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  ∗عوامل تقویت مدارا در خانواده از دیدگاه آیات و روایات

  1سید علی دلبري *         

  2لعیا خاجوي مقدم  *

  چکیده
  تــرین عوامــل تحکــیم خــانواده و از مصــادیق بــارز حســن خلــقمــدارا از مهــم

باشد. در طول زندگی مشترك، ممکن است اعضاي خانواده داراي شرایط می
پـذیر نباشـد. در   اشند که تحمل آن براي طرف مقابل امکانیا صفات خاصی ب

تداوم زندگی مشترك را تضمین کند، مدارا اسـت.   توانداین شرایط آنچه می
با توجه به ضرورت مدارا نوشتار حاضـر بـا روش توصـیفی ـ تحلیلـی، پـس از       

اي در طــرح بحــث، بــه عوامــل تقویــت مــدارا از جملــه تقویــت مبــانی مقدمــه
اقبت، تغافل و تجاهل و جه به منافع بلند مدت خانواده، تمرین و مرعقیدتی، تو

پردازد. هدف از این مقاله، آسان شـدن تحمـل و بـاال     همسر میدرك شایستۀ 
ت است، تـا در نتیجـۀ آن، مـدارا بـراي     ارفتن ظرفیت همسران در برابر نامالیم

در بخش شود و سالمت، سعادت و آرامش خـانواده، کـه   همسران امري لذت
  گرو مداراي همسران است فراهم گردد.

  : تقویت مدارا، نرم خویی، رفق، انعطاف، خانواده.واژگان کلیدي
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  مقدمه
ترین نهاد شود و این زوج ستون اصلی حیاتیگذاري میخانواده با پیمان ازدواج پایه

  دهند.یعنی خانواده را تشکیل می ،اجتماعی
شـوند،  د در زندگی بـا آن رو بـه رو مـی   تردیها بیهایی که همۀ زوجاز موقعیت

آیـد. دلیـل آن نیـز    ها و تضادهایی است که در زندگی مشترك بـه وجـود مـی   تنش
هاي درونی، بیرونی و جسمی میان همسران است، زیـرا زن و مـرد دو صـنف    تفاوت

  سازد.آنها را از یکدیگر متمایز می ،هاي طبیعیاند که ویژگیمختلف
  نـدگی مشـترك، خـانواده بـا حـوادث مختلفـی رو بـه رو       عالوه بر آن در طول ز

شود که واکنش همسران را به همراه دارد و زمینۀ اختالف و تعارض بین آنهـا را  می
  کند. این اختالفات چنـان چـه ادامـه پیـدا کنـد، فضـاي خـانواده را تیـره و        ایجاد می

گیري اصـول و  نماید. از ایـن رو الزم اسـت بـا بـه کـار     هاي محبت را متزلزل میپایه
گیري شود. در ایـن راسـتا دیـن مبـین     ها پیشهاي خاصی از بروز این اختالفروش

  تــرین آنهــا اصــل مــدارا وکارهــاي فراوانــی ارائــه نمــوده اســت. از مهــم اســالم راه
البته تا  ؛پذیري، معاشرت نیکو با همسر و نادیده گرفتن خطا و اشتباه او استانعطاف

  وع نباشد.جایی که در شرع مقدس ممن
هایی که براساس معیارهاي اسالمی و انسانی تشـکیل شـده   از نظر اسالم، خانواده

هـاي حاصـل از   هاي دیـن در زنـدگی عمـل کننـد، از درگیـري     باشند و طبق توصیه
  ها، مدارا و رفق است.ها در امان خواهند ماند. از جملۀ این توصیهتفاوت

باشـد  مـی » خـویی نـرم «بـه معنـاي    ،مدارا در لغت، در باب حسن خلق و معاشرت
خـویی اسـت   نیز به معنـاي مـدارا و نـرم   » رفق«واژة  .)71، 11ق، ج1414منظور، (ابن

