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نقش تغافل در تحکیم روابط زوجین
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مرضیه انصاری  ،کوثر یوسفی نجفآبادی
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چکیده
اصل تغافل یکی از راهکارهای قرآنی و اسالمی برای تحکیم روابط زناشویی
است .تغافل بدین معناست که انسان باوجود اینکه از خطای شخص دیگر
آگاهی یافته است خود را به غفلت بزند و وانمود کند که عیب دیگری را ندیده و
از آن آگاه نشده است .تغافل عاملی است که در محیط خانواده و زندگی
مشترک موجب تحکیم روابط زوجین میشود و شادکامی و زندگی همراه با
آرامش و به دور از تنش را به ارمغان میآورد .در آیات و روایات ،تأ کید فراوانی بر
مسئله چشمپوشی از خطاهای دیگران شده است و فواید و آثار شگفتانگیز آن
بر شخص خطاکار ،شخص تغافلکننده و جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :تغافل ،غفلت ،صفح ،عفو ،مدارا.

 .1مقدمه
اسالم یکی از ادیان آسمانی و توحیدی است که هدف آن سعادت و تکامل انسان است و برای
رسیدن به بقا و حیات جاوید ،راهکارهای جهانشمول ارائه کرده است .اسالم به عنوان آخرین و
کاملترین دستورات حق برای تحکیم پایههای زندگی خانوادگی ،قوانین متناسبی را وضع کرده
است؛ زیرا زیربنای رشد فکری و تربیتی انسان از نظام خانواده آغاز میشود .بر این اساس،
خانواده به عنوان نهاد کوچک اجتماعی در تکامل انسان نقش اساسی دارد و گذشته از آنکه
قانون تناسل و تولید مثل از طریق آن شکل میشود و تربیت اولیه را برعهده دارد بنای تعامل و
تفاهم را بین دو فرد ایجاد میکند بهگونهای که صادقترین عواطف و عالقهها در این پیوند بروز
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 .1دانشپژوه کارشناسی علوم قرآن و حدیث ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی

العالمیه ،افغانستان.

 .2مدرس گروه علمی -تربیتی قرآن و حدیث ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی

العالمیه .ایران.

میکند .یکی از قواعد جامعهساز و عشقآفرین الهی تغافل یا توجه نکردن به ضعفهای دیگران
است به این معنا که انسان با متجلیشدن به صفت ستاریت حق چشم از عیوب دیگران بپوشد
و خطای دیگران را نادیده بگیرد .این خصلت در تحکیم روابط زناشویی و مقتدرکردن پایههای
عشق در زندگی نقش مهمی دارد و حاصل آن ،استحکام روابط عاشقانه در بین زوجین و سایر
افراد خانواده و جامعه است .اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر با توجه به جایگاه روابط زناشویی
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شکل میگیرد؛ زیرا هر اندازه که این روابط مبنای محکم و مستحکم داشته باشد حاصل آن
اقتدار خانواده و فرزندان صالح خواهد بود و هر اندازه پایههای روابط متزلزل باشد حریم خانواده
درهم میشکند و در اینجاست که تغافل بهجا و نادیدهگرفتن به موقع عالوهبر اینکه از جهت
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کرامت نفس و تربیت افراد اهمیت دارد در پارهای از مواقع ضرورت زندگی است و عقل و
مصلحت ،انسان را به رعایت آن به عنوان یکی از عوامل تحکیم روابط وامیدارد.
مقاله حاضر به بیان نقشآفرینی تغافل در تحکیم روابط زوجین و آثار مثبت آن در تقویت
نظام خانواده با استناد به آیات و روایات و همچنین بیان مرزهای آن در زندگی مشترک میپردازد.
آنچه که نگارنده در پی آن است راهکار دینی تغافل مثبت در تحکیم روابط زناشویی و ایجاد عشق
و عالقه به زندگی مشترک است؛ یعنی جایگاه و ارزش تغافل که همراه با عملکرد تربیتی صورت
پذیرد و نتیجه آن تبلور زندگی عاشقانه است .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که از نگاه قرآن
و روایات تغافل چگونه باعث تحکیم روابط زن و شوهر میشود و مرزهای تغافل در جهت
دستیابی به تحکیم روابط زوجین براساس آموزههای دینی چگونه ترسیم میشود.

 .2مفهومشناسی
 .1-2تغافل در لغت
تغافل واژه عربی از باب تفاعل و از ریشه غفل است که معنای آن عبارت از خود را به غفلتزدن ،خویشتن
را غافل وانمودکردن و چشمپوشی کردن است( .ابن فارس772/1 ،1404 ،؛ ابنمنظور،1414 ،
)498/11
 .2-2تغافل در اصطالح
تغافل در اصطالح عبارت است از اینکه آدمی چیزی را که میداند و از آن آگاه است با اراده و بهطور
عمدی خود را به بیخبری و غفلت بزند و اینگونه وانمود کند که از آن ناآگاه و بیاطالع است و در

`
واقع خود را به ظاهر غافل نشان دهد حال آنکه در حقیقت نسبت به آن آگاهی دارد .بدیهی است که
این حالت آنگاه صفتی پسندیده و ممدوح دانسته میشود که انسان با هدف دستیابی به ثمرات و
نتایج تربیتی آن از لغزشها و عیوب دیگران چشمپوشی کند و خود را در ظاهر بیخبر و ناآگاه نشان
دهد تا در اصالح رفتار و کردار دیگران تأثیر مثبت و سازنده داشته باشد( .اکبریفرد ،1397 ،ص)12
این مفهوم نقش مثبت تغافل را بیان میکند .هر مفهوم و محتوایی که چشمپوشاندن و بیاطالع
جلوهدادن خود را دربرگیرد همسنخ واژه تغافل است .این مفهوم بیشتر رفتاری است که در رابطه
زناشویی ،یکی از دو طرف در برابر عمل ناپسند دیگری اظهار چشمپوشی و ابراز بیاطالعی میکند.

