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چکیده
زندگی خانوادگی و اجتماعی، با ناماليمات و مشــكالتی آميخته اســت كه از تزاحم منافع افراد با يكديگر 
ناشی می شود. در صورتی كه اين ناماليمات استمرار يابد، نه تنها افراد، بلكه نهاد خانواده و جامعه با انحطاط 
و نابودی مواجه می شــوند. اســالم به منظور تحكيم روابط خانوادگی و اجتماعی، مراعات اصولی، همچون 
»رفق« و »مدارا« را پيشنهاد می كند. آگاهی از آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا، خانواده ها را تشويق 
می كند، تا در ناماليمات واكنش منطقی نشــان داده، از تندروی بپرهيزنــد. در اين صورت، افراد و اعضای 
خانواده با انعطاف  خردمندانه، زندگی خانوادگی را سرشار از آرامش، همدلی و همراهی می نمايند و از طرفی 
آرامش و كمــال را برای ديگران نيز به ارمغان می آورند. اصول رفق و مدارا در مقام تعامل افراد با يكديگر 
در احاديث فريقين و نيز آثار علمای اماميه و اهل ســنت از همان سده های نخستين اسالم مورد اهتمام بوده 
است. پژوهش حاضر به روش توصيفی ـ تحليلی، اصول رفق و مدارا را در منابع فريقين مورد بررسی قرار 
داده و برجســته ترين آثار آنها را در روابط خانوادگی و اجتماعی تبيين می نمايد. دســتاوردهاي مقاله نشان 
مي دهد كه سالمت جسمي و رواني، آرامش، بركت، بهره مندي مشروع، رزق وافر و تربيت سالم فرزندان، از 
جمله آثار خانوادگي، و كينه زدايي، امنيت، محبوبيت، پايداري روابط اجتماعي و تأليف قلوب، از جمله آثار 

اجتماعي رفق و مدارا هستند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 45/ پاییز 1395

صص 52-42

کلیدواژه ها: رفق، مدارا، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، فضایل اخالقی، تحکیم خانواده.

42

م 
ده

واز
ل د

سا
13

95
یز 

پای
 -

45
ره 

ما
ش



مقدمه
خانواده حساس ترين و مهم ترين اجتماعی است كه از 
حداقل دو انســان )زن و شوهر( تشكيل می شود. اين 
جامعه به ظاهر كوچك تجليگاه صميمانه ترين روابط 
بين دو نفر اســت كه معمواًل پيشــينه آشنايی طوالنی 
ندارنــد و در عين حال، مبدأ پيدايش و كانون پرورش 
انســانهای ديگری هســتند. به هميــن دليل می توان 
گفت: خانواده مهم ترين نهاد اجتماعی اســت. پيدايش 
و پايــداری رابطه  صميمانه و حفــظ و صيانت از آن، 
نيازمند پشــتوانه ای محكم اســت، تا اعضای خانواده 
در ســايه آن، به كمال مطلوب نايل گردند. دين اسالم 
به عنوان آخرين و كامل ترين آيين، برای دســتيابی به 
زندگی سالم و توأم با سازگاری و آرامش، اصولی را 
ارائه می دهد كه يكی از مهم ترين و اساســی ترين  آنها 

»رفق« و »مدارا« در نهاد خانواده و جامعه است.
تحقيق حاضر در صدد اســت تا پس از بررسی مفهوم 
رفــق و مدارا در منابع حديثــی فريقين، آثار و نتايج 
آن را در ســطح خانوادگی و اجتماعی مورد بررسی 
قرار دهد و كاركردهای مدارا را در روابط خانوادگی و 

اجتماعی تبيين نمايد.

پیشینه بحث
مهم تريــن متــون دينی مــا؛ يعنی قــرآن و روايات 
پيامبــر)ص( و معصومان)ع(، سرشــار از توصيه های 
كارآمد در باب رفق و مدارا هســتند. مجموعه تعاليم 
اســالم در مورد خانــواده و جامعه، مــا را به نظام و 
ساختاری رهنمون می كند كه پاسخ گوی همه نيازهای 
مــادی و  معنوی اين دو نهاد اســت. عالوه بر آيات 
قرآن كه بــه رعايت رفق و مدارا در روابط خانوادگی 
و اجتماعی اشــاره كرده، شيخ كلينی در كتاب الكافی 
دو باب را بــا عناوين »باب المداراة« و »باب الرفق« 
به روايات رفق و مدارا اختصاص داده اســت. شــيخ 
صــدوق در كتاب الخصال و علمــای پس از وی نيز 
در كتــب حديثی خود، رواياتی را در موضوع مدارا و 

