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چکیده
زندگی خانوادگی و اجتماعی ،با نامالیمات و مشــکالتی آمیخته اســت که از تزاحم منافع افراد با یکدیگر
ناشی میشود .در صورتی که این نامالیمات استمرار یابد ،نه تنها افراد ،بلکه نهاد خانواده و جامعه با انحطاط
و نابودی مواجه میشــوند .اســام به منظور تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی ،مراعات اصولی ،همچون
«رفق» و «مدارا» را پیشنهاد میکند .آگاهی از آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا ،خانوادهها را تشویق
میکند ،تا در نامالیمات واکنش منطقی نشــان داده ،از تندروی بپرهیزنــد .در این صورت ،افراد و اعضای
خانواده با انعطاف خردمندانه ،زندگی خانوادگی را سرشار از آرامش ،همدلی و همراهی مینمایند و از طرفی
آرامش و کمــال را برای دیگران نیز به ارمغان میآورند .اصول رفق و مدارا در مقام تعامل افراد با یکدیگر
در احادیث فریقین و نیز آثار علمای امامیه و اهلســنت از همان سدههای نخستین اسالم مورد اهتمام بوده
است .پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ،اصول رفق و مدارا را در منابع فریقین مورد بررسی قرار
داده و برجســتهترین آثار آنها را در روابط خانوادگی و اجتماعی تبیین مینماید .دســتاوردهاي مقاله نشان
ميدهد كه سالمت جسمي و رواني ،آرامش ،بركت ،بهرهمندي 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.
کلیدواژهها :رفق ،مدارا ،روابط خانوادگی ،روابط اجتماعی ،فضایل اخالقی ،تحکیم خانواده.

پيشينه بحث
مهمتریــن متــون دینی مــا؛ یعنی قــرآن و روايات
پیامبــر(ص) و معصومان(ع) ،سرشــار از توصیههای
کارآمد در باب رفق و مدارا هســتند .مجموعه تعالیم
اســام در مورد خانــواده و جامعه ،مــا را به نظام و
ساختاری رهنمون میکند که پاسخگوی همه نیازهای
مــادی و معنوی اين دو نهاد اســت .عالوه بر آیات
قرآن که بــه رعایت رفق و مدارا در روابط خانوادگی
و اجتماعی اشــاره کرده ،شیخ کلینی در کتاب الکافی
دو باب را بــا عناوین «باب المداراة» و «باب الرفق»
به روایات رفق و مدارا اختصاص داده اســت .شــیخ
صــدوق در کتاب الخصال و علمــای پس از وی نیز
در کتــب حدیثی خود ،روایاتی را در موضوع مدارا و
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مقدمه
خانواده حساسترین و مهمترین اجتماعی است که از
حداقل دو انســان (زن و شوهر) تشکیل میشود .این
جامعه به ظاهر کوچک تجلیگاه صمیمانهترین روابط
بین دو نفر اســت که معمو ً
ال پیشــینه آشنایی طوالنی
ندارنــد و در عین حال ،مبدأ پیدایش و کانون پرورش
انســانهای دیگری هســتند .به همیــن دلیل میتوان
گفت :خانواده مهمترین نهاد اجتماعی اســت .پیدایش
و پایــداری رابطه صمیمانه و حفــظ و صیانت از آن،
نیازمند پشــتوانهای محکم اســت ،تا اعضای خانواده
در ســایه آن ،به کمال مطلوب نایل گردند .دین اسالم
به عنوان آخرین و کاملترین آیین ،برای دســتیابی به
زندگی سالم و توأم با سازگاری و آرامش ،اصولی را
ارائه میدهد که یکی از مهمترین و اساســیترین آنها
«رفق» و «مدارا» در نهاد خانواده و جامعه است.
تحقیق حاضر در صدد اســت تا پس از بررسی مفهوم
رفــق و مدارا در منابع حدیثــی فریقین ،آثار و نتایج
آن را در ســطح خانوادگی و اجتماعی مورد بررسی
قرار دهد و کارکردهای مدارا را در روابط خانوادگی و
اجتماعی تبیین نماید.

رفق ذکر کردهاند .ابنحجر عسقالنی از علمای برجسته
حدیث اهلسنت در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح
البخاری ،ابوابی را به موضوع رفق و مدارا اختصاص
داده و احادیثی را ذیل آن مطرح نموده اســت ،برای
مثال وی در «کتاب االدب» ،دو باب با عناوین «باب
الرفــق فی األمر کله» و «باب المداراة مع الناس» ذکر
کرده اســت .وی همچنین در «کتــاب النکاح» ،بابی
را با نام «باب المداراة مع النســاء» آورده است .امام
محمد غزالی از علمای اخالق و دانشــمند برجســته
اهلســنت نیز در کتاب احیاء علــوم الدین مطالبی را
در باب رفق و مدارا و فضیلت آن بیان نموده اســت.
مهمترين کتابهايي كه موضوع رفق و مدارا در آنها به
زبان فارسی مورد بحث قرار گرفته است ،عبارتند از:
تحکیم خانواده ،نوشــته محمد محمدی ری شهری كه
براساس روایات به مسائل زوجین پرداخته است و در
بخشــي از كتاب نشان میدهد چگونه مدارا در تربیت
دینی اعضاي خانواده نقش ايفا ميكند ،نظام خانواده در
اسالم ،نوشته حسین انصاریان که موضوعات مختلف
مربوط به خانواده را مورد بررســی قرار داده كه مدارا
و نقش آن در تربیت دینی همســران و فرزندان ،يكي
از اين موضوعات اســت و سیره تربیتی پیامبر(ص) و
اهلبیت(ع) ،نوشته محمد داودی که در بخشی از آن،
به جایگاه و حد و مرز رفق و مدارا اشاره شده است.
كتابهاي سیره نبوی (منطق عملی) ،نوشته دلشاد تهراني
و روابط ســالم در خانواده ،نوشــته داود حسيني نيز
مطالب پراكندهاي درباره مدارا مطرح كردهاند .نوآوري
مقاله حاضر در آن اســت كــه او ً
ال؛ به موضوع مدارا
در ســطح خانواده بسنده نكرده اســت و آثار آن در
جامعه را نیز مطــرح ميكند .ثاني ًا؛ به صورت نظاممند
آثار خانوادگي و اجتماعي رفق و مدارا را دستهبندي
كرده است که براي مستند كردن دستاوردهاي مقاله ،به
روايات موجود در منابع فريقين مراجعه ميكند.