 .3تبیین مفهومی تحکیم خانواده
مقصود از تحاکم نقش زوجین نگهداشتن یک بنا با سستی و ناپایداری آن هم به هر قیمت ممکن
نیست .قرارگرفتن زن و شوهر زیر یك سقف به قیمت ظلم و تعرض به یکی از آنها یا
نادیدهانگاشتن حقوق آنها یا توصیه و سفارش به گذشت و چشمپوشی بیمورد از خطاهای
دیگری و پذیرش ظلم و بیعدالتی برای جلوگیری از طالق و جدایی هرگز به معنای ثبات و
استواری کانون خانواده نیست؛ زیرا سرپابودن خانواده با تحکم و ظلم و تحمل یکی و بردباری
دیگری از سر ناچاری و ترس از فروپاشی خانواده آرامشی که هدف از ازدواج است را در پی
نخواهد داشت و اگر در ظاهر پایدار باقی بماند از درون پوسیده و بیثبات است و بیشك
نمیتواند نشانگر خانواده سالم و بانشاط باشد( .نوری ،1389،ص )149نتیجه تحکیم روابط
زوجین ،حاکمیت اصل اعتدال و اخالق و حفظ حقوق زن و شوهر است .قوانین اسالم برای
تحقق این هدف همواره همسران را به تمایل و گرایش به محاسن اخالقی و انجام وظایف
فرامیخواند و آنان را از هرگونه رابطه و خواستههای یكجانبه و ظلم و تعدی به دیگری که سبب
تضعیف فضای انس و الفت در خانواده میشود برحذر میدارد ،پس در خانواده مستحکم و
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باثبات روابط اعضا بهگونهای است که هر دو به یکدیگر یاری میرسانند و با همکاری هم زندگی
را به پیشمیبرند.
 .4مفاهیم مرتبط با بحث تغافل
در فرهنگ اصطالحات دینی واژههای صفح ،عفو ،مدارا ،حلم ،صبر ،تساهل و تسامح در مفهوم
تغافل بهکاررفته است که در ذیل چند آیه به آنها اشاره میشود.
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 .1-4تفاوت تغافل با واژههای صفح و عفو
در مقایسه بین واژه صفح و عفو گفتهاند« :هرچند عفو و صفح به یک معنی و هر دو در مورد
چشمپوشی و گذشت از تقصیر دیگران است ،ولی باید دانست که واژه صفح در افاده این معنا
رساتر است؛ زیرا در صفح عالوهبر مفهوم گذشت بهرونیاوردن و رویگردانیدن و گناه طرف را
نادیدهگرفتن نیز ملحوظ است»( .محصص ،1392،ص )45راغب در مفردات ذیل واژه صفح بر
28

این باور است که صفح نسبت به عفو در مفهوم تغافل ،معنای رساتری دارد .ممکن است کسی
را پس از محکومکردن به مجازات عفو کنند ،اما صفح آن است که روی بگردانی و گناه طرف را
نادیده بگیری و اگر مجرم در مقام عذرخواهی برآمد طوری با او برخورد کنی که گویی اصال
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گناهی از او سر نزده است .در عفو با فرض گناه ،روی آن سرپوش میگذارند ،اما در صفح بهطور
کلی گناه را نادیده میانگارند .راغب در مورد واژه صفح میگوید« :الصفح ترک التثریب؛ صفح
آن است که مجرم را سرزنش نکنی و گناهش را به روی او نیاوری» (راغب اصفهانی.)1421 ،
آیاتی که صفح در آن به معنای تغافل بهکار رفته است عبارتند از:
ُ َ
َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ
مر ِه...؛  ...شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا
أ
 «...فاعفوا والصفحوا حتی ی ِأتی الله ِب ِخداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد( .»..بقره)109 :
َ َ
اصفح َع ُ
نهم َو ُقل َس ٌ
الم..؛ پس (اکنون که چنین است) از آنان روی برگردان
 خداوند فرمود« :فو بگو« :سالم بر شما( .»..زخرف)89 :
َ
َ َ
اصفح ال َّص َ
فح ال َج ِمیل؛ ..پس ،از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر
 در آیه دیگر میفرماید..« :فِ
کن (و آنها را بر نادانیهایشان مالمت ننما»( .حجر)85 :
پس معنای صفح در آیات شبیه به تغافل است ،اما عفو و بخشش فرق دارد؛ زیرا عفو بعد از
مراجعت و توبه گناهکار است ،ولی صفح عملی است که طرف باور دارد که از گناه او خبر ندارد
و طرف مقابل بیخبری را اختیار میکند درحالیکه باخبر است .از دیگر واژههای مترادف
َ َ َ َ َ ََ ُ
الی َ
یک ُم َ
وم
تغافل ،تثریب به معنای تغافل است .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :قال الت ِثریب عل
الراحم َ
َی ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َّ
ین؛ (یوسف) گفت« :امروز مالمت و توبیخی بر شما نیست!
ِ
غفر الله لکم و هو ارحم ِ ِ
خداوند شما را می بخشد؛ و او مهربانترین مهربانان استگفت امروز بر شما توبیخ و مالمتی
نیست .خداوند شما را میبخشد و او مهربانترین مهربانان است» (یوسف.)92 :

`
 .2-4تغافل و تساهل و تسامح
برخی تساهل و تسامح را به یک معنا گرفتهاند ،اما با دقت در کاربرد واژه تساهل و تسامح میتوان
به تفاوتهای میان این دو دست یافت .تساهل از ماده سهل به معنای آسانشدن ،نرمشدن،
آسانی و نرمی است .واژه دشوار در مقابل این کلمه است .تسامح از ماده سمح به معنای
آسانگرفتن ،نرمشدن ،گذشتن از جرم ،مداراکردن و سهلانگاری آمده است ،اما کلماتی با
همین معنا مانند مفهوم صفح و احسان که در برابر خشونت ،تعصب و غلو است در قرآن دیده
میشود .تساهل را در یک نگاه میتوان به دو قسمت تقسیم کرد :تساهل مطلق و تساهل نسبی.
تساهل مطلق عبارت است از مداخله و مخالفتنکردن با هر نوع عقیده ،شیوه و رفتار در هر زمان
و مکان و به هر شکل .با مراجعه به تاریخ اندیشهها و حتی تاریخ سیاسی جهان مشخص میشود
که هیچجا از تساهل نامحدود صحبتی نیست .دست کم یک حد و مرزی برای آن وجود دارد و
آن هم این است که شما کسانی را که تساهل را نمیپذیرند مورد تساهل قرار نمیدهید .تساهل
نسبی عبارت است از مداخله و مخالفتنکردن با برخی عقیده و شیوههای رفتار در برخی
زمانها و مکانها( .بهرام طجری ،1381 ،ص )23با قبول تساهل مطلق هیچ کسی حق مداخله
در کار دیگری و ممانعت او از انجام کار دلخواهش را ندارد .بر این اساس جلوگیری از هرگونه
فساد و تباهی ممنوع است .در حوزه دین ،تساهل نسبی وجود دارد و یکی از ویژگیهایی که
برای دین اسالم بیان شده صفت سهله است .این سخن به معنای آن است که پیمودن راههای
شریعت ،سهل و آسان است همانگونه که حرکت در یک اتوبان راحتتر و آسانتر از حرکت در
جادههای معمولی است.
با توجه به این نکته در مواردی که شریعت به سهله و سمحه توصیف شده است (بهرام
طجری ،1381 ،ص ،)24میتوان این برداشت را داشت« :با روحیه بزرگمنشی به خدمت دین
29

بروید که محتوای آن دین بر سختگیری استوار نشده است» .باید توجه داشت که در این معنا
بیتفاوتی درج نشده است؛ زیرا در بیتفاوتی ،شخص احساس مسئولیت نسبت به چیزی یا
کسی را ندارد .از اینرو نسبت به آن بیتفاوت است در صورتیکه تالش فرد تساهلورز و
تغافلکننده بر این است که بین رفتار ناشایست و انجامدهنده رفتار ناشایست تفاوت قائل شود
تا به این وسیله به شخصیت افراد آسیبی نرسد و با خطایی جزئی حریمشان شکسته نشود .در
تغافل هدف مربی آن است که با احساس مسئولیت و نوع عملکرد خود از حادشدن وضعیت
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متربی و روبه وخامتگذاشتن شرایط موجود جلوگیری کند و تا آنجا که ممکن است به او فرصت
بازگشت و بازیابی داده شود.
 .1-2-4نقاط اشتراک تغافل و تساهل
 عنصر آگاهی و اختیار در هر دو وجود دارد؛ در هر دو مورد توان ابراز مخالفت و اعتراض وجود دارد؛30