رفق ذكر كرده اند. ابن حجر عسقالنی از علمای برجسته 
حديث اهل سنت در كتاب فتح الباری فی شرح صحيح 
البخاری، ابوابی را به موضوع رفق و مدارا اختصاص 
داده و احاديثی را ذيل آن مطرح نموده اســت، برای 
مثال وی در »كتاب االدب«، دو باب با عناوين »باب 
الرفــق فی المر كله« و »باب المداراة مع الناس« ذكر 
كرده اســت. وی همچنين در »كتــاب النكاح«، بابی 
را با نام »باب المداراة مع النســاء« آورده است. امام 
محمد غزالی از علمای اخالق و دانشــمند برجســته 
اهل ســنت نيز در كتاب احياء علــوم الدين مطالبی را 
در باب رفق و مدارا و فضيلت آن بيان نموده اســت. 
مهم ترين كتابهايي كه موضوع  رفق و مدارا در آنها به 
زبان فارسی مورد بحث قرار گرفته است، عبارتند از: 
تحكيم خانواده، نوشــته محمد محمدی ری شهری كه 
براساس روايات به مسائل زوجين پرداخته است و در 
بخشــي از كتاب نشان می دهد چگونه مدارا در تربيت 
دينی اعضاي خانواده نقش ايفا مي كند، نظام خانواده در 
اسالم، نوشته حسين انصاريان كه موضوعات مختلف 
مربوط به خانواده را مورد بررســی قرار داده كه مدارا 
و نقش آن در تربيت دينی همســران و فرزندان، يكي 
از اين موضوعات اســت و سيره تربيتی پيامبر)ص( و 
اهل بيت)ع(، نوشته محمد داودی كه در بخشی از آن، 
به جايگاه و حد و مرز رفق و مدارا اشاره شده است. 
كتابهاي سيره نبوی )منطق عملی(، نوشته دلشاد تهراني 
و روابط ســالم در خانواده، نوشــته داود حسيني نيز 
مطالب پراكنده اي درباره مدارا مطرح كرده اند. نوآوري 
مقاله حاضر در آن اســت كــه اواًل؛ به موضوع مدارا 
در ســطح خانواده بسنده نكرده اســت و آثار آن در 
جامعه را نيز مطــرح مي كند. ثانيًا؛ به صورت نظام مند 
آثار خانوادگي و اجتماعي رفق و مدارا را دسته بندي 
كرده است كه براي مستند كردن دستاوردهاي مقاله، به 

روايات موجود در منابع فريقين مراجعه مي كند.

آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین
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مفهوم شناسی رفق و مدارا
رفق و مدارا دو مفهوم كليدی در اين پژوهش هستند 
كه ابتدا در ســطح لغوی و اصطالحی، مورد مطالعه و 

بررسی قرار می گيرند:
1( رفق

برای رفق در لغت معانــی گوناگونی از جمله: فايده 
رســاندن و كمك كردن،1 ميانــه  روی و اعتدال در 
انجام كار،2 و نرم خويی در مقابل تندخويی و شــدت 
عمل، ذكر شــده اســت.3 با توجه به معانی مذكور، 
می توان گفت: اين واژه در اصطالح، بدين معنا است 
كه فــرد، كاری را زيبا، دقيق، توأم بــا اعتدال و در 
عين حال مهربانانه انجــام دهد. اصطالح »رفق« در 
مقابل »َخرق« به كار می رود كه به معنای انجام كار با 

شدت، خشونت و زشتی است.4
2( مدارا

مدارا در لغت از ماده »َدری« يا »درأ« اســت و در 
اين معانی به كار می رود: كســب آگاهی و شــناخت 
از راه مقدمات پنهان،5 مالطفــت و برخورد نرم،6 و 
پنهان كردن  كينه و دشــمنی در برابر رقيب.7 مدارا در 
اصطالح، به معنای تحمل رفتارهای نابجای ديگران 
و چشم پوشــی از آنها، در زندگی جمعی است.8 در 
برخی از منابع درباره تفاوت »رفق« و»مدارا« چنين 
آمده اســت: رفق عمدتًا در مورد موافقان، دوســتان 
و حداكثــر در مورد غيرمخالفان بــه كار می رود، در 
حالی كه »مدارا« برای در امان ماندن از شّر ديگران 
به كار می رود و بيشــتر در مورد مخالفان اســتعمال 

1. الصحاح، ج3، ص1482.
2. مجمع البحرين، ج5، ص205.

3. العين، ج5، ص149؛ لسان العرب، ج10، ص118؛ المصباح المنير، 
ج2، ص194؛ معجــم مقاييس اللغــة، ج2، ص418؛ التحقيق، ج4، 

ص163.
4. شرح حديث جنود عقل و جهل، ص313.

5. المفردات، ص168.
6. لسان العرب، ج14، ص255.

7. تاج العروس، ج10، صص124و309.
8. معجزه صميميت، ج3، ص913.

می شود.9 حال آنكه به نظر می رسد چنين تفاوتی در 
منابع روايی لحاظ نشــده است، چنان كه پيامبر)ص( 
می فرمايد: »مــداراة الناس نصــف االيمان و الرفق 
بهم نصف العيش«؛10 »مــدارا با مردم )اعم از موافق 
و مخالف(، نيمی از ايمــان و نرمش با آنها، نيمی از 

زندگی است«.

آثار رفق و مدارا
رفق و مدارا سرچشمه آثار مثبت فراوانی در زندگی 
انسان است كه مهم ترين آنها، در دو بخش خانوادگی 

و اجتماعی از اين قرار است:
1( آثار خانوادگی

آثار رفق و مدارا در سطح خانوادگی عبارتند از:
الف( سالمت جسمی و روانی

تحقيقات مربوط به مدارا و سازگاری، نشان می دهد 
كه عفو و گذشــت در كاهش اضطراب، افســردگی، 
عصبانيــت، پرخاشــگری و اختــالالت عاطفی ـ 
رفتاری، و افزايش اعتماد به نفس، اميدواری و درمان 
اختالالت روانی مؤثر اســت. افزون بــر آن، نقش 
مؤثر رفق و مدارا در كاهش بزهكاری، اســتفاده از 
مــواد مخّدر و داروهای آرام بخش و نيز كاســتن از 
رفتارهای ضــد اجتماعی همچون كم رويی، بدبينی و 
لجبازی، مورد تأييد پژوهشگران قرار گرفته است.11 
از امام ســجاد)ع( روايت شده است: »َكّف اْلذی ِمن 
َكماِل الَْعقــِل و فِيِه راَحٌة لِلبَــَدِن عاِجاًل و آِجاًل«؛12 
»خودداری از آزار ديگران، نشــانه كمال خرد و مايه 
آسايش جسم در كوتاه مدت و دراز مدت است«. به 
عبارتی باعث آســايش دو گيتی است، به همين دليل 
انسان عاقل آسايش دو گيتی و سالمت جسم و روان 
خــود را به خاطر مدارا نكردن با ديگران از دســت 

9. سيره تربيتی پيامبر)ص( و اهل بيت)ع(، ج2، ص247.
10. الكافی، ج2، ص117.