مفهوم شناسی رفق و مدارا
رفق و مدارا دو مفهوم کلیدی در این پژوهش هستند
که ابتدا در ســطح لغوی و اصطالحی ،مورد مطالعه و
بررسی قرار میگیرند:
 )1رفق

برای رفق در لغت معانــی گوناگونی از جمله :فایده
رســاندن و کمک کردن 1،میانــ ه روی و اعتدال در
انجام کار 2،و نرمخویی در مقابل تندخویی و شــدت
عمل ،ذکر شــده اســت 3.با توجه به معانی مذکور،
میتوان گفت :این واژه در اصطالح ،بدین معنا است
که فــرد ،کاری را زیبا ،دقیق ،توأم بــا اعتدال و در
عین حال مهربانانه انجــام دهد .اصطالح «رفق» در
«خرق» به کار میرود که به معنای انجام کار با
مقابل َ
4
شدت ،خشونت و زشتی است.
 )2مدارا
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مدارا در لغت از ماده « َدری» یا «درأ» اســت و در
این معانی به کار میرود :کســب آگاهی و شــناخت
از راه مقدمات پنهان 5،مالطفــت و برخورد نرم 6،و
پنهان کردن کینه و دشــمنی در برابر رقیب 7.مدارا در
اصطالح ،به معنای تحمل رفتارهای نابجای دیگران
و چشم پوشــی از آنها ،در زندگی جمعی است 8.در
برخی از منابع درباره تفاوت «رفق» و«مدارا» چنین
آمده اســت :رفق عمدت ًا در مورد موافقان ،دوســتان
و حداکثــر در مورد غیرمخالفان بــه کار میرود ،در
شر دیگران
حالی که «مدارا» برای در امان ماندن از ّ
به کار میرود و بیشــتر در مورد مخالفان اســتعمال
 .1الصحاح ،ج ،3ص.1482
 .2مجمع البحرین ،ج ،5ص.205
 .3العین ،ج ،5ص149؛ لسان العرب ،ج ،10ص118؛ المصباح المنیر،
ج ،2ص194؛ معجــم مقاییس اللغــة ،ج ،2ص418؛ التحقیق ،ج،4
ص.163
 .4شرح حدیث جنود عقل و جهل ،ص.313
 .5المفردات ،ص.168
 .6لسان العرب ،ج ،14ص.255
 .7تاج العروس ،ج ،10صص124و.309
 .8معجزه صمیمیت ،ج ،3ص.913

میشود 9.حال آنکه به نظر میرسد چنین تفاوتی در
منابع روایی لحاظ نشــده است ،چنانکه پیامبر(ص)
میفرماید« :مــداراة الناس نصــف االیمان و الرفق
بهم نصف العیش»؛« 10مــدارا با مردم (اعم از موافق
و مخالف) ،نیمی از ایمــان و نرمش با آنها ،نیمی از
زندگی است».
آثار رفق و مدارا
رفق و مدارا سرچشمه آثار مثبت فراوانی در زندگی
انسان است که مهمترین آنها ،در دو بخش خانوادگی
و اجتماعی از این قرار است:
 )1آثار خانوادگی

آثار رفق و مدارا در سطح خانوادگی عبارتند از:
الف) سالمت جسمی و روانی
تحقیقات مربوط به مدارا و سازگاری ،نشان میدهد
که عفو و گذشــت در کاهش اضطراب ،افســردگی،
عصبانیــت ،پرخاشــگری و اختــاالت عاطفی ـ
رفتاری ،و افزایش اعتماد به نفس ،امیدواری و درمان
اختالالت روانی مؤثر اســت .افزون بــر آن ،نقش
مؤثر رفق و مدارا در کاهش بزهکاری ،اســتفاده از
مخدر و داروهای آرام بخش و نیز کاســتن از
مــواد ّ
رفتارهای ضــد اجتماعی همچون کمرویی ،بدبینی و
11
لجبازی ،مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته است.
از امام ســجاد(ع) روایت شده استَ « :ك ّف ْالذى ِمن
12
َك ِ
ال و ِ
ــد ِن ِ
آج ً
عاج ً
ال»؛
راح ٌة لِلبَ َ
مال ال ْ َعقــلِ و فِي ِه َ

«خوددارى از آزار ديگران ،نشــانه كمال خرد و مايه
آسايش جسم در کوتاه مدت و دراز مدت است» .به
عبارتی باعث آســایش دو گيتى است ،به همین دلیل
انسان عاقل آسایش دو گیتی و سالمت جسم و روان
خــود را به خاطر مدارا نکردن با دیگران از دســت

 .9سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) ،ج ،2ص.247
 .10الکافی ،ج ،2ص.117
« .11رابطــه عفو و گذشــت با میزان اضطــراب در والدین کودکان
استثنایی و عادی» ،صص.59-56
 .12تحف العقول ،ص.283

 .13من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.395
 .14نهج البالغه ،حکمت .213
 .15روم.21 ،

