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مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    763 

از مباني پيشرفت اجتماع، مدارا از منظر سيره علوي
جميله حسين پور۱ 

چكيده
رفق و مدارا از مهم ترين عناصر استوارسازي ارتباطات ميان  فردي، آرامش فردي و فضيلتهاي 

اخالقي است؛ و در دين اسالم نيز اصل بر رفق و مداراست به طوري كه عمل به احكام آن آدمي را 

به تكلفهاي بي مورد و رياضتهاي بي جا نمي افكند، از اين رو در اين نوشتار ابتدا برخي از مولفه ها 

و حوزه هاي كاربردي اين اصل به طور خالصه تبيين گرديد سپس با استناد به سيره اميرمؤمنان 

عليه السالم برخي از مرزهاي مدارا در گفتار آن حضرت مورد بررسي قرار گرفته است. در سخنان امير 

مومنان در نهج البالغه، توصيه هاي فراواني به اين اصل اخالقي شده است از جمله در حوزه برخورد 

كارگزاران با زير دستان، رهبر با پيروان، معاشرت خانوادگي، عبادت، تربيت فرزندان، ...در ادامه به 

آثار فردي و اجتماعي به كار گيري اين اصل اخالقي پرداخته شده است. سپس به آسيب شناسي 

و اينكه در هر موقعيتي نمي شود از اين اصل استفاده نمود، اشاره شده است. 

كليدواژه ها: مدارا، رفق، مؤلفه، آثار، آسيب

sama31375@yahoo.com                                                                                                             ١. دانشگاه تهران، پرديس قم
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764   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
1- مقدمه

انسان در زندگي خود ناگزير از تعامل با ديگران است معاشرت با ديگران بخش عظيمي از زندگي 

فرد را تشكيل مي دهد پس فرد بايد در پي آموختن شيوه ي رفتاري و اخالقي مناسب برايد تا هرچه 

بيشتر از تعامالتش بهرمند شود و در سايه رفتار و اخالق مناسب در كنار ديگران در كمال آرامش 

زندگي نمايد يكي از شاخه هاي اخالق كه نقش بسزايي در روابط فرد با ديگران دارد رفق و مدارا 

با ديگران است.

رفق و مدارا يكي از ويژگي هاي نيكوي اخالقي است كه تأثير زيادي در سازگاري هر فرد با 

معاشرانش دارد. در سايه اين ويژگي است كه فرد مي داند با اطرافيانش چگونه رفتار نمايد تا فردي 

مؤثر و مثبت به حساب آيد.

 با توجه به اهميت رفق و مدارا در روابط و مناسبات انساني در اين مقاله بر آنيم تا اين ويژگي 

مهم اخالقي را از ديدگاه حضرت علي (ع) مورد بررسي قرار دهيم هدف اصلي تحقيق بررسي نقش 

رفق و مدارا در حوزه هاي مختلف زندگي و تعيين محدوده ي آن با توجه به سخنان الگو و اسوه 

اخالقمان، امام نور و هدايت، حضرت علي (ع) مي باشد.

روش تحقيق در اين مقاله، كتابخانه اي بوده و منابع مورد بررسي، نهج البالغه و شروحي كه برآن 

نگاشته شده و همچنين كتابهايي كه در حوزه ي اخالق بحث نموده اند مي باشد.

2- مفهوم شناسي 
٢-١- مدارا 

مدارا از مادة «َدري» يا «درأ» اشتقاق يافته است. «َدري» به معناي آگاهي و شناختي كه با 

نوعي از فريب حاصل شده است۱. «درأ» نيز در اصل به معناي «دفع كردن» است٢. بر اساس اين، 

واژة «مدارا» كه به معناي «مالطفت و برخورد نرم» است، اگر از مادة «دري» باشد گويي آدمي با 

برخورد ماليم با او، وي را در كمند محّبت خويش گرفتار مي سازد؛ و اگر از «درأ» مشتق باشد به 

اين مناسبت است كه آدمي با برخورد ماليم خويش، بدي او را دفع مي كند٣. بنابراين، در مدارا، 

مفهوم «پرهيز و احتياط» نهفته است؛ از اين رو، كاربرد بيشتر آن دربارة مخالفان و دشمنان است، 

بر خالف «رفق» كه غالبًا درباره موافقان و دوستان و بيشتر از آن، درباره غيرمخالفان كاربرد دارد.

٢-٢- رفق

(بكسر اول) به معناي مدارا است و در مقابل خشونت است۴ . در همه موارد كاربرد آن، مفهوم 
1. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، تحقيق غالمرضا خسروى حسينى، ترجمه خسروى، غالمرضا، تهران، 

انتشارات مرتضوي، بي تا، ج 4، ص 671
2. ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، قم، مكتب االعالم االسالمي، 1404 ق، ج 2، ص 271

3. ابن منظور، لسان العرب، سوم، چاپ بيروت، دار صادر، 1414 ق. ج 14، ص .255
4. قرشى بنايى، على اكبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب االسالمية، 1412 ق، ج 3، ص 110
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مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    765 

«نرمي و راحتي» را دربردارد از آن جا كه به طور معمول، ميانه روي در انجام دادن كارها، سهولت 

انجام دادن آنها و نيكي و استحكام عمل را در پي دارد، واژة رفق به معناي «ميانه روي»، «حسن 
انجام دادن عمل» و «اِحكام عمل» نيز به كار رفته است.١

٢-٣- ُعْنف

ستمكاري، سختي و بي رحمي٢، عنف، ُخْرق در امر است٣. عنف غلظت و درشتي در گفتار يا حركات 

است اين صفت از نتايج قوه غضب است و ضّد آن رفق است يعني نرمي و آن از نتايج حلم است٤.

٢-٤- خرق

َخِرَق ُخْرقًا از باب تعب، خالف رفق و مداراست٥؛ و ُخرق، به معني ضعف عقل و حمق و جهل 

و عنف و زجر و عجله آمده است٦؛ و خرق جامه به معني پاره كردن و تمزيق آن است٧؛ و َخَرق به 

معني َدِهَش و خاف، و أْخَرَق به معني أدَهش آمده است.