11. »رابطــه عفو و گذشــت با میزان اضطــراب در والدین کودکان 
استثنایی و عادی«، صص59-56.

12. تحف العقول، ص283.
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نمی دهد. در همين باب، پيامبر)ص( فرموده اســت: 
ُهم ُمداراًة لِلنّاِس«؛13 »عاقل ترين  »أَعَقُل النّاِس أََشــدُّ

مردم كسی است كه بيشتر با مردم مدارا كند«.
ب( آرامش و طمأنینه

زندگی با ناسازگاريها و نزاعهايی آميخته شده كه ناشی 
از تزاحم منافع افراد با يكديگر اســت. در اين حال، 
پرخاشگری، نزاع و درگيری بی دليل، آرامش روحی 
و روانی فرد را از بين می برد. از طرفی نهاد خانواده به 
عنوان مهم ترين كانون رشد و تعالی فردی و اجتماعی، 
محل دلهره، تشويش و بی اعتمادی نيست، بلكه فضای 
اين نهاد بايد سرشار از امنيت و آرامش و پر از مهر و 
محبت باشد، در چنين وضعی غالبًا تحمل و سعه صدر، 
تنها راه برخورداری از آرامش و آسايش در زندگی 
است. امام علی)ع( در كالمی كوتاه و حكمت آميز، به 
اين واقعيت اشــاره فرموده است: »اغض علی القذی 
واال لم تــرض ابدا«؛14 »رنــج و آزار را تحمل كن، 
وگرنه هرگز خرســند نخواهی بود«. زن و شوهر نيز 
در ســايه مودت و رحمت كه عفو و مدارا را به دنبال 
دارد، آرامش زندگی زناشويی و خانوادگی را تجربه 
می كنند. قرآن می فرمايد: »َوِمــْن َآَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُكْم 
ًة  ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُكْم َمَودَّ
ُروَن«؛15 »و از  َیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفكَّ َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذلَِك َلَ
جمله نشــانه های او اين است كه برای شما از جنس 
خودتان همسرانی آفريد، تا در كنارشان آرامش يابيد 
و ميان شــما الفت و رحمت برقرار ساخت، تا نسل 
بشر را تداوم بخشــد. به يقين در آنچه ياد شد، برای 
مردمی كه می انديشند، نشانه هايی است بر اينكه تدبير 

امور انسانها در اختيار خداوند است«.
ج( برکت

تأثيــر رفق و مدارا در بركــت زندگی به حدی زياد 
اســت كه احاديث فراوانی در تأييد اين مسئله، وارد 
شــده اســت. در روايتی پيامبر)ص( رفق را مجسمه 

13. من اليحضره الفقيه، ج4، ص395.
14. نهج البالغه، حکمت 213.

15. روم، 21.

بركت و خشونت را مجسمه شومی معرفی كرده است: 
»الرفُق يُمٌن و الَخرُق شوٌم«؛16 »رفق و مدارا، بركت، 

و خشونت، بی بركتی و شومی است«.
ميزان و معيار برای خيــر و محروميت از آن را بايد 
در مدارا جستجو كرد. پيامبر)ص( می فرمايد: »إِنَّ فِي 
ْفَق يُْحَرِم الَْخْيَر«؛17  يَاَدَة َو الْبََرَكَة َو َمْن يُْحَرِم الرِّ ْفِق الزِّ الرِّ
»همانا در رفق، افزايش و بركت اســت و هركس از 
فضيلت رفق محروم باشــد، از خير محروم ماند«. نه 
تنها رفق و نرمی معياری است برای تشخيص خير از 
شــّر، بلكه هر كاری زمانی كه چتر رفق بر آن سايه 
افكنــد، زينت پيدا می كند و كار خوب اگر تاج مدارا 
از سر آن برداشته شــود، زشت می شود. پيامبر)ص( 
می فرمايــد: »إّن الرفق لم يوَضع علی شــی ٍء ااّل زانه 
و ال نُزَع من شــیٍء ااّل شانه«؛18 »رفق بر كاری نهاده 
نشــد، مگر اينكه آن را زينت داد و از هيچ چيز كنده 
نشد، مگر اينكه آن را زشت ساخت«. در كنار زشتيها 
با مدارا بايد زيبايی توليد كرد. بنابراين برای دريافت 
خيرات، جدايی از شرور، پيدا كردن زينت و دوری از 
زشــتی در زندگی، يكی از بهترين راهها رفق و مدارا 
اســت؛ زيرا در زندگی نوع مردم، كمتر اتفاق می افتد 
زن و شوهر به لحاظ ويژگيهای شخصيتی و ظاهری 
به گونه ای دلخواه يكديگر باشــند كه به طور طبيعی 
سازگاری ميان آنان حاصل شود. نوعًا بايد به سمت 
سازگاری حركت كنند؛ يعنی از طريق رفق و مدارا و 
امثال آن، خود را به سمت سازگاری سوق دهند و آن 

را تحصيل نمايند.
د( بهره مندی و برخورداری مشروع

يكی از آثار مدارا اين است كه به وسيله آن می توان از 
مواهب زندگی بهره مند شد. فردی كه با ديگران مدارا 
و ســازگاری ندارد، نه تنها از آنچه دلخواه او است و 
در زندگی وجود ندارد، محروم اســت، بلكه از آنچه 
هســت نيز نمی تواند بهره گيرد، ولی كســی كه مدارا 