 .16الکافی ،ج ،2ص.119
 .17همان.
 .18همان.
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نمیدهد .در همین باب ،پیامبر(ص) فرموده اســت:
ــد ُهم ُمدارا ًة لِلنّ ِ
«أَع َق ُل النّ ِ
اس»؛« 13عاقلترين
اس أَ َش ُّ
مردم كسى است كه بيشتر با مردم مدارا كند».
ب) آرامش و طمأنینه
زندگی با ناسازگاریها و نزاعهایی آمیخته شده که ناشی
از تزاحم منافع افراد با یکدیگر اســت .در این حال،
پرخاشگری ،نزاع و درگیری بیدلیل ،آرامش روحی
و روانی فرد را از بین میبرد .از طرفی نهاد خانواده به
عنوان مهمترین کانون رشد و تعالی فردی و اجتماعی،
محل دلهره ،تشویش و بیاعتمادی نیست ،بلکه فضای
این نهاد باید سرشار از امنیت و آرامش و پر از مهر و
محبت باشد ،در چنین وضعی غالب ًا تحمل و سعه صدر،
تنها راه برخورداری از آرامش و آسایش در زندگی
است .امام علی(ع) در کالمی کوتاه و حکمتآمیز ،به
این واقعیت اشــاره فرموده است« :اغض علی القذی
واال لم تــرض ابدا»؛« 14رنــج و آزار را تحمل کن،
وگرنه هرگز خرســند نخواهی بود» .زن و شوهر نیز
در ســایه مودت و رحمت که عفو و مدارا را به دنبال
دارد ،آرامش زندگی زناشویی و خانوادگی را تجربه
ــن َآ َيا ِت ِه َأ ْن خَ َل َق لَ ُك ْم
«و ِم ْ
میکنند .قرآن میفرمایدَ :
ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأزْ َو ًاجا لِ َت ْس ُك ُنوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة
ك َ َل َي ٍ
َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذلِ َ
ون»؛« 15و از
ات لِق َْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
جمله نشــانههاى او این است که براى شما از جنس
خودتان همسرانى آفرید ،تا در کنارشان آرامش یابید
و میان شــما الفت و رحمت برقرار ساخت ،تا نسل
بشر را تداوم بخشــد .به یقین در آنچه یاد شد ،براى
مردمى که مىاندیشند ،نشانههایى است بر اینکه تدبیر
امور انسانها در اختیار خداوند است».
ج) برکت
تأثیــر رفق و مدارا در برکــت زندگی به حدی زیاد
اســت که احادیث فراوانی در تأیید این مسئله ،وارد
شــده اســت .در روایتی پیامبر(ص) رفق را مجسمه

برکت و خشونت را مجسمه شومی معرفی کرده است:
شوم»؛« 16رفق و مدارا ،برکت،
من و َ
الخ ُ
ُ
رق ٌ
«الرفق یُ ٌ
و خشونت ،بیبرکتی و شومی است».
میزان و معیار برای خیــر و محرومیت از آن را باید
در مدارا جستجو کرد .پیامبر(ص) میفرماید« :إ َِّن فِي
17
الرف َْق يُ ْح َر ِم ال ْ َخ ْي َر»؛
الر ْفقِ ال ِّزيَا َد َة َو الْبَ َر َك َة َو َم ْن يُ ْح َر ِم ِّ
ِّ
«همانا در رفق ،افزایش و برکت اســت و هرکس از
فضیلت رفق محروم باشــد ،از خیر محروم ماند» .نه
تنها رفق و نرمی معیاری است برای تشخیص خیر از
شــر ،بلکه هر کاری زمانی که چتر رفق بر آن سایه
ّ
افکنــد ،زینت پیدا میکند و کار خوب اگر تاج مدارا
از سر آن برداشته شــود ،زشت میشود .پیامبر(ص)
یوضع علی شــی ٍء ّال زانه
«إن الرفق لم َ
میفرمایــدّ :
18
زع من شــی ٍء ّال شانه»؛ «رفق بر کاری نهاده
و ال ن ُ َ
نشــد ،مگر اینکه آن را زینت داد و از هیچ چیز کنده
نشد ،مگر اینکه آن را زشت ساخت» .در کنار زشتیها
با مدارا باید زیبایی تولید کرد .بنابراین برای دریافت
خیرات ،جدایی از شرور ،پیدا کردن زینت و دوری از
زشــتی در زندگی ،یکی از بهترین راهها رفق و مدارا
اســت؛ زیرا در زندگی نوع مردم ،کمتر اتفاق میافتد
زن و شوهر به لحاظ ویژگیهای شخصیتی و ظاهری
به گونهای دلخواه یکدیگر باشــند که به طور طبیعی
سازگاری میان آنان حاصل شود .نوع ًا باید به سمت
سازگاری حرکت کنند؛ یعنی از طریق رفق و مدارا و
امثال آن ،خود را به سمت سازگاری سوق دهند و آن
را تحصیل نمایند.
د) بهرهمندی و برخورداری مشروع
یکی از آثار مدارا این است که به وسیله آن میتوان از
مواهب زندگی بهرهمند شد .فردی که با دیگران مدارا
و ســازگاری ندارد ،نه تنها از آنچه دلخواه او است و
در زندگی وجود ندارد ،محروم اســت ،بلکه از آنچه
هســت نیز نمیتواند بهره گیرد ،ولی کســی که مدارا

میکند ،از آنچه دلخواه او اســت ،بهرهمند میشود.
ْــق ن ِ ْص ُف ال ْ َع ْي ِ
ش»؛
«الرف ُ
امام کاظم(ع) میفرمایدِّ :
«رفق و مدارا نیمی از زندگی اســت» .کسی که مدارا
میکند ،اگر زندگی کامل ندارد ،دســت کم از بخشی
از آن بهرهمند میشــود .پس با مدارا میتوان از نیمی
از زندگی بهرهمند شــد .امام علــی(ع) در این باره
اح»؛« 21رفق و مدارا
ــاح النَّ َج ِ
میفرمایدِّ :
«الرف ُْق ِم ْفتَ ُ
کلید برخورداری و خوشبختی است».
برخی معتقدند که مدارا ســبب از دســت رفتن نیمی
از زندگی انسان میشــود و عاقالنه نیست انسانها با
این نظریه کنار بیایند ،بلکــه باید راهی پیدا کنند ،تا
از همه جنبهها و ابعاد زندگــی بهره گیرند .اما نباید
فراموش نمود که نمیتوان تمام کماالت و پیشــرفتها
را در محاسبات عقل بشــری گنجاند ،کمال بشر آن
است که در راســتای قرب الهی قدم بردارد و این با
خشــونت و سختگیری امکانپذیر نیست .ما باید از
یک سو به وظایف خود عمل کنیم و از سوی دیگر به
عالمان وحی متوسل شویم ،تا به آنچه که از پیامدش
آگاه نیســتیم ،از طریق آنان اطالع پیدا کنیم .بنابراین
به ســخن معصومان(ع) تکیه میکنیم ،تا خوشبخت
22
شویم.
پیامبر(ص) در حدیثی منقول از اهلسنت فرمود« :زن
مانند استخوان پهلو کج است ،اگر راستش نمایی ،آن
را میشــکنی ،و اگر (با رفتار مــدارا محور) از آن
23
بهرهجویی ،با همان کجی از آن بهرهمند میشوی».
هـ) رزق فراوان
از جمله نعمتهایی که خانوادهها به شــدت طالب آن
هستند ،افزایش روزی است ،امام علی(ع) میفرماید:
الر ْز َق»؛« 24کسی که رفق و
الرف َْق ْاستَ َد َّر ِّ
«منِ ْاستَ ْع َم َل ِّ
َ
مدارا به کار گیرد ،رزق و روزی فراوان پیدا میکند».
19
20
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 .19همسران سازگار ،ص.108
 .20الكافي ،ج ،2ص.120
 .21غرر الحکم ،ج ،2ص.244
 .22همسران سازگار ،ص.108
 .23فتح الباری ،ج ،9ص.289
 .24عيون الحكم و المواعظ ،ص.455