3- مولفه هاي رفق
رفق و مدارا تركيبي از عناصر و اجزاي مختلف مي باشد از جمله اين عناصر مي توان به موارد 

زير اشاره نمود: 

۳-۱. حلم و بردباري: يكي از مولفه هاي رفق، حلم و بردباري مي باشد يعني استحكام و استواري در 

برخورد با مسائل و مشكالت زندگي اجتماعي و زندگي با افراد مختلف است. كه از نتايج آن رفق و 

مدارا درروابط مي باشد امام علي (ع) حلم و بردباري را ازعوامل حمايت مردم از فرد دانسته مي فرمايد:َ 

ِباْلِحْلِم َعِن السَِّفيِه َتْكُثُر األَْْنَصاُر َعَلْيِه؛ نخستين پاداشي كه شخص بردبار از حلم و بردباري خ ويش 
به دست مي آورد، حمايت مردم از او در برابر نادان است. ٨

٣-٢. تواضع و فروتني: يعني در برابر مردم ادب، فروتني و افتادگي را رعايت كردن و از خودبيني 

و خودپسندي دوري نمودن. اين خصلت در معاشرت فرد با ديگران تاثير گذار است و موجب رفق 

با مردم و گرايش مردم به فرد مي شود همان گونه كه موالي متقيان فرمودند: َمْن َالَن ُعوُدُه َكُثَفْت 

َأْغَصاُنُه؛ كسي كه درخت شخصّيت او نرم و بي عيب باشد، شاخ و برگش فراوان است.٩ 

٣-٣. حسن خلق، خوش رفتاري: از مولفه هاي ديگر رفق، حسن خلق است قرآن كريم خطاب به 

1. خليل بن احمد، العين، ج 5، ص 149
2. رضا، مهيار، فرهنگ ابجدى، ص 94
3. ابن منظور، پيشين، ج 9، ص 257.

4. نراقي مالمحمدمهدي، علم اخالق اسالمى (ترجمه جامع السعادات)، ترجمه ي سيدجالل الدين مجتبوي، انتشارات حكمت، چاپ چهارم، 1377، ج 1، ص 370
5. طريحى فخر الدين، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشى مرتضوى 1375، ج 5، ص 153
6. بستانى، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدى، ترجمه رضا مهيار،  انتشارات اسالمي، تهران، ص 360

7. قرشى بنايى، على اكبر، پيشين، ج 2، ص 238
8. دشتي، علي، ترجمه نهج البالغه امام علي (ع)، قم، انتشارات مشهور، اول، 1379، ح 224، ص 677

9. دشتي، علي، پيشين، ح 214، ص 675
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766   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: «و تو اخالق عظيم و برجسته اي داري١». «و به بركت رحمت الهي در 

برابر آنان [مردم] نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو پراكنده مي شدند٢». 

پس قرآن، حسن خلق را عامل موفقيت پيامبر اسالم (ص) در جذب مردم مي داند. 

۳-۴. عفو و بخشش: از مولفه هاي ديگر رفق و مدارا، عفو و بخشش مردم هنگامي كه خطاي از آنان 

سر ميزند امام علي (ع) در كالم نوراني خويش مي فرمايد: َأْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك َو َصْفِحَك ِمْثِل الَِّذي 

ُتِحبُّ َو َتْرَضي َأْن ُيْعِطَيَك اهللاَُّ ِمْن َعْفِوِه َو َصْفِحه؛ آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گير، آن گونه كه 

دوست داري خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان گيرد. 

۳-۵. نوع دوستي: نوع دوستي مهر باني ومهر ورزي يكي از مولفه هاي مدارا است اگر اين مولفه در 

جوامع انساني ريشه بدواند و رشد كند بسياري از تيره بختي هاي انسان در پرتو گرما بخش خورشيد 

دوستي ومحبت به روشنايي تبد يل مي شود. امام علي (ع) اين اصل اخالقي را در بسياري از نامه ها 

مورد تاكيد قرار داده از جمله در نامه ۵۳ مي فرمايند: َو َأْشِعْر َقْلَبَك الرَّْحَمَة لِلرَِّعيَِّة َو اْلَمَحبََّة َلُهْم َو 
اللُّْطَف بِِهم؛ مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش.٣

۳-۶. خطا پوشي وعيب پوشي: خطا پوشي وناديده گرفتن معايب ديگران پيوند هاي اجتماعي را 

محكم واستوار مي كند وشيرازه اجتماع را استحكام مي بخشد. امام علي (ع) مي فرمايد:  ِمْن َأْشَرِف 
ا َيْعَلم ۴ [أَْفَعالِ ] َأْعَماِل اْلَكِريِم َغْفَلُتهُ  َعمَّ

۳-۷. پرهيز از خودبيني و تكبر: اينكه فرد در امور زندگي، خود را محور قرار دهد و تمام انديشه و 

تمركزش معطوف به خود باشد موجب كدورت و كينه و متفرق شدن دوستان مي شود همان گونه 

كه مواليمان مي فرمايد:َال َوْحَدَة َأْوَحُش ِمَن اْلُعْجب؛ هيچ تنهايي وحشتناكتر از عجب و خودپسندي 

نيست۵. پرهيز از اين رذيله اخالقي موجب استحكام پيوندها و عطوفت و مالطفت مي گردد.

۳-۸. پرهيز از حسد: حسادت به ديگران باعث مي شود فرد هيچ گاه در روابطش با افراد از عمق وجود 

خوشحال و خشنود نباشد و هميشه در ذهن خود در پي تحليل موفقيتهاي ديگران باشد و هميشه 

حايل و مانعي بين فرد و اطرافيانش او را از مهر و محبت با آنان باز دارد. الگو و اسوه ي اخالقمان 

ِديِق ِمْن ُسْقِم اْلَمَودَّة؛ حسادت بر دوست، از آفات دوستي است۶. در اين زمينه مي فرمايد: َحَسُد الصَّ

۳-۹. پرهيز ازمطلق نگري واعتراف به ناداني انسان: يكي از مهم ترين مولفه هاي مدارا پرهيز از مطلق 

انديشي وخود راعقل كل ندانستن است زيرا مطلق نگري خود را آگاه ازمعما هاي هستي دانستن 

مطلقًا با مدارا سازگاري. 