). مـدارا  194، 2تـا، ج ؛ فیومی، بـی 149، 5ق، ج1410؛ فراهیدي، 118، 10(همان، ج
در اصـل بـه معنـاي دفـع     » درأ«گرفته شده اسـت.  » درأ«یا » دري«باب مفاعله از مادة 

به معناي معرفـت و دانسـتن اسـت    » دري«ست؛ بدي را با خوب دفع کردن و کردن ا
). در نتیجه در باب مفاعله به معناي درك و فهم متقابل 343، 2و1، ج1386(قریشی، 

  از همدیگر داشتن است.
هـاي  هاي اخالقی و انسـانی و از نشـانه  مدارا و تحمل دیگران، از واالترین ارزش
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هـم بـه لحـاظ معنـوي و هـم بـه        ،دمی است. مـدارا تعالی روح و عظمت شخصیت آ
 9رسول اکـرم  رو،هاي مادي در معاشرت، جایگاه واالیی دارد. از این لحاظ بهره

(حـر عـاملی،   » ِأمرَنی ربی بِمداراةِ النَّاسِ کَمـا أمرَنـی بـأداء الفـرائض    «فرمایند: می
اجبـات فرمـان داده   همان گونه که پروردگارم مرا به انجـام و «؛ )540،  8ق، ج1414

  ».است، به مدارا با مردم دستور داده است
انسان در زندگی خانوادگی وظایف و تکالیفی دارد که باید آن را انجـام دهـد و   
چنان چه در اداي آن کوتاهی کند، مقصر است. الزم به ذکـر اسـت، در اصـل اداي    

ت اداي وظیفـه و  کارهـا و کیفیـ  ولی در راه ،وظایف چیزي به نام مدارا وجود ندارد
  جهت رسیدن به هدف، کـه همـان کمـال و قـرب الهـی و آرامـش در کنـار همسـر        

  باشد، مدارا یک اصل انکارناپذیر است.می
هـا و  مند، در گرو آن اسـت کـه افـراد، اندیشـه    اي سالم و سعادتداشتن خانواده

رسـت  هاي مختلف یکدیگر را تحمل کنند و از کنار برخوردهاي اشـتباه و ناد سلیقه
یکدیگر، با اخالق کریمانه درگذرند. در فرهنگ اسالمی، مدارا، واکنش مناسب به 

پـذیرد،  ها دانسته شده است. اما این واکنش همیشه به نحو احسن انجام نمـی اختالف
کند بـا  نماید و فرد احساس میچرا که گاهی مدارا، مفهوم تسلیم شدن را تداعی می

ر نادرست همسر و فرزند، منافع او بـه خطـر افتـاده و    مدارا و سازگاري در مقابل رفتا
شـود زوجـین بـه راحتـی     کند. همین امر باعـث مـی  همسر نیز از آن سوء استفاده می

  نتوانند در برابر مشکالت رفتاري یکدیگر انعطاف نشان دهند.
کـار سـازگاري، شـناخت عوامـل     بـه عنـوان یـک راه    ،بنابرابن براي تسهیل مدارا

رسد، چرا که تقویـت مـدارا مسـاوي خواهـد بـود بـا       ري به نظر میتقویت آن، ضرو
سالم  ةتقویت و تحکیم محبت بین همسران که آن نیز موجب پویایی و نشاط خانواد

خواهد شد و نهایتاً هدف از تشکیل خانواده که همان کمال و کامیابی اسـت تحقـق   
  پیدا خواهد کرد.