فروشــندهای که با مشــتریان خود مدارا میکند ،از
روزی بیشتری برخوردار است .همچنین همسری که
مدارا پیشه میکند ،به شریک زندگی خود آرامش و
انگیزه میدهد ،تا در مسیر کسب رزق حالل و روزی
بیشتر گام بردارد.
در روایت عایشــه از پیامبر(ص) آمده اســت« :إن
اهلل رفيق يحــب الرفق و يعطي عليه ما ال يعطي على
العنف»؛ «همانا خداوند رفیق است و رفق را دوست
مــیدارد و عطا میکند برای رفــق آنچه را که برای
خشونت آن را نمیبخشــد» .همچنین فرموده است:
«من يحــرم الرفق يحرم الخير كله»؛ «کســی که از
رفق محروم مانده باشد ،از تمام خوبیها محروم مانده
25
است».
و) تربیت سالم فرزندان
روحیه لطیف و احســاس پاک کودکان ،بیش از همه
نیازمند برخوردهای نرم و عاطفی اســت .رفتارهای
ظالمانه پدر و مادر و ســختگیریهای بیحســاب،
نفرین و دشــنام و تنبیه بدنی کودک ،برخالف شرع و
عقل است و نتیجه آن سوء تربیت فرزندان است .در
مقابل ،با تشویق و محبت ،رفق و مدارا و دلگرمی دادن
به آینده درخشــان ،بهتر از هر شیوه دیگری میتوان
در تربیت صحیح آنان مؤثر واقع شــد 26.پیامبر(ص)
میفرماید« :خدا رحمت کند کسی را که با نیکوکاری،
به فرزندش یاری رســاند .به این شیوه که از گناهش
27
درگذرد و به درگاه خدا برایش دعا نماید».
انســان با خشونت و تندی شــاید بتواند برای مدتی
کودکان را بــه انجام وظایف وادار کند ،اما هیچ وقت
28
نمیتواند از آنها افرادی با شخصیت و بزرگ بسازد.
به جای پرخاشــگری و تنبیه بدنــی ،در مقام تربیت
فرزندان باید از مجازاتهای عاطفی همچون بیتوجهی
و قهر کوتاه مدت بهره برد .در روایتی آمده اســت که
امام کاظــم(ع) در مواجهه با فردی که از فرزند خود
 .25احياء علوم الدين ،ج ،3ص.166
 .26بهداشت روانی ،صص.116-114
 .27بحار االنوار ،ج ،104ص.98
 .28روان شناسی رشد ،صص.164-162

شــکایت کرده بود ،فرمــود« :ال تضربه و اهجره و ال
تطــل»؛« 29فرزندت را نزن و برای ادب کردنش از او
فاصله بگیر و با او قهــر کن ،ولی مراقب باش قهرت
طوالنی نشود و در کوتاهترین مدت ،آشتی کنی».
نکته قابل توجه اینکه یکی از آثار بد خشونت پدر و
مادر ،تقویت روحیه پرخاشــگری در کودک است .از
این رو حتی هنگامی که کودک رفتاری پرخاشــگرانه
از خود بروز میدهد ،نباید به خشــونت و تنبیه بدنی
متوســل شــد؛ زیرا این عمل به وضوح ،اهمیت آن
را برای کودک روشــن میســازد و باعث تشویق او
میشــود .پدر و مادر عصبی و پرخاشــگر میتوانند
مطمئن باشند که فرزندانی عصبی و پرخاشگر پرورش
خواهند داد 30.حفظ خونســردی هنــگام عصبانیت،
خود درسی عملی به کودک در مقابله صحیح با خشم
اســت 31.این نکته را نیز بیافزاییم که انتقادهای لفظی
مکرر از رفتار کودک ،بسان ضربات فرود آمده چکش
ّ
بر روی یک گلــدان قیمتی ،تار و پود اعتماد به نفس
وی را نابود میسازد .سرزنش لفظی به مراتب بیش از
کتک زدن ،به اعتماد به نفس کودک لطمه وارد میکند؛
زیرا انتقاد ،این پیام را در پس خود نهفته دارد که «تو
ناالیق و بیارزش هستی» .کودکانی که مرتب این پیام
را دریافت میکنند ،احســاس بیقدرتی ،نابسندگی و
بیارزشی میکنند و در نهایت اعتماد به نفس آنان رو
32
به فروپاشی مینهد.
راه صحیح برخورد با کودک هنگامی که از او خطایی
ســر میزند ،این است که کودک را به نرمی و مالیمت
متوجه اشــتباهش نماییم و با دالیل قاطع و متناسب
با توانایــی فکریش ،او را قانع ســازیم که عملی که
انجام داده است ،از انسان عاقل و فهمیده و با بصیرت
 )2آثار اجتماعی
سرنمیزند.
برخورد بــا نرمــی و مالیمت ،طریقهای اســت که آثار اجتماعی رفق و مدارا عبارتند از:
 .29بحار االنوار ،ج ،104ص.99
 .30روان شناسی کودک ،صص.138-136
 .31آیین تربیت ،صص.288-285
 .32معجزه تشویق ،صص118و.119