1. َو إِنَّك لََعلى  ُخُلٍق َعظيٍم؛ قلم، .4
وا ِمْن َحْولِك...؛ آل عمران، .159 ا َغليَظ الَْقلِْب الَنَْفضُّ ِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو كْنَت َفظًّ 2. َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهللاَّ

3. دشتي، علي، پيشين، ص 567
4. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهللا، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، قم، مكتبة آية اهللا المرعشي النجفي،1404 ق، ج 19، ص 44 

5. ارفع، ص 1231
6. علي، دشتي، پيشين، ص 675
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4- انواع رفق و مدارا
٤-١- رفق در عبادت و رياضت  نفس

رفق و مدارا را در انجام امور مدخليت كامل است، چه در باب معاشرت با َخلق، و چه راجع به 

امور ديني. در باب ارتياض نفس و سلوك راه حق رفق و مدارا با َنفس، از مهّمات به شمار مي رود١. 

حضرت علي (ع) مردم را به اين اصل توجه داده و چنين سفارش مي نمايند: إَِذا َأَضرَِّت النََّواِفُل 

بِاْلَفَراِئِض َفاْرُفُضوَها؛ هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد٢. چه بسا كه سختگيري 

بر نفس، خصوصًًا در اوائل امر و خصوصًًا براي جوانها، اسباب تنّفر نفس از ارتياض و سلوك شود، و 
از زير بار حق فرار كند. ٣

امام علي (ع) در نامه خود به حارث همداني چنين توصيه مي فرمايد: َو َخاِدْع َنْفَسَك ِفي اْلِعَباَدِة َو 

اْرُفْق بَِها َو َال َتْقَهْرَها َو ُخْذ َعْفَوَها َو َنَشاَطَها ِإالَّ َما َكاَن َمْكُتوبًا َعَلْيَك ِمَن اْلَفِريَضِة َفإِنَُّه َال ُبدَّ ِمْن َقَضائَِها 

َو َتَعاُهِدَها ِعْنَد َمَحلَِّها؛ طاعت پروردگار از همه چيز برتر است در انجام عبادت نفست را فريب و با 

او مدارا كن و او را به زحمت نينداز و زياده روي مكن بر نفس خويش آسان بگير و در هنگام اقبال 

دل و نشاط، مشغول عبادت شو مگر در مواقعي كه مي بايد عمل واجب را بجا آوري كه بايد آن را 

در وقت خودش انجام دهي٤.

با مرافقت در عبادت، نفْس انس و محّبت با عبادات و طاعات پيدا مي كند، و به واسطه اين 

محّبت و ُعلقه، انس و محّبت با حق پيدا كند؛ و اين، فتح باب معارف الهّيه كه سرچشمه ايمان 

است، مي باشد، چنانچه عنف و خرق، گاهي سبب شود كه در ذائقه روح، عبادت و عبودّيت تلخ و 

ناگوار شود، و اين، سبب إعراض  قلب از حق شود. پس معلوم شد كه قفِل ايمان رفق است، و كسي 
كه نصيب آن رفق باشد، ايمان نيز نصيب او شود.٥

٤-٢- رفق درامر به معروف و نهي از منكر

سنت فقهي ما بر اين قرار است كه مباحث امر به معروف در كتاب الجهاد و به عنوان بخشي از 

آن نقل مي شود. در صورتي كه امام همه نيكي ها و حتي جهاد در راه خدا را در يك طرف مي گذارد 

و امر به معروف و نهي از منكر را از آنها برتر مي شمارد و مي فرمايد: «همه كارهاي نيك و جهاد در 

راه خدا، در كنار امر به معروف و نهي از منكر، جز دميدني به درياي پهناور نيست٦».

در باب امر به معروف و نهي از منكر نيز بايد گفت يكي از مهّمات، رفق نمودن و مدارا كردن 

است. ممكن است اگر انسان مرتكب معصيت يا تارك واجبي را با شّدت و عنف بخواهد جلوگيري 

1. خمينى، روح اهللا؛ شرح حديث جنود عقل و جهل، مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ سوم، 1378، ص .322
2. دشتي، علي، پيشين، ح 279، ص 699

3. خمينى، روح اهللا؛ پيشين، ص .322
4. ارفع، كاظم، ترجمه روان نهج البالغه، انتشارات فيض كاشاني، چاپ دوم، 1379، ن 69، ص 1163

5. خمينى، امام سيد روح اهللا، پيشين. 
6. نهج البالغه، حكمت .374
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كند، كارش از معصيت كوچك به معاصي بزرگ يا به رّده و كفر منتهي شود؛ در ذائقه انسان امر و 

نهي تلخ و ناگوار است و غضب و عصبيت را تحريك مي كند. آمر به معروف و ناهي از منكر بايد اين 

تلخي و ناگواري را با شيرينِي بيان و رفق و مدارا و حسن ُخلق، جبران كند تا كالمش اثر كند و دل 

سخت معصيت كار را نرم و رام نمايد١.

امام علي (ع) طي نامه اي كه به مردم كوفه مي نويسد در شيوه ي برخورد خويش با عثمان چنين 

مي فرمايد: همواره او را نصيحت مي كردم و به راه رستگاري داللت مي نمودم، و از سرزنش او خود 

داري مي نمودم، و هيچ او را سرزنش نمي كردم٢.