16. الكافی، ج2، ص119.
17. همان.
18. همان.
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می كند، از آنچه دلخواه او اســت، بهره مند می شود.19 
الَْعْيِش«؛20  نِْصُف  ْفــُق  »الرِّ كاظم)ع( می فرمايد:  امام 
»رفق و مدارا نيمی از زندگی اســت«. كسی كه مدارا 
می كند، اگر زندگی كامل ندارد، دســت كم از بخشی 
از آن بهره مند می شــود. پس با مدارا می توان از نيمی 
از زندگی بهره مند شــد. امام علــی)ع( در اين باره 
ْفُق ِمْفتَــاُح النََّجاِح«؛21 »رفق و مدارا  می فرمايد: »الرِّ

كليد برخورداری و خوشبختی است«.
برخی معتقدند كه مدارا ســبب از دســت رفتن نيمی 
از زندگی انسان می شــود و عاقالنه نيست انسانها با 
اين نظريه كنار بيايند، بلكــه بايد راهی پيدا كنند، تا 
از همه جنبه ها و ابعاد زندگــی بهره گيرند. اما نبايد 
فراموش نمود كه نمی توان تمام كماالت و پيشــرفتها 
را در محاسبات عقل بشــری گنجاند، كمال بشر آن 
است كه در راســتای قرب الهی قدم بردارد و اين با 
خشــونت و سخت گيری امكان پذير نيست. ما بايد از 
يك سو به وظايف خود عمل كنيم و از سوی ديگر به 
عالمان وحی متوسل شويم، تا به آنچه كه از پيامدش 
آگاه نيســتيم، از طريق آنان اطالع پيدا كنيم. بنابراين 
به ســخن معصومان)ع( تكيه می كنيم، تا خوشبخت 

شويم.22
پيامبر)ص( در حديثی منقول از اهل سنت فرمود: »زن 
مانند استخوان پهلو كج است، اگر راستش نمايی، آن 
را می شــكنی، و اگر )با رفتار مــدارا محور( از آن 

بهره جويی، با همان كجی از آن بهره مند می شوی«.23
هـ( رزق فراوان

از جمله نعمتهايی كه خانواده ها به شــدت طالب آن 
هستند، افزايش روزی است، امام علی)ع( می فرمايد: 
ْزَق«؛24 »كسی كه رفق و  ْفَق اْستََدرَّ الرِّ »َمِن اْستَْعَمَل الرِّ
مدارا به كار گيرد، رزق و روزی فراوان پيدا می كند«. 

19. همسران سازگار، ص108.
20. الكافي، ج2، ص120.

21. غرر الحكم، ج2، ص244.
22. همسران سازگار، ص108.
23. فتح الباری، ج9، ص289.

24. عيون الحكم و المواعظ، ص455.

فروشــنده ای كه با مشــتريان خود مدارا می كند، از 
روزی بيشتری برخوردار است. همچنين همسری كه 
مدارا پيشه می كند، به شريك زندگی خود آرامش و 
انگيزه می دهد، تا در مسير كسب رزق حالل و روزی 

بيشتر گام بردارد.
در روايت عايشــه از پيامبر)ص( آمده اســت: »إن 
اهلل رفيق يحــب الرفق و يعطي عليه ما ال يعطي علی 
العنف«؛ »همانا خداوند رفيق است و رفق را دوست 
مــی دارد و عطا می كند برای رفــق آنچه را كه برای 
خشونت آن را نمی بخشــد«. همچنين فرموده است: 
»من يحــرم الرفق يحرم الخير كله«؛ »كســی كه از 
رفق محروم مانده باشد، از تمام خوبيها محروم مانده 

است«.25
و( تربیت سالم فرزندان

روحيه لطيف و احســاس پاك كودكان، بيش از همه 
نيازمند برخوردهای نرم و عاطفی اســت. رفتارهای 
ظالمانه  پدر و مادر و ســخت گيريهای بی حســاب، 
نفرين و دشــنام و تنبيه بدنی كودك، برخالف شرع و 
عقل است و نتيجه آن سوء تربيت فرزندان است. در 
مقابل، با تشويق و محبت، رفق و مدارا و دلگرمی دادن 
به آينده درخشــان، بهتر از هر شيوه ديگری می توان 
در تربيت صحيح آنان مؤثر واقع شــد.26 پيامبر)ص( 
می فرمايد: »خدا رحمت كند كسی را كه با نيكوكاری، 
به فرزندش ياری رســاند. به اين شيوه كه از گناهش 

درگذرد و به درگاه خدا برايش دعا نمايد«.27
انســان با خشونت و تندی شــايد بتواند برای مدتی 
كودكان را بــه انجام وظايف وادار كند، اما هيچ وقت 
نمی تواند از آنها افرادی با شخصيت و بزرگ بسازد.28 
به جای پرخاشــگری و تنبيه بدنــی، در مقام تربيت 
فرزندان بايد از مجازاتهای عاطفی همچون بی توجهی 
و قهر كوتاه مدت بهره برد. در روايتی آمده اســت كه 
امام كاظــم)ع( در مواجهه با فردی كه از فرزند خود 

25. احياء علوم الدين، ج3، ص166.
26. بهداشت روانی، صص116-114.