قویت مبانی عقیدتی، توجـه بـه منـافع    در این مقاله عوامل تقویت مدارا از جمله ت
بـه   ،بلند مدت خانواده، تمرین و مراقبـت، درك متقابـل همسـران، تغافـل و تجاهـل     

مـورد بحـث قـرار     ،ترین عوامل تقویت مدارا از دیدگاه آیات و روایـات عنوان مهم
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تا با مشخص شدن این عوامل و به کارگیري آنها توسـط خـانواده، میـزان     گیرد،می
هاي زندگی بـاال رفتـه و سـعادت خـانواده و     ردباري آنان در برابر ناخوشیتحمل و ب

جامعه نیز تضمین گردد. امید است مطالب ارائه شده براي همسرانی کـه در زنـدگی   
شان با موانع سازگاري و دشواري رو به رو هستند، تا حدي روشن کننـده و  مشترك

  گشا باشد.راه

  ده عوامل تقویت کنندة مدارا در خانوا
براي داشتن یک زندگی دور از تنش و مشـکالت رفتـاري، بایـد مـدارا را سـرلوحۀ      

  کـه مـدارا همـراه بـا نـوعی گذشـت اسـت، کـار را سـخت          از آنجـا  خود قـرار داد. 
اند با شناخت کـافی از عوامـل   که خواستار یک زندگی دلنشینولی آنان د،نمایانمی

کننـدة مـدارا در   ه بـه عوامـل تقویـت   تواننـد بـه آن برسـند. در ادامـ    تقویت مدارا می
  پردازیم. خانواده می

 تقویت مبانی عقیدتی (معنوي کردن سازگاري) .1
تواند جهـت تقویـت مـدارا کارسـاز باشـد تقویـت باورهـاي        ترین عاملی که میمهم

یند ااعتقادي است؛ زیرا باورها، زیر ساخت خلق و خو و حاالت آدمی و رفتارها، بر
رو هرگونـه تـالش بـراي اصـالح رفتـار، تنهـا در صـورتی        از این باشد.اخالق او می

کارایی و ثمربخشی مطلوب خود را خواهـد داشـت کـه در گـام نخسـت، باورهـا و       
  ).58، 1387(ایروانی،  زیربناهاي اخالق شخص اصالح گردد

اند زندگی سخت و تنگی خواهنـد  بهرهباورهاي اعتقادي بی هایی که ازخانواده 
 شوند.راحل مختلف زندگی با مشکالت مواجه میداشت و در م

ه یوم الْقیامـۀِ أعمـی  ( حشُرُ إِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکاً و نَ  )و منْ أعرَض عنْ ذکْرِي فَ
]  و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنـگ [و سـختی   )؛124(طه/

  کنیم. ر میخواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشو
گاه که داند. زیرا آنقرآن کریم عامل اصلی این تنگناها را اعراض از یاد حق می

هایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی بسپارد غرق در انسان مسؤولیت
گـردد، پیداسـت نصـیب او معیشـت ضـنک (سـخت)       شهوات و حرص و طمـع مـی  
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را پر کنـد، نـه توجـه بـه معنویـت کـه بـه او غنـاي          خواهد بود، نه قناعتی که جان او
روحی دهد و نه اخالقی کـه او را در برابـر طغیـان شـهوات بـاز دارد. اصـوالً تنگـی        
زندگی، بیشتر به خاطر کمبودهاي معنوي و عدم ایمان به خداست (مکارم شیرازي، 

بتـی اسـت و نـه پیونـد     هایی نـه نـور مح  ). در محیط چنین خانواده359، 13، ج1386
بخش و این زندگی، زنـدگی سـختی اسـت. بنـابراین بـراي رسـیدن بـه        عاطفی نشاط

اهداف مقدس خانواده، ابتدا باید باورهاي اعتقـادي تقویـت شـود تـا عـاملی جهـت       
  تقویت فضیلت مدارا باشد. که اهم این باورهـا اعتقـاد بـه خـدا و ایمـان بـه آخـرت       

  باشد. می

  ا و جلب رضایت اوالف ـ اعتقاد به خد
ایمان به خدا و یکتاپرستی است. توحیـد و خداپرسـتی موجـب     ،ترین باور دینیمهم
دار و بـه زنـدگی معنـادار باشـد و ایـن عقیـده،       شود نگرش فرد بـه هسـتی هـدف   می