 تغافل و تساهل آنگاه نیک خواهد بود که انگیزه مثبتی آن را همراهی کند؛ زیرا ممکن استتغافلکننده به انگیزه منفی و نامطلوب به تغافل روی بیاورد یا تساهلکننده به بهانه سهولت در
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دین به تساهل روی آورده و اصلی از اصول دین را نادیده بگیرد .بنابراین ،میتوان گفت که هم
تغافل و هم تساهل دو جنبه مثبت و منفی دارند.
 .2-2-4نقاط اختالف
 در تساهل ،وانمودکردن مطرح نیست درصورتیکه عنصر اصلی در تغافل وانمودکردن ونادیدهانگاشتن است؛
 در تغافل احساس تنفر از کاری که توسط خطاکار صورت گرفته ،دیده میشود .تغافلورز بامشاهده لغزش دیگران در خود احساس تنفر میکند ،اما بهدلیل هدف تربیتی برتر مانند
پاسداشت شخصیت و کرامت انسانی طرف مقابل تنفر خود را بروز نمیدهد و تالش میکند
بهصورت غیرمستقیم متربی را از لغزش بازدارد ،اما سهولت و آسانی در کارها در جوهره
واژهشناختی تساهل اشراب شده است؛
 تساهل بیشتر به ساحت فردی انسان نظر دارد درحالیکه در تغافل بیشتر به ساحت اجتماعیتوجه میشود( .بهرام طجری ،1381 ،ص )25

 .5اقسام تغافل
 .1-5تغافل مثبت (پسندیده)
تغافل پسندیده ویژگیهایی دارد که آن را از جمله اخالق حمیده بهشمار میآورد .تغافل مثبت
یعنی ،اینکه انسان چیزهایی را از دیگری بداند که پنهانکردن آن ضروری و پسندیده باشد .به
دیگر سخن فرد ،خود را نسبت به مسئلهای که اظهارش عواقب و نتایج نامطلوب دارد به
بیاطالعی و ناآگاهی بزند و با هدف حفظ آبرو و شئون دیگران با بزرگواری و کرامت از کنار خطا

`
و عیب ایشان عبور کند و آن را برای اشخاص دیگر و حتی خود شخص افشا نکند .اگر انسان
بپذیرد که به استثنای ذوات معصومین

سایر انسانها هر یک عیوب و لغزشهایی دارند که

تمایل دارند این عیوب را از دید دیگران پنهان نگهدارند در این صورت هیچ انسانی نباید تمایلی
به پردهدری و افشای عیوب دیگران داشته باشد و موجب هتک حیثیت و آبرو یا کرامت اشخاص
دیگر شود .بدیهی است که خدشهدارکردن آبروی اشخاص به نوعی سبب تشویق خطا و گمراهی
میشود و تجری خطاکار را موجب میشود؛ زیرا آنگاه که نگرش به یک فرد در جامعه مثبت
نباشد او از انجام کارهای ناپسند بهصورت علنی ابایی نخواهد داشت (اکبریفرد،1397 ،
ص ،)26ولی اگر انسان در حفظ آبروی انسان خطاکار بکوشد شاید تشویق شود تا دیگر بهسوی
گناه نرود؛ زیرا هنوز پرده حیای او حفظ شده است و این خود سبب حرمت برای فرد میشود.
َّ
امام علی درباره جایگاه و منزلت تغافل مثبت میفرماید« :عظموا اقدارکم بالتغافل عن
الدنی من االمور؛ مقام و جایگاه خود را با تغافل بلندمرتبه سازید» (مجلسی)64/75 ،1403 ،؛
یعنی وقتی انسان نسبت به گناه دیگری خود را به بیاطالعی بزند عالوهبر تأثیرات مثبت در
شخصیت فرد گناهکار منزلت و جایگاه تغافلکننده را نیز در نزد خدا عالی میکند و اگر آن فرد
همسر او باشد حرمت و احترامشان برای یکدیگر حفظ میشود ،ولی اگر افشاگری شود
پردههای حرمت خانوادگی نیز میدرد و با دریدن پردههای حرمت در خانواده این نظام مقدس
از هم میپاشد .بنابراین ،یکی از جاهایی که بزرگان بر تغافل تأکید میکنند در روابط زناشویی
است؛ زیرا این افراد همواره کنار یکدیگرند و مصالح مشترک بسیار دارند که اساس و بنیاد
خانواده را تشکیل میدهد و حفظ این بنیاد از شاهکارهای زندگی است.
 .2-5تغافل منفی (ناپسند)
تغافل آن است که فرد نسبت به گناه و خطای طرف مقابل خود را به بیخبری یا بیاطالعی میزند.
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در یک پیوند زناشویی وقتی طرفین نسبت به خطاهای یکدیگر خود را به بیاطالعی بزنند جزء اخالق
پسندیده و از شگرفهای زندگی مشترک است که اساس این پیوند را مستحکم میکند ،اما اگر فردی
نسبت به اعمال زشت خود ،خود را به بیخبری بزند و همواره دنبال رذایل اخالقی باشد جزء اعمال
ناپسند و خطرناکتر از گناه است که انسان هم گناه انجام میدهد و هم خود را از پیامد منفی آن که
آگاهانه دست به چنین عملی زده است بیاطالع جلوه میدهد .تغافل منفی در برابر تغافل مثبت

3
1

قرار دارد که پیامدهای آن از غفلت نیز خطرناکتر و ناپسندتر است و میتواند سبب بدبختی و سقوط
انسان شود .چنانکه انسان باید واقعیتهای زندگی خویش را بداند و بپذیرد که زندگی او در دنیا
ناپایدار و موقتی است و جهان مادی تنها گذرگاه و معبری است که انسان باید در زمان محدودی از
آن عبور کند و قدرتها و ثروتها و زخارف دنیوی برای او مالکیت موقت و اعتباری ایجاد میکند که
قابلیت اتکا و دل سپردن ندارند .انسان با عبور بیتفاوت از کنار این واقعیت خود را به نادانی و
32

بیاطالعی میزند که آثار زیانبارش از غفلت هم بیشتر است؛ زیرا غافل ناآگاهانه گرفتار حوادث
میشود ،اما تغافلکننده با آگاهی دچار عواقب سوء میشود .توجه به این نکته مهم است که
پسندیده و مثبتبودن تغافل یا ناپسند و نابهجابودن آن در موارد مختلف فرق میکند .بدیهی است
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آنجا که نتیجه تغافل ،اصالح رفتار شخصی است که از او عیب یا خطایی سرزده است و تغافل موجب
عدم تکرار یا جبران خطا و عیب باشد تغافل مثبت و بهجا محسوب میشود و از فضایل اخالقی
بهشمار میآید ،ولی اگر نتیجه تغافل و چشمپوشی از عیب دیگران افزایش جسارت شخص بر تکرار
خطا و عیب باشد تغافل منفی و نابهجا دانسته میشود و جزء رذایل اخالقی محسوب میشود.
(اکبریفرد ،1397 ،ص)27