 .33مسند االمام احمد بن حنبل ،ج ،5ص.256
 .34چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم ،ج ،1صص.313-311
 .35البیان و التبیین ،ج ،1ص.84
 .36غرر الحکم ،ج ،2ص.256
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پیامبر(ص) آن را به ما آموزش داده است .در روایتی
از مسند احمد آمده است :جوانی خدمت پیامبر(ص)
آمد و گفت :ای پیامبرخدا! آیا اجازه میدهی زنا کنم؟
اطرافیان خشمگین شده و او را از این کار منع کردند.
پیامبر(ص) فرمــود« :آیا زنا را بــرای مادر ،دختر،
خواهر ،عمه ،خاله ،و  ...میپســندی؟» جوان گفت:
قربانت گردم خیــر! پیامبر(ص) فرمود« :مردم نیز آن
را برای خواهرانشــان نمیپسندند» 33.بنابراین بهترین
شــیوه درمان آن است که در صورت ارتکاب خطا یا
اشتباه ،با نرمی و مالیمت و بیان دلیل و مدارا ،فرزندان
34
را قانع سازیم و راهنمایی کنیم.
در برخورد با دیگران به ویژه در رفتارهای افراد تحت
تربیت ،با لغزشها و ناهنجاریهای فراوانی از ناحیه آنان
مواجه میشــویم که اگر در برابر تمامی آنها واکنش
نشــان دهیم ،تأثیر چندانــی در اصالح و تربیت آنان
نخواهد داشت .از سوی دیگر اظهار توجه به یک رفتار
غلط و سکوت در برابر آن ،به نوعی تأیید آن شمرده
میشود و زشــتی آن را کمتر میکند .به همین دلیل،
تغافل یکی از اصول مهم است که عمل به آن در تربیت
فرزندان آثار چشــمگیری دارد .جاحظ از دانشمندان
معتزلی میگوید :محمد بن علی بن حسین امام باقر(ع)
اصــاح امور دنیا را در دو کلمه جمع نموده و فرموده
اســت« :اصالح امور زندگی و معاشــرت ،پرنمودن
پیمانهای اســت که دوسوم آن ،زیرکی و یک سوم آن،
نادیده انگاشتن است» 35.امام علی(ع) نیز میفرماید:
«شریفترین اخالق شــخص کریم ،نادیده انگاشتن
چیزی اســت که میداند» 36.تغافــل در واقع یکی از
مصادیق مدارا محسوب میشــود که آثار پسندیده و
مثبتی در تربیت فرزندان و زندگی خانوادگی دارد.
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الف) کینه زدایی
برترین الگوی رفاقت خدا ،و مصداق برجسته رفق او،
از بین رفتن کینهها اســت .امام صادق(ع) میفرماید:
یحب الرفق فَ ِمن رفقه
ّ
«ان اهلل تبــارک و تعالی رفیق ّ
37
بعباده تســلیله اضغانهم»؛ «به درســتی که خداوند
متعال رفیق است و رفق را دوست دارد ،از نمونههای
رفق او نسبت به بندگانش ،این است که کینههای میان
آنان را از بین میبرد».
انســان نیز باید خود را بــه همین صفت الهی متصف
کند ،تا کینهها از بین برود و صلح و آرامش در جامعه
برقرار شــود .قرآن کریم ایــن واقعیت را چنین بیان
الس ِّي َئةُ ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي
میکندَ :
«و َل َت ْس َت ِوي الْ َح َســ َنةُ َو َل َّ
ــن َف ِإ َذا الَّ ِذي بَ ْي َن َ
ك َوبَ ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َك َأن َُّه َولِ ٌّي
ِه َي َأ ْح َس ُ
ين َص َب ُروا َو َما ُي َل َّقا َها إ َِّل ُذو
يمَ .و َما ُي َل َّقا َهــا إ َِّل الَّ ِذ َ
َح ِم ٌ
َح ٍّظ َع ِظيمٍ »؛« 38نيكى با بدى يكسان نيست ،بدى را با
آنچه خود بهتر است ،دفع كن ،آنگاه كسى كه ميان تو
و ميان او دشمنى است ،گويى دوستى يكدل میگردد.
و ايــن خصلت را جز كســانى كه شــكيبا بودهاند،
نمىيابنــد و آن را جز صاحب بهرهاى بزرگ نخواهد
َ
يم» در آیه ،به این مطلب
يافت» .تعبیر « َكأن َُّه َولِ ٌّي َح ِم ٌ
اشاره دارد که اگر طرف مقابل واقع ًا در صف دوستان
صمیمی هم درنیاید ،دســت کم ،در ظاهر ،دســت از
39
دشمنی برمیدارد.
در سیره عملی معصومان(ع) ،موارد فراوانی به چشم
میخورد که ایشــان به کینه زدایی پرداختند .به ذکر
نمونهای از آن بسنده میشود:
شخصی از اهل شام به مدینه آمد .چشمش به مردی
افتاد که در کناری نشســته بود ،توجهش به او جلب
شــد و پرسید :این مرد کیســت؟ گفته شد :حسن بن
علی .او که تحت تأثیر تبلیغات ســوء امویها در شام
علیه آل علی(ع) بود ،دیگ خشمش به جوش آمد و
با قصد قربت ،بسیار به او دشنام داد .هرچه خواست
 .37الکافی ،ج ،2ص.118
 .38فصلت34 ،و.35
 .39تفسیر نمونه ،ج ،20ص.283