دهـد (سـاالري فـر،    زندگی خانوادگی را به سوي کسب رضایت خداوند سـوق مـی  
1385 ،110.(  

ر و همـراه خـود بدانـد و او را از رگ گـردن بـه خـود       فردي که خداوند را نـاظ 
کند در برخورد با اعضاي خانواده و انجام وظایف خـانوادگی،  تر، تالش مینزدیک

حنُ أقرَب إِلَیه من حبلِ الوریـد ( ؛رضایت او را جلب نمایـد  )؛ و مـا از  16(ق/ )و نَ
  تریم.رگ گردن به او نزدیک
شود، بلکه از نظر عمل، موحد می ه،ها از نظر عقیدرود که نه تنو تا آنجا پیش می

هر کار نیکی انجام دهد، همچون نماز، عبادت و حتی مرگ و حیات او همـه بـراي   
در راه هر چـه دارد  میرد و پروردگار جهانیان است، براي او زنده است و براي او می

خواهـد بـود   و تمام هسـتی او بـراي خداونـد     ، تمام هدف و تمام عشقکنداو فدا می
حیاي و مماتی للَّه قُ(). 81، 6، ج1386(مکارم شیرازي،  م ی وکنُس ی والتلْ إِنَّ ص

)؛ بگو نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه 162(انعام/ )رب الْعالَمینَ
  ).28، 1387براي خداوند، پروردگار جهانیان است (مشایخی، 

غاء وجه ربهِـم و أقـاموا   (فرماید:  م میخداوند در قرآن کری ترُوا اببینَ صالَّذ و
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ا و عالنیۀً الصالةَ و أنْفَقُوا رس مقْناهزا رمئَۀ مینَۀِ السسح ؤُنَ بِالْ ردی و اُ و  ـملَه کولئ
اری الدقْبان صبوري کردند )؛ کسانی که براي طلب رضاي پروردگارش22(رعد/ )ع

انفـاق کردنـد، و    آشـکار شان دادیـم در نهـان و   و نماز بر پا داشتند و از آنچه روزي
  بدي را به نیکی برطرف ساختند، نیک فرجامی سراي آخرت براي آنهاست.

با توجه به این آیه، صبر و شکیبایی و به طور کلی هرگونـه عمـل خیـر از جملـه     
هاي دیگري از قبیل انگیزهبا ي خدا باشد و اگر مدارا، در صورتی ارزش دارد که برا
خـویی و  ارزش است. هنگـامی کـه نـرم   د بیشوریاکاري و جلب توجه مردم، انجام 

اي که هـر حادثـه  انعطاف انسان به خاطر اطاعت و جلب رضایت خداوند باشد و این
 آن ،دهد دلیل و حکمتی دارد، تحمـل و اسـتقامت بـه خـرج داده    در زندگی رخ می

و  188، 10، ج1386شـکند (مکـارم شـیرازي،    نان که عظمت حادثه را در هم مـی چ
189.(  
»نفلی العما ال یعینُ ع لَیهیعینُ ع و یرضاه الرِّفقَ و ب متقـی هنـدي،   » إِنَّ اهللا یح)

دارد و به آن راضـی اسـت و   به راستی خدا نرمش را دوست می؛ )39، 3ق، ج1405
  دهد.گیري کمک نمیدهد به سختمک میبه آن گونه که آن را ک

  وقتی انسان به این مقام برسـد مطمئنـاً هـیچ چیـز را جـایگزین رضـایت خداونـد       
بـرد و در برابـر   هـا بـه کـار مـی    کند و تمام تالشش را براي مقابلـه بـا ناهنجـاري   نمی