 .6مرز و قلمرو تغافل
 .1-6در موارد خطا
تغافل مربوط به مواردی است که شخص مرتکب خطا یا گناهی شده است و از آگاهشدن دیگران
بیم و هراس دارد و حیثیت و آبروی خویش را در معرض خدشهدارشدن میبیند .در چنین
مواردی خیر و صالح در این است که راز او پوشیده باشد و از دانستهها و علم خویش تغافل شود
تا خطاکار برای مصونداشتن شرافت خود پیرامون آن خطا نگردد و گناهی را که مرتکب شده
است ،تکرار نکند (اکبریفرد ،1397 ،ص )40و اگر کسی گناه طرف را افشا کند و تغافل نکند
پرده حیای گناهکار پاره و در عمل ناروای خود جری و جسور میشود.
 .2-6تغافل در امور جزئی و غیر سرنوشتساز
تغافل مربوط به امور مهم و سرنوشتساز نیست بلکه مربوط به امور جزئی و کماهمیت است که
در زندگی هر انسانی ممکن است پیش آید .طبیعی است اگر تغافل بیش از حد یکی از زوجین
به سوء استفاده طرف مقابل بیانجامد یا او را در تکرار خطای خویش جری کند دیگر نمیتوان

`
آن را یک ویژگی مثبت و پسندیده دانست بلکه نشان ضعف و کوتاهی شخص ارزیابی میشود؛
زیرا چنین مدارا و گذشت میتواند در آینده آسیبهای جدی به همراه داشته باشد( .اکبریفرد،
 ،1397ص)41
 .3-6تغافل مبتنی بر عقل و مصلحت
تغافلی که در متون دینی پسندیده و ممدوح دانسته شده است و مورد تأکید اولیای دین قرار
گرفته است عبارت است از تغافلی که از عقل و مصلحت ناشی شود و با اخالق و فضیلت انسانی
هماهنگ باشد .بنابراین ،آنچه از محدوده خردورزی و مصلحت خارج باشد و یا با اخالق حسنه
و ارزشها منطبق نباشد خارج از قلمرو تغافل مثبت و پسندیدهای است که در تعالیم اسالم بدان
توصیه و تشویق شده است( .اکبریفرد ،1397 ،ص )42نکته مهمی که باید مورد توجه قرار
گیرد آن است که تغافل به عنوان یک ارزش اخالقی که بر پایه خردورزی ،ایمان و فضایل اخالقی
استوار است زمانی پسندیده و دارای آثار سازنده است که با حسن نیت و هدف مصلحت جویانه
اعمال شود .بدیهی است آنگاه که انسان از روی هوای نفس و براساس اندیشههای پلید مبادرت
به تغافل و چشمپوشی کند این امر نه تنها منجر به نتایج سودمند نخواهد بود بلکه آثار زیانباری
را بهدنبال خواهد داشت.
 .4-6پرهیز از تغافل نسبت به خطاهای تکرار شونده و فراگیر
در متون دینی باوجود تأکید فراوان بر لزوم خوشرفتاری همسران و بهرهگیری از مهارت تغافل
به عنوان یکی از روشهای عملی در تحکیم روابط زناشویی به این موضوع توجه خاص شده
است که چنانچه تغافل نسبت به رفتاری سبب شود فضای خطا و گناه در کانون خانواده فراگیر
شود تغافل جایز نیست( .محصص ،1392 ،ص )96در توضیح این نکته باید گفت خطا و انحراف
با روح شریعت ناسازگار و ارتکاب آن از جانب هر فردی زیانبار است و خردمندان به حکم عقل و
شرع موظفند از آن جلوگیری کنند .در اینگونه موارد وظیفه اسالمی ،عمل به نخستین مرحله
نهی از منکر است که رویگردانی و نشاندادن حالت تنفر و انزجار از عمل ناشایست است و
چنانچه فرد خطاکار متنبه نشد باید مستدل ،محکم ،منطقی و در عین حال با خوشخلقی و
ادب وی را راهنمایی کرد؛ زیرا حالوت گفتار ،خوشرویی ،استدالل قوی ،گفتوگوی منطقی،
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اخالص و دلسوزی پیش از هر چیز دیگر بر طرف مقابل تأثیر میگذارد و سبب اصالح وی
میشود.

 .7اهمیت تغافل در قرآن و روایات
 .1-7تغافل در قرآن
قرآن کریم که چراغ راه زندگی و بیانگر راه سعادت برای انسان است و اخالق و سعادت هر دو
34

جهان را برای انسان بشارت میدهد در کنار مسائل اعتقادی ،احکام عملی و اخالقیات را جزء
کماالت انسانی مطرح میکند .انسان و کمال انسان وابسته به اخالق و صفات حمیدهی او
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است؛ زیرا انسان جلوه تمامنما از صفات حق و مظهر تجلی صفاتی او و خلیفه او در روی زمین
است که حتی فرشتگان بر وی سجده کردهاند و بر انسان الزم است که از این ظرفیتهای
خدادادی استفاده کند و مسیر کمال را به اتمام رساند .تغافل نیز یکی از صفات پسندیده
انسانهای بزرگ و بزرگمنش است که در آیات متعدد بر آن اشاره شده است .واژه تغافل در قرآن
بهکار نرفته است .هر چند که واژگانی دیگر که مفهوم اصطالحی آن را میرساند در آیات قرآنی
بهکار رفته است .از آن جمله واژه صفح است که در چندین آیه به معنای اصطالحی تغافل از
َ َ ُ َ َ َ
صف ُحوا َأ َال ُتح ُّب َ
ون
لغزشهای دیگری استعمال شده است .خداوند میفرماید...« :و لیعفوا و لی
ِ
لله َل ُکم َو ُ
َان َیغف َر ا ُ
الله َغ ُف ٌور َّ
الر ِحی ٌم؛ آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند؛...آیا دوست نمیدارید
ِ
َ ُ َ َ
َّ
ُ
َ
خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است» (نور...« .)22 :فاعفوا والصفحوا حتی
ُ َ
َ َ
مر ِه...؛ ..شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش (فرمان
أ
ی ِأتی الله ِب ِ
َ َ
اصفح ال َّص َ
فح ال َج ِمیل؛ ..پس ،از آنها به طرز شایسته ای
جهاد) را بفرستد( »..بقره« .)109 :ف
ِ
صرف نظر کن (و آنها را بر نادانیهایشان مالمت ننما» (حجر.)85 :
 .2-7تغافل در روایات
با استفاده از آیات قرآن کریم تغافل یکی از ویژگیهای بارز پیامبراکرم

است که بعد از

این سنت حسنه را در پیش گرفت و احادیث زیادی در این زمینه از ناحیه
ایشان ائمه اطهار
نقل شده است .امام باقر میفرماید« :صالح شأن َّ
الناس التعایش و التعاشر
معصومین
ملء مکیال :ثلثاه فطن و ثلث تغافل؛ سامانیافتن کار مردم به این است که طوری با هم معاشرت
کنند که مانند پیمانهای باشند که دو سومش هوشیاری و یک سومش نادیدهگرفتن و چشمپوشی