گفت و عقده دل را گشود .امام حسن(ع) بدون آنکه
خشم بگیرد و اظهار ناراحتی کند (از باب «خُ ِذ الْ َع ْف َو
ْ
ين»؛« 40گذشــت
ــر بِالْ ُع ْر ِف َو َأ ْع ِر ْ
ض َعنِ الْ َجا ِه ِل َ
َوأ ُم ْ
پيشه كن و به كار پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ
برتاب») ،نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد و پس
از آنکه چند آیه از قرآن 41قرائت کرد ،به او فرمود :ما
برای هر نوع خدمت و کمک به تو آمادهایم .آنگاه از
او پرسید :آیا از اهل شامی؟ جواب داد :آری .فرمود:
من با این خلق و خوی ســابقه دارم و سرچشمه آن
را میدانم .ســپس فرمود :تو در شهر ما غریبی ،اگر
احتیاجــی داری ،حاضریم به تو کمک کنیم ،در خانه
خود از تو پذیرایی کنیم ،تو را بپوشــانیم و به تو پول
بدهیم .مرد شــامی که منتظر برخورد شدیدی غیر از
این بود ،چنان منقلب شد که گفت :آرزو داشتم در آن
وقت ،زمین شکافته میشد و به زمین فرومیرفتم .تا
آن ســاعت برای من در روی زمین ،کسی از حسن و
پدرش مبغوضتر نبود ،و از آن ساعت برعکس ،کسی
42
نزد من از او و پدرش محبوبتر نیست!
بیشــک ،هیچکس به زندگی پر تنش و پراضطراب
عالقهمند نیســت .همــه به دنبال انــواع آرامش در
زندگی هســتند و این خواسته از طریق مدارا حاصل
میشــود .امام علی(ع) میفرماید« :الرفق یؤ ّدی الی
الســلم»؛« 43رفق و مدارا به زندگی مســالمت آمیز
ّ
منتهی میشود» .روزی پیامبر(ص) در منزلش نشسته
بود که مخرمة بن نوفل اذن ورود خواســت .حضرت
فرمود« :او بدترین مرد قبیله خود اســت ،به او اجازه
دهید وارد شــود» .وقتی مخرمه وارد شد ،حضرت با
خوشرویــی با او برخورد کرد و او را در جای خود
نشاند .وقتی از منزل بیرون رفت ،عایشه پرسید :شما
در مورد او چیزی گفتی ،اما رفتارت با او به گونهای
دیگر بود؟! حضرت فرمود« :بدترین مردم روز قیامت
 .40اعراف.199 ،
 .41اعراف.202-199 ،
 .42تاریخ مدینة دمشق ،ج ،43ص.224
 .43غرر الحکم ،ج ،2ص.244

 .44صحیح البخاری ،ج ،5ص.506
 .45الكافي ،ج ،2ص.116
 .46فتح الباری ،ج ،10ص.506
 .47احياء علوم الدين ،ج ،3ص.185
 .48همان ،ج ،3ص.166

 .49مسند االمام احمد بن حنبل ،ج ،6ص.29
 .50همان ،ج ،6ص.62
 .51صحیح ابنحبان ،ج ،2ص216؛ المعجم األوسط ،ج ،1ص.146
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کســی است که مردم او را به خاطر در امان ماندن از
44
شرارتش احترام کنند».
ب) محبوبیت
یکی از دســتاورهای رفق و مدارا با مردم ،محبوب
خدا شدن و نیز کسب محبوبیت در میان مردم است؛
زیــرا درگیری بــا جاهالن ،آدمــی را در نظر مردم
پست و بیارزش میســازد و در مقابل ،بردباری و
بزرگواری ،به او شخصیت و عظمت میبخشد .از این
رو ،امام صادق(ع) میفرماید« :اگر میخواهی گرامی
و محترم باشی نرمخو باش ،و اگر میخواهی خوار و
45
ذلیل گردی ،خشونت روا دار».
از عایشــه روایت شــده اســت :گروهی از یهود بر
پیامبــر(ص) وارد شــدند و او را مخاطب قرار داده
گفتند« :الســام علیکم»؛ «هالکت بر تو باد» ،عایشه
میگویــد :من متوجــه گفته آنان شــدم و گفتم« :و
علیکم السام و اللعنة»؛ «هالکت و لعنت بر شما باد»،
در این هنگام پیامبر(ص) فرمود« :صبر کن عایشــه!
46
خداوند رفق و مدارا را در تمام امور دوست دارد».
در حدیث دیگری از منابع اهلســنت آمده اســت:
پیامبر(ص) فرمــود« :إن اهلل ليعطي على الرفق ما ال
يعطــي على الخرق وإذا أحــب اهلل عبدا أعطاه الرفق
ومــا من أهل بيت يحرمون الرفق إال حرموا محبة اهلل
تعالى»؛« 47همانا خداوند عطا میکند بر رفق ،آنچه را
که عطا نمیکند بر تندخویی ،و اگر بندهای را دوست
بــدارد ،به او رفق و مهربانی را عطا میفرماید و هیچ
اهل خانهای محروم از رفق نمیشــوند ،مگر آنکه از
محبت خداوند محروم گشته باشند».
در حدیث دیگری پیامبر(ص) به عایشــه فرمود« :يا
عائشة عليك بالرفق فإنه ال يدخل في شيء إال زانه
وال ينزع من شيء إال شانه»؛« 48ای عایشه! مالزم با