27. بحار االنوار، ج104، ص98.
28. روان شناسی رشد، صص164-162.
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شــكايت كرده بود، فرمــود: »ال تضربه و اهجره و ال 
تطــل«؛29 »فرزندت را نزن و برای ادب كردنش از او 
فاصله بگير و با او قهــر كن، ولی مراقب باش قهرت 

طوالنی نشود و در كوتاه ترين مدت، آشتی كنی«.
نكته قابل توجه اينكه يكی از آثار بد خشونت پدر و 
مادر، تقويت روحيه پرخاشــگری در كودك است. از 
اين رو حتی هنگامی كه كودك رفتاری پرخاشــگرانه 
از خود بروز می دهد، نبايد به خشــونت و تنبيه بدنی 
متوســل شــد؛ زيرا اين عمل به وضوح، اهميت آن 
را برای كودك روشــن می ســازد و باعث تشويق او 
می شــود. پدر و مادر عصبی و پرخاشــگر می توانند 
مطمئن باشند كه فرزندانی عصبی و پرخاشگر پرورش 
خواهند داد.30 حفظ خونســردی هنــگام عصبانيت، 
خود درسی عملی به كودك در مقابله صحيح با خشم 
اســت.31 اين نكته را نيز بيافزاييم كه انتقادهای لفظی 
مكّرر از رفتار كودك، بسان ضربات فرود آمده چكش 
بر روی يك گلــدان قيمتی، تار و پود اعتماد به نفس 
وی را نابود می سازد. سرزنش لفظی به مراتب بيش از 
كتك زدن، به اعتماد به نفس كودك لطمه وارد می كند؛ 
زيرا انتقاد، اين پيام را در پس خود نهفته دارد كه »تو 
نااليق و بی ارزش هستی«. كودكانی كه مرتب اين پيام 
را دريافت می كنند، احســاس بی قدرتی، نابسندگی و 
بی ارزشی می كنند و در نهايت اعتماد به نفس آنان رو 

به فروپاشی می نهد.32
راه صحيح برخورد با كودك هنگامی كه از او خطايی 
ســر می زند، اين است كه كودك را به نرمی و ماليمت 
متوجه اشــتباهش نماييم و با داليل قاطع و متناسب 
با توانايــی فكريش، او را قانع ســازيم كه عملی كه 
انجام داده است، از انسان عاقل و فهميده و با بصيرت 

سرنمی زند.
برخورد بــا نرمــی و ماليمت، طريقه ای اســت كه 

29. بحار االنوار، ج104، ص99.
30. روان شناسی كودك، صص138-136.

31. آيين تربيت، صص288-285.
32. معجزه تشويق، صص118و119.

پيامبر)ص( آن را به ما آموزش داده است. در روايتی 
از مسند احمد آمده است: جوانی خدمت پيامبر)ص( 
آمد و گفت: ای پيامبرخدا! آيا اجازه می دهی زنا كنم؟ 
اطرافيان خشمگين شده و او را از اين كار منع كردند. 
پيامبر)ص( فرمــود: »آيا زنا را بــرای مادر، دختر، 
خواهر، عمه، خاله، و ... می پســندی؟« جوان گفت: 
قربانت گردم خيــر! پيامبر)ص( فرمود: »مردم نيز آن 
را برای خواهرانشــان نمی پسندند«.33 بنابراين بهترين 
شــيوه درمان آن است كه در صورت ارتكاب خطا يا 
اشتباه، با نرمی و ماليمت و بيان دليل و مدارا، فرزندان 

را قانع سازيم و راهنمايی كنيم.34
در برخورد با ديگران به ويژه در رفتارهای افراد تحت 
تربيت، با لغزشها و ناهنجاريهای فراوانی از ناحيه آنان 
مواجه می شــويم كه اگر در برابر تمامی آنها واكنش 
نشــان دهيم، تأثير چندانــی در اصالح و تربيت آنان 
نخواهد داشت. از سوی ديگر اظهار توجه به يك رفتار 
غلط و سكوت در برابر آن، به نوعی تأييد آن شمرده 
می شود و زشــتی آن را كمتر می كند. به همين دليل، 
تغافل يكی از اصول مهم است كه عمل به آن در تربيت 
فرزندان آثار چشــمگيری دارد. جاحظ از دانشمندان 
معتزلی می گويد: محمد بن علی بن حسين امام باقر)ع( 
اصــالح امور دنيا را در دو كلمه جمع نموده و فرموده 
اســت: »اصالح امور زندگی و معاشــرت، پرنمودن 
پيمانه ای اســت كه دوسوم آن، زيركی و يك سوم آن، 
ناديده انگاشتن است«.35 امام علی)ع( نيز می فرمايد: 
انگاشتن  ناديده  كريم،  »شريف ترين اخالق شــخص 
چيزی اســت كه می داند«.36 تغافــل در واقع يكی از 
مصاديق مدارا محسوب می شــود كه آثار پسنديده و  

مثبتی در تربيت فرزندان و زندگی خانوادگی دارد.
2( آثار اجتماعی

آثار اجتماعی رفق و مدارا عبارتند از:

33. مسند االمام احمد بن حنبل، ج5، ص256.
34. چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم، ج1، صص313-311.

35. البيان و التبيين، ج1، ص84.
36. غرر الحكم، ج2، ص256.
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الف( کینه زدایی
برترين الگوی رفاقت خدا، و مصداق برجسته رفق او، 
از بين رفتن كينه ها اســت. امام صادق)ع( می فرمايد: 
»اّن  اهلل تبــارك و تعالی رفيق يحّب الرفق فَِمن رفقه 
بعباده تســليله اضغانهم«؛37 »به درســتی كه خداوند 
متعال رفيق است و رفق را دوست دارد، از نمونه های 
رفق او نسبت به بندگانش، اين است كه كينه های ميان 

آنان را از بين می برد«.
انســان نيز بايد خود را بــه همين صفت الهی متصف 
كند، تا كينه ها از بين برود و صلح و آرامش در جامعه 
برقرار شــود. قرآن كريم ايــن واقعيت را چنين بيان 
َئُة اْدَفْع بِالَِّتي  یِّ می كند: »َواَل َتْسَتِوي الَْحَســَنُة َواَل السَّ
ِهَي َأْحَســُن َفِإَذا الَِّذي بَْیَنَك َوبَْیَنُه َعَداَوٌة َکَأنَُّه َولِيٌّ 
َحِمیٌم. َوَما ُیَلقَّاَهــا ِإالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَما ُیَلقَّاَها ِإالَّ ُذو 
َحظٍّ َعِظیٍم«؛38 »نيكی با بدی يكسان نيست، بدی را با 
آنچه خود بهتر است، دفع كن، آن گاه كسی كه ميان تو 
و ميان او دشمنی است، گويی دوستی يكدل می گردد. 
و ايــن خصلت را جز كســانی كه شــكيبا بوده اند، 
نمی يابنــد و آن را جز صاحب بهره ای بزرگ نخواهد 
يافت«. تعبير »َکَأنَُّه َولِيٌّ َحِمیٌم« در آيه، به اين مطلب 
اشاره دارد كه اگر طرف مقابل واقعًا در صف دوستان 
صميمی هم درنيايد، دســت كم، در ظاهر، دســت از 