گوید، گزیند و هرگز نمیهاي زندگی نرمی و انعطاف را برمینامالیمات و ناخوشی
دانـد اگـر مـورد قـدردانی مـردم قـرار نگیـرد        ندارند، چون مـی  لیاقت مدارا راندیگ

  خداوند از او قدردانی خواهد کرد.
ب الرِّفقَ فی األمرِ کُلِّه«فرماینـد:  می 9رسول اکرم فیقٌ یحجل ر زّ و إِنّ اهللا ع« 

ان خداوند عز و جل مالیم و مهرب؛ )180، 1385؛ طبرسی، 187، 3، ج1382(کلینی، 
  است و مالیمت را در هر کاري دوست دارد.

  ب ـ باورمندي به سراي آخرت و پاداش اخروي
جهت معنوي کردن سازگاري و در نتیجه تقویت  کی دیگر از باورهاي اعتقادي کهی

  مدارا کارساز است، اعتقاد به قیامت و پاداش اخروي است.



  

یات
 روا
ت و
ه آیا
دگا
 دی
ه از
نواد
 خا
 در
دارا
ت م
تقوی

مل 
عوا

]۱۲۹[  

مج

دهـی بـه   اساسی در جهـت نقشی بسیار  ،باورهاي دینی به ویژه باور به روز قیامت
شـوند و در  رفتار انسان دارد. باور داشتن روزي کـه مـردم بـه فرمـان حـق زنـده مـی       

هـاي اخـروي،   ها و عذابیابند؛ همچنین باور به نعمتمحکمۀ عدل الهی حضور می
انگیزانـد (حیـدري،   خویی و مـدارا برمـی  انسان را به انجام اعمال شایسته از جمله نرم

هـاي عظـیم الهـی تحمـل انـواع      که اصوالً ایمان بـه معـاد و پـاداش   )، چرا 25، 1385
  ).75، 27، ج1386کند (مکارم شیرازي، مشکالت را براي انسان سهل و آسان می

هاي برخوردار از این باور با وجود مشـکالت شـدید ماننـد    از این رو در خانواده
وه بـر تحمـل و   هـاي طـوالنی عـال   ها، سـال ها و ناخوشیهاي افراد، شکستمعلولیت

  شود.انعطاف، از یکدیگر حمایت عاطفی می
حقِّ و   و ما خَلَقْنَا السماوات و األرض و ما بینَهمـا إِالَّ ( فرماید:خداوند می بِـالْ

ها و زمین و آن چه ما آسمان )؛85(حجر/ )فَاصفَحِ الصفْح الْجمیل آلتیۀٌإِنَّ الساعۀَ َ
است، جز به حق نیافریدیم و ساعت موعود قطعاً فراخواهد رسید، پس  را میان آن دو
 اي صرف نظر کن.به طرز شایسته

دار آفریـده شـده و قیامـت    کند هسـتی هـدف  که عنوان میدر این آیه بعد از این
  9جزء این هدف و خلقـت اسـت و بالضـروره آمـدنی اسـت، از حضـرت رسـول       

  لفت مردم مدارا کند.خواهد تا در برابر دیر باوري و مخامی
دهد که یکی از زیر بناهـاي مسـائل اخالقـی (از جملـه مـدارا)      این آیه نشان می«

هـاي زنـدگی را آسـان    باشد و چنین باوري است که تحمل سـختی ایمان به معاد می
  ).351، 6، ج1383(قرائتی، » نمایدمی

توانـد  هاي اخروي و نعمت و آسایش سراي ابدي، مـی همچنین بشارت به پاداش
 ةدر خانواده باشد. براي نمونه خداونـد در سـور   اي در جهت انعطاف و مداراانگیزه
حبرُون(فرماید: زخرف می ۀمبارک )؛ 70(زخرف/ )ادخُلُوا الْجنَّۀَ أنْتُم و أزواجکُم تُ

  تان شادمان و شادکام و محترمانه داخل بهشت شوید.شما و همسران
همین است که همسران با ایمان دنیوي در آخرت  هاي اخروياز جمله پاداش