رفق باش؛ زیرا رفق بر کاری وارد نشد ،مگر اینکه آن
را زینت داد و از هیچ چیز کنده نشــد ،مگر اینکه آن
را زشــت ساخت» .از انس بن مالک نیز روایت شده
اســت که بالل با مقداری تأخیر بــرای نماز صبح به
مسجد آمد .پیامبر(ص) به او فرمود :چرا دیر آمدی؟
بالل گفت :به سوی مسجد میآمدم ،از كنار در خانه
حضرت زهرا(س) عبور كردم ،دیدم فاطمه زهرا(س)،
پسرش حسن(ع) را (كه كودك بود) به زمین گذاشته
بود ،و كودك گریه میكرد ،و خود حضرت زهرا(س)
مشــغول دستاس (آسیا كردن گندم یا جو) بود .به آن
حضــرت عرض كردم :یكی از این دو كار را به عهده
من بگذار ،هركدام را كه دوســت داری ،یا نگهداری
كودك را یا دســتاس را؟ فرمود :من نسبت به پسرم،
مهربانتر هستم .او به نگهداری كودك پرداخت و من
به دســتاس مشغول شــدم ،و همین باعث دیر آمدن
من به مسجد شــد .پیامبر(ص) برای بالل دعا كرد و
فرمود« :رحمتها رحمك اهلل»؛ «نسبت به فاطمه(س)
مهربانــی كردی ،خداوند به تــو مهربانی کند» 49.در
روایت دیگری از عایشــه از پیامبر(ص) آمده است:
«اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فشق
عليه»؛« 50خداوندا! هرکس با امت من مهربان اســت
و با نرمی با آنان برخورد میکند ،تو نیز با او مهربان
باش و هرکس بر امت من سخت میگیرد ،تو نیز بر او
سخت بگیر» .جابر نیز از پیامبر(ص) نقل کرده است:
«مــداراة الناس صدقة»؛« 51مدارا کردن با مردم خود
نوعی صدقه است» .صدقه باعث ایجاد رابطه دوستانه
و محبوبیت بین مردم میشود.
ج) امنیت
یکی از امور مورد نیاز برای هر جامعهای امنیت است،
تا در ســایه آن ،شــهروندان بتوانند به مدارج باالیی
از کمال دســت یابند .قرآن کریم امنیت را به عنوان

نعمتی عطا شــده از جانب پروردگار معرفی میکند
و چنین میفرماید« :الَّ ِذي َأ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوعٍ َو َآ َم َن ُه ْم
ِم ْن خَ ْو ٍف»؛« 52اوست کسی که آنان را از نظر معیشت
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تأمین کرد و از ترس امانشــان داد» .امام صادق(ع)
نیز وجود امنیت را بــرای اجتماع ضروری و حیاتی
اس
ياء يَ ْح ُ
میداند ،آنجا که میفرماید« :ثَالثَ ُة ا َ ْش َ
تاج النّ ُ
ُط ّرا اِل َ ْيها ،ا َ َ
ال ْم ُن و َ ال ْ َع ْد ُل و َ ال ْ ِخ ْصب»؛« 53سه چیز است
کــه همه مردمان به آن نیاز دارنــد :امنیت ،عدالت و
فراوانی».
نباید از این مســئله غافل شد که همه شیرینی زندگی
در سایه امنیت معنا پیدا میکند و کسی که میخواهد
ایمن باشــد ،باید مدارا را سرلوحه زندگی خود قرار
دهد وگرنه زندگی با ناپســندیهایش به او رو خواهد
کرد .امام جواد(ع) در این باره میفرماید« :من هجر
المداراة قاربه المکروه»؛« 54کســی که مدارا را کنار
بگذارد ،ناخوشــیها به او نزدیک میشود» .بنابراین
برای رســیدن به امنیت ،رفتار همراه با مدارا ،امری
ضروری در حیات اجتماعی است.
د) پایداری روابط اجتماعی
مهمترین عامل قوام زندگی اجتماعی و بهرهمند شدن
از مواهب اجتماع انســانی ،اســتواری و دوام روابط
اجتماعی است .اســتحکام روابط اجتماعی در سایه
رفق و مدارا حاصل میشود .امام علی(ع) در این باره
فق تُ َوفَّــق»؛« 55مدارا کن ،تا کامیاب
«إر ْ
میفرمایدْ :
شــوی» .آنحضرت در حدیثی دیگر نیز میفرماید:
«بالرفق تداوم الصحبة»؛« 56با رفق و مدارا ،مصاحبت
و همراهی استوار میماند».
بیشــک یکی از خواستههای افراد در اجتماع ،بقا و
پایداری روابط و مصاحبتها است .آنها به دنبال یافتن
تضمینی برای ثبات زندگی اجتماعی هستند .با رفق
 .52قریش.4 ،
 .53تحف العقول ،ص.359
 .54بحار االنوار ،ج ،71ص.155
 .55همان ،ج ،71ص.244
 .56غرر الحکم ،ج ،2ص.244

و مدارا میتوان به این مقصود دست یافت .بنابراین با
رفق و مدارا ،مصاحبت و همراهی و روابط اجتماعی
پایدار میماند.
هـ) تألیف قلوب
خداوند ســبحان تألیف قلوب و ایجاد وحدت واقعی
بین مؤمنان را رحمتی از جانب خود دانسته ،خطاب
ْت
«و َألَّ َف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ِه ْم لَ ْو َأ ْن َفق َ
به پیامبر(ص) میفرمایدَ :
ض َج ِمي ًعا َما َألَّ ْف َــت بَ ْي َن ُق ُلوبِ ِه ْم َولَ ِك َّن َ
َما ِفي ْ َ
ال ْر ِ
اهلل
َألَّ َف بَ ْي َن ُه ْم»؛« 57و میان دلهایشان الفت و پیوند برقرار
کرد که اگر همه آنچه را در روی زمین اســت ،هزینه
میکردی ،نمیتوانســتی میان دلهایشان الفت برقرار
کنی ،ولــی خداوند میان آنها ایجــاد الفت کرد» .از
ســوی دیگر قرآن کریــم ،نرمخویی و خوش خلقی
پیامبر(ص) را رحمتی از جانب پروردگار میداند که
باعث گرایش مردم به دین و پیامبر(ص) میشــود:
« َف ِب َما َر ْح َم ٍ
ــو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
ــة ِم َن ا ِ
يظ
هلل لِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْ
الْ َق ْل ِب َل ْنفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِ َ
ك» 58.زمانی که پیامبر(ص) بر
يب
مشرکان مکه پیروز شد ،با سخن مهربانانه َ(ل َت ْث ِر َ
ــم الْ َي ْو َم) 59،فرمان عفو عمومی داد 60.نتیجه این
َع َل ْي ُك ُ
بخشش کریمانه آن شد که مردم ،گروه گروه به اسالم
َ
ون ِفي ِدينِ ا ِ
هلل
َّــاس َي ْدخُ ُل َ
روی آوردندَ :
«و َرأ ْي َت الن َ
61
َأ ْف َو ًاجا».
بــه یقین مدارا و مهربانی پیامبــر(ص) ،اهلبیت(ع)،
اولیای دین و توده مسلمان در طول تاریخ ،مهمترین
عامل گســترش اســام و دعوت مردم بــه دین و
ارزشــهای دینی بوده اســت .امام صادق(ع) در این
زمینه میفرماید« :مؤمنان بایــد با مخالفان به مدارا
سخن بگویند ،تا آنها به ایمان جذب شوند» 62.سیره
توأم با مدارای ائمه اطهار(ع) در طول تاریخ خود ،از
 .57انفال.63 ،
 .58آل عمران.159 ،
 .59یوسف.92 ،
 .60فتوح البلدان ،ج ،1ص.47
 .61نصر.2 ،
 .62الكافي ،ج ،5ص.401