٤-٣- رفق با زيردست

هيچ عاملي مثل رفق و مدارا نمي تواند پيوندي عميق ميان مديران و زيردستان ايجاد كند و 

همراهي آنان را تضمين نمايد. مدير با به كار بردن مهر و عطوفت بجا از دريچه قلب وارد شده 

سازمان را ماالمال از تعهد و فداكاري مي كند۳. اين اصل نه تنها مايه آرامش و بستر كمال خود آنان 

است بلكه سبب گشايش سختي ها و نيل به مقاصد مي باشد٤. اميرالمؤمنين (ع) به كارگزاران خود 

توصيه مي فرمود كه در ادراي امور جامعه و تعامل با مردم، اصل رفق و مدارا و مهرباني را مالك قرار 

دهند و حتي االمكان از برخورد شديد و تند بپرهيزند. ايشان در نامه ٥٣ به يكي از كارگزاران خود 

مي فرمايد: َو َأْشِعْر َقْلَبَك الرَّْحَمَة لِلرَِّعيَِّة َو اْلَمَحبََّة َلُهْم َو اللُّْطَف بِِهم؛ مهرباني با مردم را پوشش دل 
خويش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش.٥

ضرورت و جايگاه ويژه مدارا و مهرباني در نگاه مديريتي امام علي (ع) تا آنجاست كه آن حضرت 

توجه به مدارا و رفق را حتي هنگامي كه برخوردهاي شديد اقتضاء مي كند ضروري مي داند: اْخِلِط 

َة ِبِضْغٍث ِمَن اللِّيِن َو اْرُفْق َما َكاَن الرِّْفُق َأْرَفَق؛ شدت و سخت گيري را با كمي نرمش و مدارا در  دَّ الشِّ

هم آميز6. به كارگيري رفق و مدارا در اداره امور مايه پيوند درست زمامداران و مردمان است و بدين 
وسيله درهاي توفيق در تحقق برنامه ها و سير به سوي اهداف گشوده مي شود. از اميرالمؤمنين (ع) 

روايت شده است كه فرمود: كسي كه در امور خويش رفق در پيش گيرد، به آنچه از مردم مي خواهد، 
نايل شود٧

٤-٤- رفق رهبر با پيروان خود 

امام علي (ع) در نامه ٦٩ مي فرمايد: «در حكومت مدارا كن تا آينده خوبي داشته باشي» زيرا 

1. خميني، پيشين، ص 318
2. هاشمي خويي، ميرزا حبيب اهللا، منهاج البراعة في شرح نهج البالغه، مكتبه االسالميه، چهارم،1375، ج 17، ص 5.

3. خنيفر، حسين، اصول مديريت و وظايف مديران، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول، 1381، ص 26 تميمى آمدى، عبد الواحد بن 
محمد، پيشين، ج 1، ص 379

4. دلشاد تهراني، مصطفي، ارباب امانت: اخالق اداري در نهج البالغه، انتشارات دريا، 11، سال 1386، ص 201
5. دشتي، علي، پيشين، ص 567
6. دشتي، علي، پيشين، ص 559

7. همان، نامه 26
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ممكن نيست انسان بتواند با شدت، در قلوب مردم تصّرف كند و آنها را خاضع و رام كند، و فرضًا كه 

با شّدت و سلطه، كسي اطاعت از انسان كند، چون قلب او همراه نشود، از خيانت، او ايمن نخواهد 

شد. ولي رفق و دوستي، دل را رام كند كه با رام شدن آن، تمام قواي ظاهره و باطنه رام شود، و 
فتح قلوب از فتح ممالك باالتر است.١

البته نبايد از نظر دور داشت كه حاكم در بعضي امور و بعضي شرايط خاص بايد از ابزار شدت 

عمل استفاده كند كه اين شرايط استثنا هستند و اصل عمومي همان رفق و مدارا است٢. چنانچه 

حضرت امير عليه السالم در خطاب به يكي از كارگزاران به هر دو مطلب فوق اشاره مي فرمايد: وارفق 

ما كان الرفق أرفق و اعتزم بالشّدة حين ال تغني عنك إال الشّدة؛ مادام كه مدارا كردن بهتر است، 
مدارا كن و وقتي كه جز سختگيري كارت را پيش نبرد، سخت بگير.٣

٤-٥- رفق در معاشرت اجتماعي

آدمي همه روزه با انسان هاي متعّددي سر و كار دارد كه هر يك با رفتار و روحيه اي مخصوص 

زندگي مي كنند؛ يكي از روشهاي موفق زندگي اجتماعي، موقعيت سنجي است، به اين معنا كه 

انسان، افراد جامعه خويش را بشناسد و با آنها طبق روحيات خودشان برخورد كند و با آنها مدارا 

نمايد٤. امام علي (ع) نيز در وصيت به محمد بن حنفيه مي نويسد: «... َو اْعَلْم انَّ َرْأَس اْلَعْقِل َبْعد 

ِ َعزَّ َو َجلَّ مداراُة النَّاِس َو ال َخْيَر في  َمْن الُيعاِشُر بِاْلَمْعُروِف َمْن الُبدَّ ِمْن ُمعاَشَرِتِه٥». بدان  اْاليماِن بِاهللاَّ

كه پس از ايمان به خداي بزرگ، رأس خردمندي مدارا كردن با مردم است و كسي كه با مردم، به 

نيكي معاشرت نكند، خيري در او نيست.

٤-٦- رفق در معاشرت خانوادگي همسران

رفق و مدارا در زندگي خانوادگي، يكي ديگر از وظايف اخالقي همسران نسبت به يكديگر است، 

بدين معنا كه همسران در برابر عيوب و كاستيهاي اخالقي و ناماليمات  رفتاري و گفتاري يكديگر، 

تندخو و خشن نباشند و بزرگوارانه از رفتار ناپسند يكديگر چشم پوشي كرده، با صميميت و دوستي 

رفتار كنند. البته معناي مداراي با همسر اين نيست كه نسبت به عيوب و رفتار ناپسند او بي اعتنا 

باشيم، بلكه بدين معناست كه در مورد اصًالح همسر، ظرفيت او را در نظر گرفته، بيش از توانش از 

او انتظار نداشته باشيم٦. حضرت علي عليه السالم در مورد رعايت حال زنان و سخت نگرفتن بر آنان 

فرمود: «انَّ النِّساَء ِعْنَد الرِّجاِل ال َيْمِلْكَن ِألَْنُفِسِهنَّ َضّرًا َو ال َنْفعًا َو انَُّهنَّ َأماَنٌة ِعْنَدُكْم َفال ُتضارُّوُهنَّ َو 

٧». همانا كه زنان در خانه شوهران اختيار سود و زيان خود را ندارند، آنان در دست شما  ال َتْعُضُلوُهنَّ
1. خميني؛ پيشين، ص 315.

