُ
َ
َ
َّ َ
ين َِف ُم ُرواِصب َيانكمِب َّ
الصهةِإذاِکانو َاِبن َ
يِخمسِسن َ
يِسب ِ
ِصب َيان َن ِاِبالصه ِة ِِإذاِکانواِب ِن
« ِإناِنأ ُم ُر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين؛ 1ما فرزندانمان را از پنج سالگی به نماز تشوی میکنیم؛ شما از هفت سالگی این کاار را
ِس ِن َ ِ
انجام دهید».
ً
َ َ ُ َ ً َ َ َ َّ
در یکی از حکمتهای نهجالبالغه نیز میخوانیم « ِإنِلمِتكنِح ِليماِفتهلمِ؛ ا ر واقعا بردبار
نیستی ،خودت را به بردباری بزن».
سپس در ادامه ،نکته لطیفی را به عنوان دلیل این توصیه بیان میکنند که عاالوه بار بردبااری،
شامل دیگر فضائل اخالقی نیز میشود « َفإ َّن ُه َِق َّ َِمن َِت َش َّب َهِب َقومِإ ََّل َِأو َش َك َِأن َِی ُك َ
ون ِِمن ُهم؛ 2چارا
ِ
ِ ٍ ِ
که کم پیدا میشود که کسی خودش را شبیه روهی کند و مانند آنها نگردد».
آری ،ا ر فقط مدتی خود را به خوشخلقی بزنید ،بعد از مدتی خواهید دید که این صافت،
ً
جزئی از شخصیت شما شدهاست .لذا ا ر کسی تصمیم بگیرد ماثال چهال روز در برخاورد باا
اطرافیانش تجدید نظر کند ،نتایج خوبی خواهد رفت.
 .6تنبیه

تنبیه کردن خود یا به تعبیر علمای علم اخالق ،معاقبه ،نقشی شگفتآور در کنتارل خشام و
غضااب دارد .بساایاری از اولیااا و صااالحان ،از ایاان روش اسااتفاده ماایکردنااد .در نهجالبالغااه
ُ
َ ََ ََ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ
ب؛ 3هر اه نفاس انساان
اِف َيماِت ِه ُّ ِ
میخوانیم « ِإ ِنِاستصعبتِِعلي ِهِنفسه ِِفيماِتك َرُِلمِیع ِطهاِسؤله ِ
باتقوا در انجام [دادن وظایفی که خوش ندارد سرکشی کند ،او هم نفس را از آنچه دوسات دارد
محروم میسازد».
امام علی در حدیث دیگری میفرماید
َ
َ َ َ َ َ
َ ُ َّ َ
«إ َذ َ
ك؛ 4هنگامی که نفس بر تو سخت یرد ،تاو هام
اِص ُع َبت َِعليكِنف ُسكِفاص ُعبِِل َهاِت ِذلِل ِ
ِ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.409
 .2محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه (للصبحی صالح) ،ص ،506حکمت.20۷
 .3همان ،ص.305
 .4عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص.288
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بر او سخت بگیر [و خواستههایش را از او دریغ بدار تا در برابر تو تسلیم شود».
منظور این است که انسان متقی ،اه در برابر سرکشی نفس ،آنچه مورد عالقاه او از خاواب،
خوراک و استراحت است از او دریغ میدارد ،تا از این طری مجازات شود و دیگر به راه عصیان
و نافرمانی نرود.
ّ
آری ،چرا با وجود این همه راه و روش برای متخل شدن به زیباترین خصلت انسانی ،باز هم
در شیوه ذشته خود بمانیم و با تندخویی ،زند ی خویش و اطرافیانمان را تلخ کنیم و همگان را
در شکنجه روحی و روانی قرار دهیم .نبی اکرم میفرماید
َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ً َ َ َ َ ً
َ
ُ
1
َ
ماِبعثتِعل ِت َ
ُ
لهق؛
هاس ِنِاأخ ِ ِ
«ماِیمنعكِأنِت ِهبِأنِتعيشِحميداِوِتموتِسعيدا ِ
ِوِان ِ
مامِم ِ
ِ
چه چیزی مانع توست که زند ی پسندیده و مرگ باسعادت داشته باشی؟! درحالیکاه مان بارای
کامل نمودن اخالق زیبا مبعوث شدهام».
شیوه مواجهه با بداخالق

در خصوص نحوه برخود و رویارویی با بداخالق چناین آماده

در حدیثی از امیرمؤمنان
است
َ َّ َ َ
َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ 2
َّ
«إلز ِمِالصبرِف ِإنِالصبرِحلوِالع ِاقب ِةِميمونِالمغب ِِة؛ از صبر جدا نشو ،زیرا عاقبتش شایرین و
مبارک است».
به قول جناب سعدی
ُ
م شینتـرشامتردشاـامکــهصـبر 