عوامل جذب مخالفان به دین مبین اســام و الگویی
برای دیگر مؤمنان بوده است.
نتیجهگیری
 .1آثار خانوادگي رفق و مدارا در منابع شيعه عبارتند
از :سالمت جسمی و روانی ،آرامش و طمأنینه ،برکت،
بهرهمندی و برخورداری مشــروع از مواهب خداوند
در زندگــي دنيوي ،رزق و روزي فــراوان ،و تربیت
سالم فرزندان ،افزون بر اين ،رفق و مدارا برخي آثار
و بركات اجتماعي را نيــز به همراه دارد ،مانند :کینه
زدایی ،محبوبیت ،امنیــت ،پایداری روابط اجتماعی،
تألیف قلوب و جذب افراد به دين مبين اسالم.
 .2در کنار دانشمندان امامیه ،علماي اهلسنت به ويژه
ابنحجر عسقالنی در کتاب فتح الباری و امام محمد

غزالی در کتاب احیاء علــوم الدین نیز مطالب قابل
توجهــي را در زمینه رفق و مدارا مطرح نمودهاند که
بیانگر اهتمام ایشان به این مسئله است.
 .3بســياري از آثار رفق و مدارا در روايات شيعه و
اهلسنت به طور مشترك بيان شدهاند .در عين حال
در منابع اهلسنت از مداراي با مردم به عنوان صدقه
نيز ياد شده است .همچنين اهلسنت بابي را با عنوان
باب المداراة مع النساء در كتب خود آوردهاند و مدارا
با زنان را شــرط اساســي براي بهرهمندي صحيح از
آنها دانســتهاند .افزون بر اين ،مداراي غيرمسلمانان
با امت مســلمان در احاديث اهلسنت مورد تشويق
قرار گرفته و چنين كساني مشمول دعاي پيامبر(ص)
شدهاند.
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 احمد بن حنبل ،مسند االمام احمد بن حنبل ،قاهره،مؤسسة قرطبة1398 ،ق.
 اســماعیل بیگی ،زهره؛ و حمیدرضا غالمرضایی،معجزه صمیمیت ،تهران ،نسل نواندیش1386 ،ش.
 امینــی ،ابراهیم ،آییــن تربیت ،تهران ،اســامی،1362ش.
 بخاري ،محمد بن اســماعيل ،صحيــح البخاري،بیروت ،دارطوق النجاة1422 ،ق.
 بــاذری ،احمد بن یحیی ،فتــوح البلدان ،قاهره،مکتبة النهضة المصریة1379 ،ق.
 جاحظ ،عمــرو بن بحر ،البیــان و التبیین ،قاهره،مکتبة الجاحظ1367 ،ق.
 جوهری ،اســماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،بیروت ،دارالعلم للمالیین1376 ،ق.
 -حســین زاده ،علی ،همسران سازگار ،قم ،مؤسسه
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آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)1388 ،ش.
 خمینی ،ســید روحاهلل ،شــرح حدیث جنود عقلو جهــل ،تهران ،مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام
خمینی(ره)1380 ،ش.
 داودی ،محمــد ،ســیره تربیتــی پیامبــر(ص) واهلبیــت(ع) ،قم ،پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه،
1389ش.
 راغب اصفهانی ،حســین بن محمد ،المفردات فیغریب القرآن ،بیروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
 شــاملو ،ســعید ،بهداشــت روانی ،تهران ،رشد،1381ش.
 شــریف رضی ،محمد بن حســین ،نهــج البالغه،تصحیح :صبحی صالح ،قم ،دارالهجرة1385 ،ش.
 طبراني ،سليمان بن احمد ،المعجم األوسط ،قاهره،دارالحرمين ،بیتا.
 طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ،تهران،المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة1375 ،ش.
 عظیمی ،ســیروس ،روان شناســی کودک ،تهران،معرفت1369 ،ش.
 غباری بناب ،باقر« ،رابطه عفو و گذشــت با میزاناضطراب در والدین کودکان استثنایی و عادی» ،مجله
حوزه و دانشگاه ،شماره  ،31تابستان 1381ش.
 -غزالي ،محمد بن محمد ،احياء علوم الدين ،بيروت،

دارالمعرفة ،بیتا.
 فراهیــدی ،خلیل بن احمد ،العیــن ،بیروت ،دار ومکتبة الهالل1980 ،م.
 فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر فی غریبالشرح الکبیر ،قم ،دارالرضی ،بیتا.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتباالسالمیه1375 ،ش.
 ليثى واســطى ،علــى بن محمد ،عيــون الحكم والمواعظ ،قم ،دارالحدیث1376 ،ش.
 مارســتون ،اســتفانی ،معجــزه تشــویق ،ترجمهتوراندخت تمدن ،تهران ،علمی1379 ،ش.
 مجلســی ،محمدباقر بن محمدتقــی ،بحار االنوار،تهران ،اسالمیه1374 ،ش.
 مرتضی زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس منجواهر القاموس ،بیروت ،المکتبة الحیاة1145 ،ق.
 مصطفوی ،حسن ،التحقیق في كلمات القرآن الکریم،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1416 ،ق.
 مکارم شــیرازی ،ناصر ،تفســیر نمونــه ،تهران،دارالکتب االسالمیه1373 ،ش.
 ناصح علــوان ،عبداهلل ،چگونــه فرزندان خود راتربیت کنیم ،ترجمه عبداهلل احمدی ،تهران ،احســان،
1374ش.