2. علي صابري، محمد، مقاله اخالق بايسته كارگزاران در نهج البالغه
3. علي، دشتي، پيشين، ن 46

4. يوسفيان- الهامى نيا، اخالق اسالمى (ج 3)، ص: 20
5. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، قم، جامعه مدرسين، 1404 / 1363 ق، ص 42. 

6. رضانژاد- فاخرى، اخالق خانواده (ج 2)، ص 94
7. ابن بابويه، محمد بن على، الخصال، قم، جامعه مدرسين،1362 ش، ج 2، ص 487
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امانتند، پس برايشان سخت نگيريد و (بالتكليف) رهايشان نسازيد.

٤-٧- رفق در تربيت ديني

رفق و مدارا و پرهيز از خشونت و سخت گيري در تربيت ديني فرزندان نقشي اساسي دارد. در 

مقابل، خشونت و سخت گيريهاي بي جا، اسالم را در كام فرزندان تلخ مي سازد و از تربيت درست 

و هدايت آنان بازمي دارد و موجبات سيه روزي آنان را فراهم مي آورد. والدين بايد در تربيت ديني 

فرزندان خود، مدارا و نرمي در رفتار را شيوه خود سازند و دستورات ديني و انجام واجبات را بر آنها 

تحميل نكنند، بلكه بكوشند در محيط خانواده شرايطي فراهم آورند كه فرزندان با ميل و رغبت به 

دين و آموزه هاي ديني بگرايند و آداب و سنن ديني را انجام دهند١. تربيتي كه بر تسهيل و مدارا 

استوار نباشد نمي تواند نشاط الزم را براي همراهي در حركت كمالي فراهم آورد بهترين چيز در 

تربيت اگر با بي ميلي همراه باشد بي تاثير مي گردد٢. امير المومنين در حكمتي نوراني فرموده است: 

ِإنَّ لِْلُقُلوِب إِْقَباًال َو إِْدبَارًا َفِإَذا أَْقَبَلْت َفاْحِمُلوَها َعَلي النََّواِفِل َو إَِذا َأْدَبَرْت َفاْقَتِصُروا بَِها َعَلي اْلَفَراِئِض: 

دل ها را روي آوردن و نشاط، و پشت كردن و فراري است، پس آنگاه كه نشاط دارند آن را بر انجام 

مستحّبات واداريد، و آنگاه كه پشت كرده بي نشاط است، به انجام واجبات قناعت كنيد٣.

نكته مهم در به كارگيري شيوه رفق و مدارا در تربيت فرزندان اين است كه نرمي نبايد به گونه اي 

باشد كه باعث گستاخي و خيره سري گردد. از اين رو، بر والدين الزم است از قاطعيت در تربيت 

نيز غفلت نكنند. منظور از قاطعيت، محكم، جّدي و استوار بودن در رأي و تصميم درست است. 

اگر شيوه هاي محبت، تكريم شخصيت و مانند آن با قاطعيت توأم نباشند، نتيجه الزم را به دست 

نخواهند داد.٤ 

5- ساحت ها و عرصه هاي رفق 
هر چند مدارا در حوزه هاي مختلف سياسي، اخالقي، جامعه شناسي و روان شناسي مورد بحث 

قرار گرفته، اما مدارايي كه ما از آن سخن گفتيم به معناي تحمل عقايد رقيب در عين باورمندي 

و پاي بندي به اصول خود و به مهرباني رفتار كردن است. طبيعي است كه با اين نگرش، بحث 

ما رنگ اخالقي به خود مي گيرد و با بحث هايي كه با حوزه ي مسائل سياسي مرتبط است تفاوت 

دارد. مداراي سياسي كه از آن به «تسامح و تساهل» ياد مي شود، يك وضع حقوقي و پيش آمد 

تاريخي است، نه يك صفت نفساني و اخالقي. پس ما بايد واژه ي ارزش مند مدارا را با كلمه «تسامح 

و تساهل» متمايز كنيم.

1. يوسفيان، نعمت اهللا، تربيت دينى فرزندان، ص: 128
2. دلشاد تهراني، مصطفي، ماه مهر پرور؛ تربيت در نهج البالغه، تهران، دريا، سوم، 1385، ص 306

3. دشتي، علي، پيشين، ح 312، ص 705
4. يوسفيان، نعمت اهللا، پيشين، ص 129
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6- آثار رفق و مدارا
٦-١. آثار فردي

از جمله ي آثار فردي مي توان به آساني كارها و سالمت رواني و جسماني و بركت و فزوني روزي 

اشاره كرد.

٦-١-١. آساني كارها

بدخلقي و سخت گيري، بسياري از كارها را مشكل مي كند و سبب لجبازي ديگران مي گردد 

و بعكس، نرم خويي و رفاقت و مدارا دل افراد را به دست مي آورد و بسياري از گره هاي كور كارها 

ُل َشديَد اْالْسباِب٢»  عاَب َو ُيَسهِّ ُر الصِّ را مي گشايد١. امير مؤمنان عليه السالم مي فرمايد: «الرِّْفُق ُيَيسِّ

ماليمت، سختي ها را آسان و موانع محكم را باز مي كند. 