دشمنی برمی دارد.39
در سيره عملی معصومان)ع(، موارد فراوانی به چشم 
می خورد كه ايشــان به كينه زدايی پرداختند. به ذكر 

نمونه ای از آن بسنده می شود:
شخصی از اهل شام به مدينه آمد. چشمش به مردی 
افتاد كه در كناری نشســته بود، توجهش به او جلب 
شــد و پرسيد: اين مرد كيســت؟ گفته شد: حسن بن 
علی. او كه تحت تأثير تبليغات ســوء امويها در شام 
عليه آل علی)ع( بود، ديگ خشمش به جوش آمد و 
با قصد قربت، بسيار به او دشنام داد. هرچه خواست 

37. الكافی، ج2، ص118.
38. فصلت، 34و35.

39. تفسير نمونه، ج20، ص283.

گفت و عقده دل را گشود. امام حسن)ع( بدون آنكه 
خشم بگيرد و اظهار ناراحتی كند )از باب »ُخِذ الَْعْفَو 
َوْأُمــْر بِالُْعْرِف َوَأْعِرْض َعِن الَْجاِهِلیَن«؛40 »گذشــت 
پيشه كن و به كار پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ 
برتاب«(، نگاهی پر از مهر و عطوفت به او كرد و پس 
از آنكه چند آيه از قرآن41 قرائت كرد، به او فرمود: ما 
برای هر نوع خدمت و كمك به تو آماده ايم. آن گاه از 
او پرسيد: آيا از اهل شامی؟ جواب داد: آری. فرمود: 
من با اين خلق و خوی ســابقه دارم و سرچشمه آن 
را می دانم. ســپس فرمود: تو در شهر ما غريبی، اگر 
احتياجــی داری، حاضريم به تو كمك كنيم، در خانه 
خود از تو پذيرايی كنيم، تو را بپوشــانيم و به تو پول 
بدهيم. مرد شــامی كه منتظر برخورد شديدی غير از 
اين بود، چنان منقلب شد كه گفت: آرزو داشتم در آن 
وقت، زمين شكافته می شد و به زمين فرومی رفتم. تا 
آن ســاعت برای من در روی زمين، كسی از حسن و 
پدرش مبغوض تر نبود، و از آن ساعت برعكس، كسی 

نزد من از او و پدرش محبوب تر نيست!42
بی شــك، هيچ كس به زندگی پر تنش و پراضطراب 
عالقه مند نيســت. همــه به دنبال انــواع آرامش در 
زندگی هســتند و اين خواسته از طريق مدارا حاصل 
می شــود. امام علی)ع( می فرمايد: »الرفق يؤّدی الی 
الّســلم«؛43 »رفق و مدارا به زندگی مســالمت آميز 
منتهی می شود«. روزی پيامبر)ص( در منزلش نشسته 
بود كه مخرمة بن نوفل اذن ورود خواســت. حضرت 
فرمود: »او بدترين مرد قبيله خود اســت، به او اجازه 
دهيد وارد شــود«. وقتی مخرمه وارد شد، حضرت با 
خوش رويــی با او برخورد كرد و او را در جای خود 
نشاند. وقتی از منزل بيرون رفت، عايشه پرسيد: شما 
در مورد او چيزی گفتی، اما رفتارت با او به گونه ای 
ديگر بود؟! حضرت فرمود: »بدترين مردم روز قيامت 

40. اعراف، 199.
41. اعراف، 202-199.

42. تاريخ مدينة دمشق، ج43، ص224.
43. غرر الحكم، ج2، ص244.

48

م 
ده

واز
ل د

سا
13

95
یز 

پای
 -

45
ره 

ما
ش



كســی است كه مردم او را به خاطر در امان ماندن از 
شرارتش احترام كنند«.44

ب( محبوبیت
يكی از دســتاورهای رفق و مدارا با مردم، محبوب 
خدا شدن و نيز كسب محبوبيت در ميان مردم است؛ 
زيــرا درگيری بــا جاهالن، آدمــی را در نظر مردم 
پست و بی ارزش می ســازد و در مقابل، بردباری و 
بزرگواری، به او شخصيت و عظمت می بخشد. از اين 
رو، امام صادق)ع( می فرمايد: »اگر می خواهی گرامی 
و محترم باشی نرم خو باش، و اگر می خواهی خوار و 

ذليل گردی، خشونت روا دار«.45
از عايشــه روايت شــده اســت: گروهی از يهود بر 
پيامبــر)ص( وارد شــدند و او را مخاطب قرار داده 
گفتند: »الســام عليكم«؛ »هالكت بر تو باد«، عايشه 
می گويــد: من متوجــه گفته آنان شــدم و گفتم: »و 
عليكم السام و اللعنة«؛ »هالكت و لعنت بر شما باد«، 
در اين هنگام پيامبر)ص( فرمود: »صبر كن عايشــه! 
خداوند رفق و مدارا را در تمام امور دوست دارد«.46 
در حديث ديگری از منابع اهل ســنت آمده اســت: 
پيامبر)ص( فرمــود: »إن اهلل ليعطي علی الرفق ما ال 
يعطــي علی الخرق وإذا أحــب اهلل عبدا أعطاه الرفق 
ومــا من أهل بيت يحرمون الرفق إال حرموا محبة اهلل 
تعالی«؛47 »همانا خداوند عطا می كند بر رفق، آنچه را 
كه عطا نمی كند بر تندخويی، و اگر بنده ای را دوست 
بــدارد، به او رفق و مهربانی را عطا می فرمايد و هيچ 
اهل خانه ای محروم از رفق نمی شــوند، مگر آنكه از 

محبت خداوند محروم گشته باشند«.
در حديث ديگری پيامبر)ص( به عايشــه فرمود: »يا 
عائشة عليك بالرفق فإنه ال يدخل في شيء إال زانه 
وال ينزع من شيء إال شانه«؛48 »ای عايشه! مالزم با 

44. صحيح البخاری، ج5، ص506.
45. الكافي، ج2، ص116.