`
باشد( .محمدی ریشهری )4374/9 ،1384 ،امام رضا درباره سنن و سیره رسول اکرم
َ
ْ ْ
به مسئله تغافل نسبت به خطاهای دیگران اشاره میکند و میفرمایدَ « :ف َق َال َک َ
ان َد ِائ َم ال ِبش ِر َس ْهل
َ
َ
َ َُ
ْال ُخ ُلق َل ِّی َن ْال َجانب َل ْی َس ب َف ٍّظ َو َال َغلیظ َو َال َص َّخاب َو َال َف َّحاش َو َال َع َّ
اب َو ال َم َّز ٍاح َو ال َم َّد ٍاح َی َتغافل
ی
ِ ٍ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ِّ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
اْل کث ِار و ما ال یع ِن ِیه
عما ال یشت ِهی فال یؤ ِیس ِمنه و ال یخیب ِف ِیه مؤم ِل ِیه قد ترک نفسه ِمن ثال ٍث ال ِمر ِاء و ِ
َ
َ َ َ ُ َ ً َ
ََ
َ ْ ُ
َ
َ
َو َت َر َک َّ
الن َ
ان ال َیذ ُّم أ َحدا َو ال ُی َع ِّی ُر ُه َو ال َیطل ُب َعث َر ِات ِه َو ال َع ْو َرته؛ همواره خوشرو و مالیم
اس ِم ْن ثال ٍث ک
و خوشبرخورد بود .سختگیر ،دادوفریاد کن و بدزبان نبود ،نه عیبجو بود و نه ستایشگر .در مقابل
آنچه دوست نمیداشت خود را به غفلت میزد و به روی خود نمیآورد .کسی از ایشان ناامید نمیشد.
سه کار را درباره مردم انجام نمیداد :کسی را مذمت و تقبیح نمیکرد ،لغزشها و مسائل پنهانی افراد
را دنبال نمیکرد» (ابن بابویه .)319/1 ،1378 ،با استفاده از این حدیث نبوی چند درس مشهود
است :اول اینکه تغافل سبب میشود انسان در آرامش و نرمش باشد و از تندخویی و بدرفتاری و
قضاوتهای جانبمدارانه دوری کند .ممکن است انسان با رعایتنکردن تغافل در امور دیگران
مرتکب گناه بزرگتر شود چون هدایت و راهنمایی ،تزکیه نفس و سکینه قلب را الزم دارد تا با زبان
محبت سخن تاثیرگذار شود .دوم اینکه توجه بسیار در امور دیگران سبب خودشیفتگی و برانگیختن
رفتارهای برتریجویانه میشود و ممکن است انسان را به خطاهای بزرگتر وادارد .امیرالمومنین
ْ َ
ُ
ْ َ ْ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ
وب َو ِإ َّن ال َع ِاقل ِن ْصف ُه
در اهمیت تغافل میفرماید« :احت ِمل ما یمر علیک ف ِإن ِاالح ِتمال ستر العی ِ
ٌ
ُ ََ ُ
ْاح ِت َمال َو ِن ْصف ُه تغافل؛ نیمی از انسان عاقل بردباری و تحمل است و نیم دیگرش تغافل و نادیدهگرفتن»
(تمیمی آمدی ،1410 ،ص.)139
حضرت عملکرد انسان را به دو بخش تقسیم کرده است :نیمی از انسان هوشیاری و بیداری
در برابر عوامل نفسانی ،شرارت و مرارتهای درونی خود است تا با سرکوبکردن آنها به سکینه
قلبی برسد و نیمی دیگر غفلت در امور شخصی و فردی دیگران است؛ یعنی کمتر به انسانها
نگاه کند و کمتر دنبال لکه سیاه دامن دیگران باشد؛ زیرا این نگاهها ممکن است که شرارتهای
َ
َ َ َْ َ ُ
درونی خود فرد را نیز زنده کند .همچنین فرموده استَ « :م ْن ل ْم َی َتغافل َو ال َیغ َّض [ال یتقاض]
َ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ
َ ْ َ
ور ت َنغ َصت ِعیش ُته؛ کسی که از بسیاری امور تغافل نکند آرامش و آسایش خود
م
اِل
ن
م
یر
ث
ک
ِ
ِ
ِ
عن ٍ
را متزلزل کرده است» (تمیمی آمدی ،1410 ،ص .)139این سخن امام تکمیلکننده کالم
باالست .چون با توجهکردن به امور مردم آسایش انسان سلب میشود و آسایش چیزی نیست
جز سکنیه قلبی و روح لطیف که این خصلت با آلودهشدن به گناه از بینمیرود و توجه به امور

35
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دیگران نیز سبب بیداری شرارتهای نفس میشود که انسانهای مؤمن و متدین همواره از این
عوامل در فرارند .در جای دیگر میفرماید« :ال حلم کالتغافل ،العقل کالتجاهل؛ بردباری چون
نادیدهگرفتن نیست و خردی چون وانمودکردن به نادانی و بیاطالعی نیست» (تمیمیآمدی،
 ،1410ص .)769پیامبر اکرم

فرمود« :المؤمن نصفه تغافل؛ نصفی از رفتار و گفتار مؤمن

مبتنی بر تغافل است» (بحرانی ،1430 ،ص .)7در این حدیث ،پیامبر خدا
36

به نکته زیبایی

اشاره دارد و آن اینکه تغافلکردن و خود را به بیخبری زدن از صفات انسانهای بزرگ است؛
یعنی این خود مقامی است از مقامات و معرفت و هرگاه انسان این توانمندی را در خود ایجاد
کند تا از امور دیگران چشمپوشی کند خود دارای مقام و معرفت رفیع میشود .زن و شوهری که

پژوهشهای اسالمی جنسیت وخانواده

چنین خصلت ارزندهای دارند انسانهای عادی نیستند بلکه کسانی هستند که در مسیر زندگی
و حقیقت رتبه و درجات بلند معنوی دارند که برای سعادت و خوشبختی خود و خانواده مسیر
حق را پیمودهاند و از دستورات الهی پیروی کردهاند و خداوند این درجه رفیع را برایشان اعطا
کرده است.
امام علی

میفرماید« :تغافل یحمد امرک؛ تغافلکن تا کارت مورد ستایش قرار گیرد»( .تمیمی

آمدی ،1410 ،ص )324امام صادق

میفرماید« :قدر و منزلت خود را با تغافل بزرگ دارید» (محدث

نوری .)159/9 ،1408 ،نکته زیبای که در این حدیث نهفته است این است که انسانها بهویژه خانمها
هموار تالش میکنند که در بین خانواده دیدهشوند و از نظر روانشناسی نیز خانم با دیدهشدن کمال
صعودی را طی میکند .تغافل بهترین گزینه برای دیدهشدن یک انسان است که دوست دارد دیگران او را
دوست بدارند .پس زن و شوهری که در برابر خطاهای یکدیگر از سنت نیکویی تغافل و چشمپوشی
استفاده میکنند جلوه زیبا در بین اطرافیان دارند؛ زیرا انسان بهطور فطری زیباپسند است و زیباییهای
دیگران را جلب میکند و هر اندازه در روابط زناشویی عشق و محبت وجود داشته باشد لذتها و آثار
زبیاییهای زندگی آنها قابل لمس است.
 .3-7تغافل در سیره پیامبر اکرم
زیباترین و بهترین جای تغافل در برابر همسر و فرزندان است که بار تربیتی و اصالحی زیادی
ً ََ َ َ ْ
دارد .خداوند در قرآن کریم میفرمایدَ « :و إ ْذ َأ َس َّر َّ
النب ُّی إلی َب ْعض َأ ْ
واج ِه َحدیثا فل َّما ن َّبأت ِب ِه َو
ز
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ َ ُ َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
الل ُه َع َل ْیه َع َّر َف َب ْع َض ُه َو َأ ْع َر َض َع ْن َب ْعض فلما ن َّبأها به قالت َم ْن أن َبأ ک هذا قال ن َّبأن َی ال َع ُ
لیم
أظهره
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْال َخ ُ
بیر؛ (به خاطر بیاورید) هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش

`
گفت ،ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت ،قسمتی از
آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود؛ هنگامی که پیامبر همسرش را از آن
خبر داد ،گفت« :چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟» (التحریم .)3:بنا بر روایات اهل سنت
و تشیع منظور از همسر غیر رازدارش در این آیه حفصه بود که او این سخن را شنید و به عایشه
چون از طریق وحی از

بازگو کرد (ابوحیان محمد ابن یوسف .)209/10 ،1420 ،پیامبر

این افشای راز آگاه شده بود قسمتی از آن را به حفصه فرمود و برای آنکه او زیاد شرمنده و خجل
نشود از ذکر قسمت دیگری خودداری کرد .از مجموع این آیه برمیآید که بعضی از همسران
پیامبر

نه تنها او را با سخنان خود ناراحت میکردند بلکه مسئله رازداری که از مهمترین

شرایط یک همسر باوفا است نیز در آنها نبود ،اما به عکس رفتار پیامبر

با آنها با تمام این

اوصاف چنان بزرگوارانه بود که حتی حضرت حاضر نشد تمام رازی که او افشا کرده بود به رخ او
بکشد و تنها به قسمتی از آن اشاره کرد .افراد بزرگوار در مقام احقاق حق شخصی خویش تا
آخرین مرحله پیش نمیروند؛ زیرا خداوند در اینجا برای پیامبر

میفرماید« :او قسمتی را

خبر داد و از قسمتی خودداری کرد» (مکارم شیرازی ،1371 ،ص.)15

 .8تغافل در زندگی مشترک از دیدگاه قرآن
باید توجه داشت که عیبپوشی همسران نسبت به یکدیگر از درسهایی است که در کالم وحی
نسبت به آن سفارش شده است .برای نمونه خداوند متعال در قرآن کریم فرموده استُ « :ه َّن
َ ٌ َّ ُ َ َ ُ َ ٌ َّ
اس ل ُه َّن؛ آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب
ِلباس لکم و أنتم ِلب
حفظ یکدیگرید( »...بقره .)187 :تعبیر پوشش زن و مرد نسبت به یکدیگر کنایه از آن است که
هر دو میبایست نسبت به عیوب احتمالی یکدیگر تغافل و چشمپوشی داشته باشند و از بیان و
سرزنش یکدیگر خودداری کنند .بیتردید عیبجویی یا اظهار عیوب و اشتباهات زن و شوهر

37

موجب ناراحتی و شرمساری و ایجاد زمینههای کینهورزی و از دست رفتن فرصت اصالح و
بازسازی میشود (اکبریفرد ،1397 ،ص .)64این تغافل هم در آغاز ازدواج و هم در تنظیم روابط
زناشویی مطرح است ،پس بحث در دو سطح قابل بررسی و مطالعه است:
الف) آغاز ازدواج و به هنگام گزینش همسر :اگر هر یک از پسران و دختران در امر ازدواج بر
ایدهآلهای خود پافشاری کنند و حاضر به چشمپوشی از بعضی از خواستههای خود نباشد هیچ
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ازدواجی تحقق پیدا نخواهد کرد .در آغاز ازدواج باید به وجود تفاوت بین انسانها ایمان داشت
و قبول کرد که همه نیکیها در یک فرد جمع نمیشود .اگر این تفاوتها در کار نبود انسان
احساس نیاز به دیگران نمیکرد و حاضر نمیشد به نیازهای دیگران نیز توجه کند ،پس زوجهای
جوان هنگام گزینش ناچارند با محدودیتهای زندگی هماهنگ شوند و از بعضی از انتظارات
خود دست بردارند.
38

ب) تنظیم روابط زناشویی :بیشترین جایی که باید از راهکار تغافل استفاده کرد محیط زندگی
خانوادگی بهویژه در مورد تنظیم ارتباطات بین زن و مرد است .بهدلیل ارتباط نزدیکی که زن و
مرد با هم دارند از اسرار هم آگاهند ،نقاط ضعف و قوت یکدیگر را خوب میدانند و گاه فراتر از

پژوهشهای اسالمی جنسیت وخانواده

آن از اسرار خانوادگی یکدیگر نیز باخبر هستند .چنین آگاهی نباید در مواقع اختالف بروز داده
شود و نقاط ضعف افراد برای دیگران آشکار شود( .طجری ،1381 ،ص)64
گاه در رابطه زن و مرد بر سر توقعات و انتظاراتی که از یکدیگر دارند یا بر سر کمبودها و
نارساییها کشمکش و نزاع پدید میآید .چگونگی کنار آمدن با این مشکالت و نحوه حل آنها
بسیار مهم است .یک راه حل آن است که فرد قدرتمند در خانه با پرخاش و تندخویی فضای
خانه را به گمان خود آرام کند .این روش ،مستبدانه و از سر خودخواهی و غرور است .روش دیگر
عذرخواهی از اشتباهات است که کانون خانواده را صفا میبخشد ،اما همسران در مسائلی چون
تهیه لوازم غیر ضروری زندگی ،بدخلقیهای مقطعی ،جسارت زن نسبت به مرد یا مرد نسبت به
زن و انجامنشدن کارهای خانه میتوانند با روش تغافل بر صفای درون خانه بیافزایند و ریشه
کدورتها را بخشکانند( .طجری ،1381 ،ص )65رویآوردن به تغافل در اختالفات در هر صورت
مفید خواهد بود .اگر این زندگی دوام یابد هر دو طرف با خاطر آسوده به زندگی ادامه میدهند
و اگر به جدایی بیانجامد هر یک از آن دو این فرصت را دارند که با اطمینان از بدنام نشدنشان
در بین مردم به ازدواج مجدد روی آورند.

 .9پیامدهای تغافل پسندیده در تحکیم روابط زناشویی
چشمپوشی از لغزشها و عیوب دیگران یکی از سیرههای اخالقی و عملی نبی اکرم
معصومین

و ائمه

است که در اصالح اخالق و رفتار مردم بهویژه در روابط زن و شوهر و تربیت آنها

نقش مهمی داشته است.