٦-١-٢. سالمت رواني و جسماني

در دهة گذشته، تحقيقات گسترده اي دربارة عفو و گذشت و تأثير آن در سالمت روان انجام شده 

و اغلب پژوهشهاي صورت گرفته بيانگر تأثير مستقيم عفو و گذشت با ابعاد تأثيرگذار در سالمت روان 

بوده است. اين تحقيقات نشان مي دهد كه عفو و گذشت، در كاهش اضطراب، افسردگي، عصبانيت، 

پرخاشگري، اختالالت عاطفي-رفتاري و افزايش اعتماد به نفس، اميدواري و درمان اختالالت رواني 

مؤّثر است. افزون بر آن، نقش مؤّثر عفو و گذشت در كاهش بزهكاري، استفاده از مواّد مخّدر و 

داروهاي آرام بخش و نيز كاستن از رفتارهاي ضّد اجتماعي همچون كمرويي، بدبيني و لجبازي از 

سوي پژوهشگران غربي تأييد شده است. از سوي ديگر، دانشمندان دريافته اند كه بروز يا تشديد 

برخي از بيماريهاي جسماني مانند بيماري عروق كرونر، قلب، سرطان، آسم و... از حاالت رواني 

فرد متأّثر است كه از آن به اختالل روان تني، نام مي برند؛ براي نمونه، تجزيه و تحليلهاي آماري، 

نيز نشان دهندة همبستگي معناداري بين خصومت و خشم و انسداد عروق است. بنابراين، خشم و 

خشونت عامل بروز يا تشديد پاره اي از بيماريهاي رواني و جسماني است و عفو و مدارا دارويي است 
كه از سوي اسالم تجويز شده است.٣

٦-١-٣. بركت و فزوني روزي

از آثار و پيامدهاي مثبت رفق و مدارا، دست يابي به خير و بركت و زيادي روزي مي باشد. از امام 

علي (ع) روايت شده است: ألّتسّهل يدّر األرزاق۴؛ سهل گرفتن روزيها را روان مي كند. بديهي است 

دست يابي به خواسته هاي فرد از ديگران و فايق آمدن بر مشكالت، در سايه تسهيل روابط اجتماعي 

مي باشد. اصوًال بدون در پيش گرفتن رفتار نرم و همراه با رفق و مدارا با مردم، و نفوذ در مردم، به 

1. على اصغر الهامى نيا، پيشين، ص 121
2. تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، پيشين، ص 95

3. ايرواني، جواد، خاستگاه مدارا و عفو از ديدگاه قرآن و حديث، مجله الهيات و حقوق - پاييز 1384 - شماره 17 
4. تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، پيشين، ص .47
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ويژه نفوذ در دلها و جانهاي آنان، امكان پذير نيست؛ و در مقابل، با رفق و مدارا كردن با مردم مي توان 

در دل و جان آنها نفوذ كرد و به مقاصد و خواسته هاي خود دست يافت. حضرت علي (عليه السالم) 

در يكي از سخنان گهربار خود مي فرمايد: اءدراك الناس لحاجته، ذو العقل المترفق١. موفق ترين 

مردم در رسيدن به خواسته هايشان، انسان خردمند و مدارا كننده است. آن حضرت در يكي ديگر از 

ُه ِمَن  بيانات نوراني خويش، اين مسئله مهم را مورد توجه قرار مي دهد و مي فرمايد: «ُمْن اْعِطَي َحظَّ

ْنيا َواْالِخَرِة٢»؛  ُه ِمَن الدُّ ُه ِمَن الرِّْفِق ُحِرَم َحظُّ ْنيا َواْالِخَرِة َو َمْن ُحِرَم َحظُّ ُه ِمْن َخْيِر الدُّ الرِّْفِق اْعِطَي َحظَّ

هر كس نصيبي از رفق و مدارا داشته باشد، سهمي از خير دنيا و آخرت را مي برد و هر كس از سهم 

رفق و مدارا محروم باشد، از سهم (خير) دنيا و آخرت نيز محروم است. 

٦-٢. آثار اجتماعي

٦-٢-١. تبديل دشمني و كينه به دوستي

طبع انسان، به دوستي با همگان تمايل دارد مگر اينكه علل و اسباب ديگري موجبات دشمني 

را فراهم سازد. دين مقّدس اسالم نيز چنين نظري دارد و براي تداوم دوستي ها و زدودن كدورت ها 

پيشنهادهاي متعددي نموده ازجمله نرمخويي و خوشرويي٣. معموالًً هرگاه كسي بدي كند، انتظار 

مقابله به مثل را دارد، اما هنگامي كه آدمي مي بيند كه طرف مقابل، نه تنها بدي را با بدي پاسخ 

نمي دهد، بلكه با خوبي و نيكي برخورد مي كند، طبعًا وجدانش بيدار مي گردد، اين جاست كه سردي 

تنّفر و كينه به گرمي محّبت و صميميت مي گرايد و اين، از آثار مهم عفو و مدارست امير مؤمنان 

عليه السالم در اين مورد مي فرمايد: «ِرْفُق اْلَمْرِء َو َسخاُئُه ُيَجبُِّبُه الي  اْعدائِِه٤» نرمخويي و سخاوت 

شخص، او را محبوب دشمنانش مي كند.

٦-٢-٢. محبوبيت

از آثار مثبت رفق، محبوبيت در نزد خداست همان گونه كه پيامبر اكرم فرمودند: هيچ دو نفري با 

هم مصاحبت و همدمي نداشته اند مگر اينكه مدارا كننده تر آن دو پاداشش نزد خداي تعالي بزرگتر 

و محبوبّيتش بيشتر است٥؛ و نيز از آثار مثبت مدارا با مردم، كسب محبوبيت در ميان آنان است؛ 

رفق و مدارا به افراد باعث مي شود كه انسان در نزد آنها محبوب شود و آن گاه كه فردي در چشم 

ديگران محبوب شده نفوذ و تأثير گذاري بيشتري خواهد داشت. 

٦-٢-٣. جذب افراد به دين

به يقين آن طور كه با رفق و مدارا ممكن است انسان تصّرف در قلوب مردم كند و آنها را خاضع 

و رام كند، ممكن نيست با شدَّت و عنف، موفق شود. ولي رفق و دوستي، دل را رام كند كه با رام 
1. تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، پيشين، ص 214.

2. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهللا، پيشين، ج 6، ص 340
3. على اصغر الهامى نيا، پيشين، ص 122

4. تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، پيشين، ص 388
5. نراقي مالمحمدمهدي، پيشين، ص 371

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    773 

شدن آن، تمام قواي ظاهره و باطنه رام شود. رفق و مدارا در پيشرفت مقاصد، از هر چيز مؤّثرتر 

است، و چنانكه در مقاصد دنيايي چنين است، در مقاصد ديني از قبيل ارشاد و هدايت مردم رفق و 

مدارا از مهّمات است كه بدون آن، اين مقصد شريف عملي نخواهد شد١. پيامبر براي ايجاد دوستي 

با گروه ها و ملت ها اين اين اصل را در قالب تاليف قلوب به اجرا مي گذاشتند٢. به طور كّلي، يكي از 

اهداف بلند اسالم در ترغيب بيشتر مردم، مدارا با مخالفان و زمينه سازي براي جذب آنان به دين 

است. جذب مخالفان و بيدار نمودن وجدان خفته آنان در سيره علي (ع) نيز به روشني مشاهده 

مي شود ايشان جهت تاليف قلوب گمراهان آنقدر درنگ نمودند كه از شكيبايي و مداراي او يارانش 

معترض شدند. امام با لحني سرشار از مالطفت چنين پاسخ دادند: اينكه مي گوييد، خويشتن داري 

از ترس مرگ است، بخدا سوگند باكي ندارم كه من به سوي مرگ روم يا مرگ به سوي من آيد، 

و اگر تصّور مي كنيد در جنگ با شاميان ترديد دارم، بخدا سوگند هر روزي كه جنگ را به تأخير 

مي اندازم براي آن است كه آرزو دارم عّده اي از آنها به ما ملحق شوند و هدايت گردند؛ و در البالي 

تاريكي ها، نور مرا نگريسته به سوي من بشتابند، كه اين براي من از كشتار آنان در راه گمراهي بهتر 
است، گر چه در اين صورت نيز به جرم گناهانشان گرفتار مي گردند.٣

7- آسيب شناسي رفق
٧-١. رفق غير از سهل انگاري است

رفق غير از انجام ندادن تكليف و چشم پوشي از وظيفه الهي و به اصطالح «مداهنه» است. مداهنه 

يعني حالت افراطي مدارا كه انسان در تمام مسائل شخصي و اجتماعي و با تمام گروه ها و در هر 

مسأله اي سازش كند مداهنه ناميده مي شود. همانگونه كه امام علي (ع) بعنوان رهبر جامعه اسالمي 

سستي و مدارا را در برابر جريان باطل هرگز بر نمي تابد و سخت و قاطع در برابر آن ايستادگي مي كند 

كما اينكه معاويه به عنوان يك جريان باطل در برابر امام علي(ع) قرار مي گيرد و ايشان كمترين 

نرمش و سازشي را در برابر او نشان نمي دهد. واقعيت اين است كه مدارا براي مردم و براي كساني 

كه تحمل آنان آسيبي به جامعه و وحدت جامعه نمي زند امري قابل توجه در حكومت امام است اما 

با جريان باطل هرگز مدارا و سازش نمي كند چرا كه حضرتش معتقد است: حق و باطل هميشه در 

پيكارند٤؛ و در خطبه ٦٥ مي فرمايند: و لعمري ما علّي من قتال من خالف الحّق و خابط الغّي، من 

إدهان و ال إيهان؛ به جان خودم سوگند در مبارزه با دشمنان حق، با آنان كه در گمراهي غوطه ورند، 

هيچ گونه مجامله و مدارا نمي كنم و سستي به خرج نمي دهم٥؛ و در خطبه ٤ مي فرمايند: امروز زبان 
1. مركز تدوين و نشر متون درسي حوزه، اخالق نظري (3)، قم: موسسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان، 13/08/1388

2. نوعي، غالمرضا، مدارا با مخالفان در قران و سيره نبوي، ققم، كتاب مبين، اول، 1379، ص 99
3. دشتي، علي، پيشين، خ 54، ص 107

4. علي، دشتي، خطبه .16
5. همان، خطبه 65.
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بسته را به سخن مي آورم دور باد رأي كسي كه با من مخالفت كند؛ و اين بيانات نشانگر آن است كه 

حضرت رفق را محدود به حوزه هاي خاصي مي نمودند و در هر زمينه اي آن را جايز نمي دانستند.

٧-٢. رفق همه جا فضيلت نيست

رفق در اكثر موارد شايسته است مگر ندرتًا، همانطور كه امام علي عليه السالم فرمودند، تنها در 

صورتي كه رفق واقعًًا كارساز نباشد بايد از ُخرق استفاده كرد. بسا افرادي شايسته ي رفق نباشند و 

يا رفق در مواردي نابجا باشد. برخي از بزرگان گفته اند رفق در صورتي ارزش اخالقي است كه يقين 

داشته باشيم كه صالح بر رفق باشد همانطور كه روايت است كه امام علي عليه ا لسالم فرمود: اگر 

در بين مردمي مدارا، درشتي به حساب آيد پس بايد به جاي مدارا، درشتي كرد و چه بسا كه دارو 

بيماري شود و درد، درمان گردد يعني مدارا كردن در پاره اي از موارد، مانند سختگيري و درشتي 

است از آن رو كه غالبا به مصلحت زيان مي رساند و هدف را از بين مي برد، بنابراين، به كار بستن 

درشتي در چنين موردي غالبا مثل مدارا كردن در جهت ارتباط با مصلحت و رسيدن به هدف است، 

پس درشتي در چنان موردي بهتر از مدارا كردن است1.