46. فتح الباری، ج10، ص506.
47. احياء علوم الدين، ج3، ص185.

48. همان، ج3، ص166.

رفق باش؛ زيرا رفق بر كاری وارد نشد، مگر اينكه آن 
را زينت داد و از هيچ چيز كنده نشــد، مگر اينكه آن 
را زشــت ساخت«. از انس بن مالك نيز روايت شده 
اســت كه بالل با مقداری تأخير بــرای نماز صبح به 
مسجد آمد. پيامبر)ص( به او فرمود: چرا دير آمدی؟ 
بالل گفت: به سوی مسجد می آمدم، از كنار در خانه 
حضرت زهرا)س( عبور كردم، ديدم فاطمه زهرا)س(، 
پسرش حسن)ع( را )كه كودك بود( به زمين گذاشته 
بود، و كودك گريه می كرد، و خود حضرت زهرا)س( 
مشــغول دستاس )آسيا كردن گندم يا جو( بود. به آن 
حضــرت عرض كردم: يكی از اين دو كار را به عهده 
من بگذار، هركدام را كه دوســت داری، يا نگهداری 
كودك را يا دســتاس را؟ فرمود: من نسبت به پسرم، 
مهربان تر هستم. او به نگهداری كودك پرداخت و من 
به دســتاس مشغول شــدم، و همين باعث دير آمدن 
من به مسجد شــد. پيامبر)ص( برای بالل دعا كرد و 
فرمود: »رحمتها رحمك اهلل«؛ »نسبت به فاطمه)س( 
مهربانــی كردی، خداوند به تــو مهربانی كند«.49 در 
روايت ديگری از عايشــه از پيامبر)ص( آمده است: 
»اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فشق 
عليه«؛50 »خداوندا! هركس با امت من مهربان اســت 
و با نرمی با آنان برخورد می كند، تو نيز با او مهربان 
باش و هركس بر امت من سخت می گيرد، تو نيز بر او 
سخت بگير«. جابر نيز از پيامبر)ص( نقل كرده است: 
»مــداراة الناس صدقة«؛51 »مدارا كردن با مردم خود 
نوعی صدقه است«. صدقه باعث ايجاد رابطه دوستانه 

و محبوبيت بين مردم می شود.
ج( امنیت

يكی از امور مورد نياز برای هر جامعه ای امنيت است، 
تا در ســايه آن، شــهروندان بتوانند به مدارج بااليی 
از كمال دســت يابند. قرآن كريم امنيت را به عنوان 

49. مسند االمام احمد بن حنبل، ج6، ص29.
50. همان، ج6، ص62.

51. صحيح ابن حبان، ج2، ص216؛ المعجم الوسط، ج1، ص146.
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نعمتی عطا شــده از جانب پروردگار معرفی می كند 
و چنين می فرمايد: »الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم 
ِمْن َخْوٍف«؛52 »اوست كسی كه آنان را از نظر معيشت 
تأمين كرد و از ترس امانشــان داد«. امام صادق)ع( 
نيز وجود امنيت را بــرای اجتماع ضروری و حياتی 
می داند، آنجا كه می فرمايد: »ثاَلثَُة اَْشياَء يَْحتاُج النّاُس 
ُطّرا اِلَْيها، ااََلْمُن وَ الَْعْدُل وَ الِْخْصب«؛53 »سه چيز است 
كــه همه مردمان به آن نياز دارنــد: امنيت، عدالت و 

فراوانی«.
نبايد از اين مســئله غافل شد كه همه شيرينی زندگی 
در سايه امنيت معنا پيدا می كند و كسی كه می خواهد 
ايمن باشــد، بايد مدارا را سرلوحه زندگی خود قرار 
دهد وگرنه زندگی با ناپســنديهايش به او رو خواهد 
كرد. امام جواد)ع( در اين باره می فرمايد: »من هجر 
المداراة قاربه المكروه«؛54 »كســی كه مدارا را كنار 
بگذارد، ناخوشــيها به او نزديك می شود«. بنابراين 
برای رســيدن به امنيت، رفتار همراه با مدارا، امری 

ضروری در حيات اجتماعی است.
د( پایداری روابط اجتماعی

مهم ترين عامل قوام زندگی اجتماعی و بهره مند شدن 
از مواهب اجتماع انســانی، اســتواری و دوام روابط 
اجتماعی است. اســتحكام روابط اجتماعی در سايه 
رفق و مدارا حاصل می شود. امام علی)ع( در اين باره 
می فرمايد: »إْرفْق تَُوفَّــق«؛55 »مدارا كن، تا كامياب 
 شــوی«. آن  حضرت در حديثی ديگر نيز می فرمايد: 
»بالرفق تداوم الصحبة«؛56 »با رفق و مدارا، مصاحبت 

و همراهی استوار می ماند«.
بی شــك يكی از خواسته های افراد در اجتماع، بقا و 
پايداری روابط و مصاحبتها است. آنها به دنبال يافتن 
تضمينی برای ثبات زندگی اجتماعی هستند. با رفق 

52. قریش، 4.
53. تحف العقول، ص359.