لیكـنیرکـیرـندارد 3
اسـت و


تــلـخ
ِ

منظور از بیان این نکات ،مقدمهسازی برای تذکر این نکته است که بادانیم افاراد تنادخو در
یک سطح نیستند .برخی در اوج تندی هستند و خشم خود را در قالاب خشاونتهاای جسامی
تخلیه میکنند؛ ولی روهی دیگر فقط با نیش زبانشان اطرافیان را میآزارند.
ا ر انسان بتواند در مورد روه دوم صبر و تحمل داشته باشد ،آ ار فراوان دنیاایی و آخرتای در
بدق ِل هساتند کاه ا ار انساان بتواناد باا
انتظارش است .این افراد ،در واقع اشخاصی بهانهجو و ِ
احترام با آنان رفتار و با آهنگ و لحن صدا و واژ انی زیبا با آنان برخورد کناد ،تاا حاد زیاادی از
آزارهای آیندهشان در امان خواهد ماند یا حاداقل توانساته باا رفتاار مدبراناه و ماهراناه خاود ،از
 .1ابوالحسن نورالدین علی بن ابی بکر هیثمی ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج  ،8ص.23
 .2عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص.139
 .3مشر الدین مصلح بن عبدالله شیرازی ،گلستان ،باب اول ،حکایت .16
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بدتر شدن اوضاع (مانند طالق و آوار ی فرزندان) جلو یری کند .حتی برخی از این دسته افاراد،
همان ونه که با غورهای ترش میکنند ،با َمویزی هم شیرین میشوند.
فته شده جابر به همراه عدهای در مسیر مکه بودند کاه همسفرشاان آدم باداخالقی از کاار
درآمد .دوستان جابر که احساس کردند وجود این فرد کجخل آرامش آنها را به هم خواهاد زد،
قصد بیرون کردن او از قافله را داشتند؛ اما جابر پیشنهاد کرد او را تحمال کنایم؛ چاراکاه «نهلنِ
ُن ُ َ
ُ
ِخلق ِهِ»؛ یعنی این سفر به پایان میرسد و ما از او جدا خواهیم شاد .ولای
فارقهِوِیبق ِمعهِسوء ِ
ِ
1
بداخالقی این فرد همراه خودش ماند ار است و پیامدهای رفتار زشتش او را رها نخواهد کرد.
مهمترین جایگاهی که شایسته است این توصیه در آنجا رعایت شود کانون خاناه و خاانواده
است؛ در این جا به دو حدیث از رسول اعظم ص اشاره میشود
الف) «هر مردی که بداخالقی همسرش را برای خدا تحمل کند ،خداوند نیز برای هار باار
صبری که میکند ،پاداشی همانند پاداش صبر ایاوب نبای در برابار باالی او باه وی خواهاد
2
داد».
ب) «خداوند عذاب قبر را از سه دسته از زنان برمیدارد و در روز قیامات باا دختارم فاطماه
محشورشان خواهد کرد و به هریک از آنها واب هزار شهید و یک سال عبادت میدهد زنی که
بر غیرت شوهرش شکیبایی کند ،زنی که در برابر بداخالقی شوهرش صابوری کناد و زنای کاه
3
مهریهاش را به همسرش ببخشد».
قرآن حکیم یک قاعده کلی و فرا یر را بیان کرده است؛ آنجا که میفرماید ای چه بسا خیر و
صالح شما در چیزهایی باشد که در ابتدا خوشایندتان نباشد .چون علم و دانش انساان محادود
است و اهی نمیتواند فرجام یک کار را در ابتدای آن درک کند.
این قاعده قرآنی میتواند تأ یر زیادی در تحمل سختیهای زند ی مشترک داشته باشد .نکته
ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که قرآن ،این قاعده کلی را در ضمن دو مورد بسیار مهم
مطرح کرده است جنگ با دشمن و زناد ی خاانواد ی .آری ،ایان دو موضاوع ،از یاک طار
نیازمند استقامت و بردباری خاصی برای به پایان رسیدن هستند و از سویی دیگر ،نقش برجساته
و ویژه آنها سبب شده که قرآن آن دو را ناام ببارد و از مسالمانان بخواهاد مشاکالت جناگ باا
 .1عبدالحمید بن هب الله بن ابی الحدید ،شرح نهجالبالغه انأایالحدید ،ج ،6ص.33۷
 .2محمد بن علی بن بابویه ،ثواب األمما و مقاب األمما  ،ص.28۷
 .3حسن بن محمد دیلمی ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،ج ،1ص.1۷5
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دشمن 1و سازش زناشویی را به دلیل عاقبت شیرین و فرجام نیکشان تحمل کنند
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ
َْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
َ
ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ
فیه خ ْیرا
وف ف ِإن ک ِرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا و یجعل الله ِ
عاشروهن ِبالمعر ِ
«...و ِ
ً
َکثیرا؛ 2و با زنانتان به طور شایسته رفتار کنید و ا ر از آنها [باه جهتای کراهات داشاتید[ ،فاورا
تصمیم به جدایی نگیرید چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد ،ولی خداوند خیار فراوانای در آن
قرار میدهد».
در این بخش از آیه شریفه ،دو نکته ظریف و دقی درباره حقوق زنان و حرمت خانواده وجود
دارد که نظیر آنها را در هیچ دین و آیینی نمیبینیم
ابتدا به معاشرت نیکو و پسندیده با همسران ،حتی همسرانی که انسان از آنان نااراحتی دارد،
ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ
وف» 3.آن اه وشزد میکند کاه حتای ا ار از
عاشروهن ِبالمعر ِ
دستور میدهد و میفرماید « ِ
همسر خود رضایت کامل ندارید ،با عجله تصمیم به جدایی نگیرید و تا جایی کاه آن زن ضارر
بزر ی را متوجه شما نمیکند ،با او مدارا کنید؛ چه اینکاه ممکان اسات خداوناد خیار و برکات
زیادی را در این زند ی قرار داده و یا از این بعد قرار بدهد .برای مثال ممکن است از هماین زن،
فرزند صالحی به وجود آید که از زن دیگری متولد نشود؛ یا اینکاه ایان تحمال و صابر شاما در
مدارای با او و جدا نشدن شما از یکدیگر ،عبادتی بزرگ محسوب شاده و برکاات زیاادی را باه
همراه داشته باشد .همچنین با طالق ندادن او ،آینده فرزندان خودت را به مخاطره نینداختهای.

 .1بقره .216
 .2نسام .19
 .3همان.
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