`
 .1-9ایجاد فضای آرام در خانواده
عاملی که میتواند در زندگی مشترک حضور مؤثر و نافذی داشته باشد بزرگواری و کرامت زوجین است
و یکی از نشانههای بزرگمنشی و کرامت ،عفو و گذشت طرفین نسبت به یگدیگر است .بیشک زن و
شوهر که در یک دوره طوالنی با یکدیگر زندگی و معاشرت دارند بیش از هر مجموعه انسانی دیگر باید
نسبت به هم روحیه بزرگمنشی و مدارا داشته باشند( .اکبریفرد ،1397 ،ص )57امام علی

در

روایتی میفرماید« :هر کس از بسیاری از امور خالف دیگران چشمپوشی نکند زندگیاش تلخ
میشود» (محمدی ریشهری .)4374/9 ،1384 ،چشمپوشی عالوهبر تأثیراتی که در طرف مقابل
دارد سبب آرامش فرد تغافلکننده نیز میشود؛ زیرا هر اندازه که گناه برجسته شود تلخیهای آن ،کام
زندگی زناشویی را تلخ میکند .از نظر روانشناسی نیز دغدغههای فکری نقش زیادی در رفتار عملی
انسان دارد؛ یعنی هر اندازه که پیرامون زوایای گناه تفکر و تفحص شود اثرات منفی آن از جمله
تلخکامی ،ازبینبردن قباحت گناه و ساده جلوهدادن گناه ،زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهد و
سبب حالوت گناه و رسوخ آن در خانواده میشود.
 .2-9ایجاد فرصت اصالح و بهبود رفتار
روانشناسان در زمینه آثار و نتایج سودمند گذشت و مدارا در خانواده معتقدند که چشمپوشی و
تغافل نسبت به خطای همسر فرصتی را فراهم میکند که فرد نسبت به بهبود رفتار خود و جبران
خطایی که مرتکب شده است ،اقدام کند .بدیهی است آنگاه که ضربات سهمگین و ویرانگر
انتقاد و نکوهش بر همسر خطاکار فرود آید هرگونه اراده و جرأت برای جبران اشتباه در او کاهش
مییابد و این فرصت طالیی از وی سلب میشود و برعکس تداوم تغافل در درازمدت آثار سازنده
و شگفتانگیزی در روابط خانوادگی و بین دو همسر ایجاد میکند و طرف مقابل را به رفتار مثبت
وادار میکند( .اکبریفرد ،1397 ،ص )58در منابع اسالمی بهویژه قرآن و روایات بهکارگیری

39

تغافل در معاشرتهای اجتماعی و خانوادگی مورد تأکید قرار گرفته است بهنحوی که
امیرالمومنین علی

نیمی از مؤمن را تغافل و چشمپوشی معرفی کرده است (تمیمی آمدی،

 ،1410ص .)139از دیدگاه اسالم یکی از عالیترین حاالت روحی و ارزشمند صفات انسانی آن
است که مرد از زن خود خطایی ببیند ،ولی با نهایت بزرگواری خود را به فراموشی یا غفلت بزند
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و یا اینکه زن از همسر خود اشتباهی ببیند و در کمال جوانمردی و کرامت ،خود را نسبت به آن
خطا ناآگاه و جاهل وانمود کند.
 .3-9تکریم شخصیت تغافلکننده مبنای تحکیم خانواده
باید توجه داشت آنگاه که زن یا شوهر نسبت به خطای همسر خود چشمپوشی و تغافل میورزد
در واقع به نوعی شخصیت خویش را تکریم میکند و با این اقدام در جهت استوارسازی بنای
40

خانواده گام برمیدارد؛ زیرا دوام و استحکام بنای زندگی مشترک جز با گذشت و بزرگمنشی
برقرار نمیشود( .اکبریفرد ،1397 ،ص)59

پژوهشهای اسالمی جنسیت وخانواده

 .4-9ایجاد فضای اعتماد و عدم مقابله
عدم گذشت و چشمپوشی از خطای همسر نشانه بیاعتمادی نسبت به او است و طبیعی است
که همسر خطاکار نیز با دیدن خطاهای طرف مقابل از او گذشت و چشمپوشی نخواهد کرد.
امام باقر

در بیان مصلحت زندگی اشخاص میفرماید« :صالح شأن الناس التعایش و التعاشر

مأل مکیال :ثلثاه فطن و ثلث تغافل؛ صالح و درستی زندگی و معاشرت با مردم پیمانهای را ماند
که دو سوم آن توجه و هوشیاری است و یکسوم دیگر آن نادیدهگرفتن» (محمدی ریشهری،
.)4374/9 ،1384
 .5-9رفع سختی و ناگواری در زندگی مشترک
امام علی

در بیان عواقب و پیامدهای بیتوجهی به اصل تغافل و چشمپوشی در زندگی

میفرماید« :من لم یتغافل و الیغض عن کثیر من االمور ،تنغصت عیشته؛ آن کس که نسبت به
بسیاری چیزها بیتوجهی و چشمپوشی نکند و بخواهد با اندکبینی نسبت به همه امور جزئی
واکنش نشان دهد زندگیاش ناگوار گردد»( .محمدی ریشهری)4374/9 ،1384 ،
 .6-9افزایش تفاهم در زندگی مشترک
تغافل و چشمپوشی از خطای کماهمیت همسر زمینه تفاهم در خانواده را فراهم میکند؛ زیرا
وقتی یکی از زوجین خطای دیگری را نادیده میگیرد آنگاه که طرف مقابل نیز خطا میکند او
نیز تغافل و چشمپوشی خواهد داشت و نهادینهشدن خلق و روش چشمپوشی زمینهساز تفاهم
مشترک و پایدار در زندگی میشود .عدم تغافل باعث مجادله و تنش در خانواده میشود و

`
سرانجام به ناسازگاری و قهر میانجامد و طوالنیشدن و تکرار آن ،قوام خانواده را به خطر
میاندازد و امر بازگشتپذیری زوجین به زندگی گرم ،متعادل و بادوام را دشوار و مشکل میکند.
بنابراین ،منطقی است که در برابر رفتار نامناسب و منفی همسر بهجای عکسالعمل تند و
ناخوشایند با مدارا و چشمپوشی زمینه را برای تحقق رفتار مثبت و سازنده فراهم کرد و به این
ترتیب وسیله موجبات آرامش در خانواده را فراهم کرد( .اکبریفرد ،1397 ،ص )60گاه ممکن
است که تغافل در برابر همسر و رفتار خطای او با سکوتی معنادار همراه باشد که برای طرف
مقابل گران میآید و موجب میشود که او در رفتار و کردار خویش تجدید نظر کند و درصدد
جبران اشتباه خود برآید؛ زیرا میبیند که همسرش با کنترل و ساماندهی رفتار خویش مخالفت
خود را با رفتار نادرست او ابراز کرده است بدون اینکه عکسالعمل تند و ناخوشایندی از خود
بروز دهد.
 .7-9خوشنامی
یکی از آثار تغافل ،خوشنامی است .امام علی