از جمله اين موارد كه اسالم در آن سخت گيري نموده مسأله حفظ اموال مسلمين و بيت المال، 

صالبت در اجراي حدود الهي، برخورد با دشمنان و منكران دين مي باشد. با نگاه به سيره علوي 

مشخص مي شود حضرت علي (ع) در اين موارد با خاطي به شدت و سختي برخورد مي كردند 

نتيجه
از مطالعه در اين زمينه نتايجي حاصل شد از جمله اين كه اين خصيصه ي اخالقي در تمام ابعاد 

زندگي جايگاه خاصي مي تواند داشته باشد و اگر در زندگي و معاشرت با ديگران، اصل قرار گيرد 

كنار هم بودن هايمان رنگ و بوي ديگري مي گيرد همان گونه كه در دين ما سختي و دشواري قرار 

داده نشده است چرا ما انسانها با فرع قرار دادن اصل و اصل قرار دادن فرع، زندگي و ايام عمر را 

كه از الطاف بزرگ خداست به كام خود و ديگران تلخ كنيم چرا روابط و معاشرتي كه مي تواند مايه 

آرامش ما و ديگران باشد با برخورد نا متناسب مايه رنجش خود و ديگران قرار دهيم طبع آدمي 

محتاج مهر و مالطفت است محتاج كنار هم بودن، در عين ماليمت است چرا اين سير آرام و پر از 

صفا و صميميت را بر هم زنيم.

همانگونه كه در اثنا بحث اشاره شد رفق متشكل از مولفه هاي مختلف است از جمله: حسن خلق، 

صبر و بردباري، تواضع و فروتني، عفو و بخشش ونيكي به ديگران...

پيامد بكار گيري اين مولفه ها مهيا شدن فضاي مملو از آرامش و اطمينان و اعتماد خواهد بود 

فضاي كه در آن صميميت و همدلي بين اعضاي آن موج مي زند كشوري كه در آن بين حاكم و 

1. بحراني، ميثم بن علي بن ميثم، ترجمه شرح نهج البالغه ابن ميثم، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، چاپ اول،1375، ج 5، ص 75
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مردم همدلي وجود دارد خانواده اي كه بين اعضاي آن عشق و صميميت حاكم است بستر مناسبي 

براي رشد اعضاي اين مجموعه خواهد بود.

البته بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار داد كه مدارا و رفق داراي مرز مشخصي مي باشد افراط و 

تفريط در به كار گيري آن زيان بار است و مي تواند جامعه و مردم را متضرر نمايد.

موالي متقيان به عنوان الگوي رفتاري و اخالقي و نيز به عنوان مربي براي بهتر زيستن و چگونه 

زيستن در كنار تمام توصيه هاي كه به افراد داشته اند به اين شيوه ي رفتاري توصيه كرده اند. در 

بيشتر سخنان و جمالتشان حاكمان، مديران، مربيان، همسران، و در كل همه را ملزم به رعايت اين 

خصيصه اخالقي دانسته اند و مكررًًا به اين اصل تاكيد نموده اند؛ و آثار بكار گيري آن را بيان نموده 

اند از جمله ي اين آثار مي توان به بركت روزي، آساني كارها، امنيت، محبوبيت، دوستي ...

منابع
ابن بابويه، محمد بن علي، الخصال، قم، جامعه مدرسين،۱۳۶۲ ش.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهللا، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، قم، مكتبة آية اهللا المرعشي النجفي،۱۴۰۴
ابن شعبه حراني، حسن بن علي، تحف العقول، قم، جامعه مدرسين، ۱۴۰۴ / ۱۳۶۳ ق.

ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، قم، مكتب االعالم االسالمي، 
۱۴۰۴ ق.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، سوم، چاپ بيروت، دار صادر، ۱۴۱۴ ق.
ايرواني، جواد، خاستگاه مدارا و عفو از ديدگاه قرآن و حديث، مجله الهيات و حقوق - پاييز ۱۳۸۴ - شماره ۱۷ 

الهامي نيا، علي اصغر، اخالق و تربيت اسالمي.
بحر العلوم، سيد محمدمهدي؛ رساله سير و سلوك (تحفة الملوك)، انتشارات عالمه طباطبايي، چاپ چهارم، ۱۴۱۸

 بحراني، ميثم بن علي بن ميثم، ترجمه شرح نهج البالغه ابن ميثم، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، 
چاپ اول،۱۳۷۵.
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تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد؛ غررالحكم و دررالكلم، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي قم، ۱۳۶۶ ش.

حسن احدي و شكوه السادات بني جمالي، روان شناسي رشد، چاپ دوازدهم، پرديس، ۱۳۷۹ ش.
خميني، امام سيد روح اهللا؛ شرح حديث جنود عقل و جهل، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ سوم، 
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راغب اصفهاني، حسين بن محمد، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، تحقيق غالمرضا خسروي حسيني، ترجمه 

خسروي، غالمرضا، تهران، انتشارات مرتضوي، بي تا.
رضانژاد- فاخري، اخالق خانواده (ج ۲).

سليماني، جواد، مقاله مرزهاي مدارا و شدت عمل در حكومت اميرمؤمنان (ع)، قم: موسسه فرهنگي و اطالع رساني 
تبيان، ۱۳۸۷/۱۱/۳۰

سيد كاظم، ارفع، ترجمه روان نهج البالغه، انتشارات فيض كاشاني، چاپ دوم، ۱۳۷۹.
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طريحي فخر الدين، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشي مرتضوي ۱۳۷۵.

علي صابري، محمد، مقاله اخالق بايسته كارگزاران در نهج البالغه
فتال نيشابوري، محمد بن احمد؛ روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، انتشارات رضي، قم، چ اول، ۱۳۷۵ ش.

قرشي بنايي، علي اكبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب االسالمية، ۱۴۱۲ ق.
كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط- اإلسالمية)، تهران، ۱۴۰۷ ق.

مركز تدوين و نشر متون درسي حوزه، اخالق نظري (۳)، قم: موسسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان، ۱۳۸۸/۰۸/۱۳
نراقي مالمحمدمهدي، علم اخالق اسالمي (ترجمه جامع السعادات)، ترجمه ي سيدجالل الدين مجتبوي، انتشارات 

حكمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۷.
نوعي، غالمرضا، مدارا با مخالفان در قران و سيره نبوي، ققم، كتاب مبين، اول، ۱۳۷۹.

هاشمي خويي، ميرزا حبيب اهللا، منهاج البراعة في شرح نهج البالغه، مكتبه االسالميه، چهارم، ۱۳۷۵.
يوسفيان- الهامي نيا، اخالق اسالمي (ج ۳).
يوسفيان، نعمت اهللا، تربيت ديني فرزندان
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