54. بحار االنوار، ج71، ص155.
55. همان، ج71، ص244.

56. غرر الحكم، ج2، ص244.

و مدارا می توان به اين مقصود دست يافت. بنابراين با 
رفق و مدارا، مصاحبت و همراهی و روابط اجتماعی 

پايدار می ماند.
هـ( تألیف قلوب

خداوند ســبحان تأليف قلوب و ايجاد وحدت واقعی 
بين مؤمنان را رحمتی از جانب خود دانسته، خطاب 
به پيامبر)ص( می فرمايد: »َوَألََّف بَْیَن ُقُلوبِِهْم لَْو َأْنَفْقَت 
َما ِفي اْلَْرِض َجِمیًعا َما َألَّْفــتَ بَْیَن ُقُلوبِِهْم َولَِكنَّ اهلَل 
َألََّف بَْیَنُهْم«؛57 »و ميان دلهايشان الفت و پيوند برقرار 
كرد كه اگر همه آنچه را در روی زمين اســت، هزينه 
می كردی، نمی توانســتی ميان دلهايشان الفت برقرار 
كنی، ولــی خداوند ميان آنها ايجــاد الفت كرد«. از 
ســوی ديگر قرآن كريــم، نرم خويی و خوش خلقی 
پيامبر)ص( را رحمتی از جانب پروردگار می داند كه 
باعث گرايش مردم به دين و پيامبر)ص( می شــود: 
ا َغِلیَظ  »َفِبَما َرْحَمــٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهْم َولَــْو ُکْنَت َفظًّ
وا ِمْن َحْولَِك«.58 زمانی كه پيامبر)ص( بر  الَْقْلِب اَلْنَفضُّ
مشركان مكه پيروز شد، با سخن مهربانانه )اَل َتْثِریَب 
َعَلْیُكــُم الَْیْوَم(،59 فرمان عفو عمومی داد.60 نتيجه اين 
بخشش كريمانه آن شد كه مردم، گروه گروه به اسالم 
روی آوردند: »َوَرَأْیَت النَّــاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن اهلِل 

َأْفَواًجا«.61
بــه يقين مدارا و مهربانی پيامبــر)ص(، اهل بيت)ع(، 
اوليای دين و توده مسلمان در طول تاريخ، مهم ترين 
عامل گســترش اســالم و دعوت مردم بــه دين و 
ارزشــهای دينی بوده اســت. امام صادق)ع( در اين 
زمينه می فرمايد: »مؤمنان بايــد با مخالفان به مدارا 
سخن بگويند، تا آنها به ايمان جذب شوند«.62 سيره 
توأم با مدارای ائمه اطهار)ع( در طول تاريخ خود، از 

57. انفال، 63.
58. آل عمران، 159.

59. یوسف، 92.
60. فتوح البلدان، ج1، ص47.

61. نصر، 2.
62. الكافي، ج5، ص401.
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عوامل جذب مخالفان به دين مبين اســالم و الگويی 
برای ديگر مؤمنان بوده است.

نتیجه گیری
1. آثار خانوادگي رفق و مدارا در منابع شيعه عبارتند 
از:  سالمت جسمی و روانی، آرامش و طمأنينه، بركت، 
بهره مندی و برخورداری مشــروع از مواهب خداوند 
در زندگــي دنيوي، رزق و روزي فــراوان، و تربيت 
سالم فرزندان، افزون بر اين، رفق و مدارا برخي آثار 
و بركات اجتماعي را نيــز به همراه دارد، مانند: كينه 
زدايی، محبوبيت، امنيــت، پايداری روابط اجتماعی، 

تأليف قلوب و جذب افراد به دين مبين اسالم.
2. در كنار دانشمندان اماميه، علماي اهل سنت به ويژه 
ابن حجر عسقالنی در كتاب فتح الباری و امام محمد 

غزالی در كتاب احياء علــوم الدين نيز مطالب قابل 
توجهــي را در زمينه رفق و مدارا مطرح نموده اند كه 

بيانگر اهتمام ايشان به اين مسئله است.
3. بســياري از آثار رفق و مدارا در روايات شيعه و 
اهل سنت به طور مشترك بيان شده اند. در عين حال 
در منابع اهل سنت از مداراي با مردم به عنوان صدقه 
نيز ياد شده است. همچنين اهل سنت بابي را با عنوان 
باب المداراة مع النساء در كتب خود آورده اند و مدارا 
با زنان را شــرط اساســي براي بهره مندي صحيح از 
آنها دانســته اند. افزون بر اين، مداراي غيرمسلمانان 
با امت مســلمان در احاديث اهل سنت مورد تشويق 
قرار گرفته و چنين كساني مشمول دعاي پيامبر)ص( 

شده اند.

- قرآن كريم.
- آمدی، عبدالواحد، غرر الحكم و درر الكلم، ترجمه 
سيد هاشم رسولی محالتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی، 1377ش.
- ابن بابويــه، محمد بن علی، من اليحضره الفقيه، قم، 

دفتر انتشارات اسالمی، 1363ش.
- ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب 

ابن بلبان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1414ق.
- ابن حجر عســقالنی، احمد بن علی، فتح الباری في 

شرح صحيح البخاری، قاهره، دارالحديث، بی تا.
- ابن شــعبه حرانی، حســن بن علی، تحف العقول 
عن آل الرســول، ترجمه محمدباقر كمره ای، قم، دفتر 

انتشارات اسالمی، 1376ش.
- ابن عساكر، علی بن حســن، تاريخ مدينة دمشق، 

بيروت، دارالفكر، 1415ق.
- ابن فارس، احمد بن فــارس، معجم مقاييس اللغة، 

بيروت، دارالجيل، بی تا.
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