میفرماید« :تغافل کن تا کارت مورد ستایش

قرار گیرد»( .تمیمی آمدی ،1410 ،ص )324با بهکارگیری تغافل و چشمپوشی بر خطاهای
یکدیگر ،صفات منفی بروز نمیکند و همواره جلوههای مثبت خانواده آشکار میشود .این عمل
سبب خوشنامی زوجین در بین خانواده و بستگان میشود و در روحیه و اعتماد بهنفس اعضای
خانواده نقش اساسی دارد .خوشنامی یکی از امتیازات بلند اجتماعی برای هر فرد اجتماع و
بهویژه خانوادههاست؛ زیرا تمام روابط و ارتباطات خانوادگی از خوشنامی سرچشمه میگیرد و
خانوادهها و زن و شوهرهایی که نام و نشان درستی ندارند در روابط و تعامالت خود دچار مشکل
میشوند .گاه یک اشتباه کوچک خانوادگی دلیل یک دردسر بزرگ برای فرد میشود و سبب
بیاسم و رسمشدن و بیاعتباری و ازبینرفتن جایگاه اجتماعی فرد میشود .چون انسانها
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بهطور ذاتی خودبرتربین هستند و نداشتن نام خوش ،شکست روحی و هویتی را درپی دارد که
خود سبب مشکالت بزرگ روحی ،روانی و اجتماعی است.
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 .8-9حفظ حریم زناشویی
خردهگیری و ایراد بهخاطر اشتباهات و سهلانگاریهای عادی و کماهمیت ،احترام شخص
ایرادگیرنده را خدشهدار میکند و به همین دلیل امام علی

در روایتی میفرماید« :قدر و منزلت

خود را با تغافل بزرگ دارید» (محدث نوری)159/9 ،1408 ،؛ یعنی تغافل سبب مقام و منزلت زن و
شوهر نزد یکدیگر میشود و با این کار حریم خانوادگی حفظ میشود .خردهگیریها گاه تبدیل به
عادت میشود بهگونهای که فرد در مسائل خرد و کالن ،خردهگیری کرده و سبب چالشهای
زناشویی میشود .این خصلت آهستهآهسته در بین سایر اعضای خانواده سرایت میکند و دامنگیر
فرزندان و سایر خویشاوندان میشود و گاه در جامعه سرایت میکند و به یک مشکل بزرگ اجتماعی
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تبدیل میشود .اگر ریشه بسیاری از مسائل و معضالت واکاوی شود ،مشخص میشود که اصل آن
از یک عملکرد ناچیز و کمارزش صورتگرفته ،ولی به علت عدم تغافل و گذشت تبدیل به یک چالش
بزرگ شده است که ریشهکنکردن آن دشوارتر از هر زمان دیگری است.
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 .9-9لجاجتزدایی
یکی از پرمایهترین اثرات تغافل ،ممانعت از لجاجت و لجبازی در بین زوجین است .چیزی که امروزه
سبب فروپاشی بسیاری از نظامهای خانوادگی شده است؛ زیرا این تذکرها و خردهگیریهای پیاپی
سبب میشود که طرف مقابل نیز بهخاطر دفاع از غرور و شخصیت خود بهدنبال بهانهجوییها و
انتقامگیریها برآید .در این زمان ،قوه لجاجت فعال میشود و زمانی که احساسات غالب شود انتظار
هرگونه اتفاقات خطرناک میرود .لجاجت از امراض بسیار خطرناک درونی برای انسان است که
گاهی سبب بزرگترین صدمات حیاتی برای افراد میشود .در نظام خانوادگی و کانون پرمهر زناشویی
بروز این خصلت ناشایسته ،مرگ عشق و زندگی را همراه دارد و خطر بزرگتر آن سرایت در بین فرزندان
است.
 .10-9دنیاگریزی و آخرتطلبی
یکی دیگر از آثار تغافل در روابط زن و شوهر ،تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و انجام احکام و فرامین
الهی و دوری از دنیا و متعلقات آن است .انسانهای خردمند همیشه دنیا را گذرگاهی بهسوی آخرت
میدانند و سعی دارند از این گذرگاه با موفقیت عبور کنند و به سر منزل مقصود برسند .امام علی
میفرماید« :دنیا خانه ای است که کسی از آن سالم نمانده مگر با اعمال پاکی که در آن انجام
دهد...دنیا در دید خردمندان همانند سایه در حال برگشت است به وقتی که آنرا در حال گسترش
میبینی جمع میشود و وقتی رو به افزایش مینگری رو به کاهش است»(انصاریان ،1388 ،ص.)44
با این بیان ،انسان خردمند از داشتههای دنیا غره نمیشود و از نداشتههایش هراسان و نگران

`
نمیشود؛ زیرا میداند که داشتههای دنیا متعلق به دنیاست و باید در همین دنیا مصرف شود و باید
زمان کوچیدن همه را رها کرده و همانگونه که از شکم مادر به تنهایی آمده است از این دنیا نیز تنها
میرود .امام علی

هدف از خلقت را برای انسانهای آزاده اینگونه بیان میکند« :مردمی باشید

که فریاد هشدار دهنده بر آنان زده شده پس بیدار شدهاند ،و یافتهاند که دنیا جای ابدی نیست به
همین خاطر حیات فانی را به زندگی باقی تبدیل کردهاند ،زیرا خداوند شما را بیهوده نیافریده ،و به
حال خود نگذاشته .بین شما و بهشت یا َّ
جهنم حایلی جز مرگ نیست که از راه میرسد» (انصاریان،
 ،1388ص ،)44پس سرمنزل مقصود آن سرای است و اگر انسان ،دنیای خود را فدای آن سرا کند
بهشت برین جایگاه او است و اگر آن سرا را فدای دنیای خود کند عاقبتش دوزخ خواهد بود .در
همین خطبه امام علی

عوامل رستگاری را برای انسانهای آزاده چنین معرفی میکند« :پس در

دنیا توشه بردارید توشهای که خود را به وسیله آن از عذاب فردا حفظ کنید .آن بندهای تقوا پیشه شد
که خیرخواه خود گشت ،و توبهاش را پیش انداخت ،و بر شهوتش پیروز شد ،زیرا زمان اجل انسان
َّ
پنهان است ،و آرزویش گول زننده اوست ،شیطان موکل آدمی است که معصیتش را در نظرش
میآراید تا مرتکب آن شود ،و توبه را به صورت آرزو برای آینده جلوه میدهد تا آن را به تأخیر افکند ،تا
مرگ بر آدمی بتازد زمانی که نسبت به آن غافلتر از هر چیز باشد» (انصاریان ،1388 ،ص.)45

 .10نتیجهگیری
همسران هر کدام عقاید ،رفتار و سالیق متفاوت دارند ،پس نمیتوان زندگی مشترک را بدون
هیچ اختالف و تعارضی در نظر گرفت .یکی از عواملی که سبب تحکیم روابط زوجین و تداوم
زندگی مشترک میشود استفاده از مهارت تغافل و چشمپوشی از خطاهای یکدیگر است .تغافل
در فرهنگ اسالمی اهمیت زیادی دارد تا جایی که نیمی از شاکله انسان خردمند را تغافل
دانستهاند .از پیامدهای مهم تغافل میتوان به ایجاد فضای آرامشبخش و اعتماد و عدم تقابل
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در زندگی ،فرصت اصالح و بهبود رفتار ،رفع ناگواریها و سختیها و افزایش تفاهم و تحکیم
روابط در زندگی مشترک نام برد .محدوده و قلمرو تغافل شامل تغافل در موارد خطا ،تغافل در
امور جزئی و غیر سرنوشتساز و تغافل مبتنی بر عقل و مصلحت است و تغافل نسبت به خطاهای
تکرارشونده و فراگیر به لحاظ عقلی صحیح نیست.
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