 روشن است بودن در کنار همسران با )473، 10، ج1383(قرائتی،  نیز با هم هستند.
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بخش است و هم بـراي زنانشـان کـه اگـر در     ایمان و مهربان هم براي مردان لذت
(مکـارم شـیرازي،   باشـند  کبودنـد در شـادي آخـرت نیـز شـری      کاندوه دنیا شری

فرد را جهت مدارا با همسر و دیگر اعضاي  ةو همین امر انگیز )114، 21ج، 1386
  خانواده چندین برابر خواهد کرد.

هـاي اخـروي اشـاره شـده کـه در      ها و نعمتدر کلمات اولیاي دین نیز به پاداش
  ازاي مدارا شامل حال انسان خواهد شد.

فقِ فَقَد اُعطی حظَّه من خَیرِ منْ اُعطی حظَّه منَ الرِّ«فرمایند: می 9رسول اکرم
اي از مـدارا  هر کس را کـه بهـره  ؛ )3828، حدیث 1386(عابدینی،  »الدنیا و اآلخرَة

  اند. اش را از خیر دنیا و آخرت دادهاند، بدون شک بهرهداده
سولَ اهللاِ قا« لی یا رغََداً؟ قالُوا: بالنّار لَیهع حرُم نُ القَریب لَ: اَلهیأال اُخبِرُکُم بِمن تَ

شما را خبر دهم به کسی که آتـش  آیا ؛ )51، 72ق، ج1403(مجلسی، » اللَّینُ السهلُ
گیري است، که داراي آسانفرداي قیامت بر او حرام است؟ گفتند: آري. فرمود: آن

  سان و نرم خو و آسان است.بر انو شؤون آن، نزدیک  در زندگی
هاي همسرشان مدارا کننـد، خداونـد بـه    خلقیر کجهمچنین در مورد زنانی که ب

خلقی همسرش صبر نمود. حضرت دهد که بر کجآنان مقامی همچون مقام آسیه می
و من صبرَت علَی سوء خُلقِ زوجها أعطَاها مثْـلَ  «فرمایند: باره میدر این 9رسول

زاحم م سوء خلق شوهرش صبر خانمی که بر ؛ )247، 103(همان، ج» ثَوابِ آسیۀ بنت
  دهـد کـه بـا شخصـی مثـل فرعـون زنـدگی       کند، خداي متعال اجر آسیه را به او می

  کرد.می

  . تمرین و مراقبت2
فرهنـگ   باشـد. هاي تقویت مدارا در خانواده تمرین و مراقبـت مـی  یکی دیگر از راه

مراقبت و نگهداري از جمله مواردي است که از جانب همسران، به درستی رعایـت  
شود. این امر بـدیهی اسـت کـه    شود و همین مسأله نیز باعث تعارض زوجین میمین

اصوالً هر چیزي به مراقبت و نگهداري نیاز دارد. یک زندگی مشترك نیز از همـین  
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کند. در واقع بیشتر سعی و تالش همسـران مراقبـت در همـان انتخـاب     امر پیروي می
  هـا پـس از آغـاز زنـدگی شـروع     یها و سـخت دشواري ةاولیه است. حال آن که عمد

ها، مشکالت، گردد. مراقبت از زندگی مشترك به معنی برطرف کردن کدورتمی
نماینـد (کـاوه،   ها و اذیت و آزارهایی است که همسران به یکدیگر وارد مـی رنجش
  کند.تردید مراقبت به این معنا زمینۀ تقویت مدارا را فراهم می). بی33ـ36، 1386

هـاي  هـا و نـاگواري  ی در ابتداي زندگی نتواند در برابـر سـختی  ممکن است آدم
ولـی بـا تکـرار و     ،تحمیل شده از جانب همسر از خود نرمـی و انعطـاف نشـان دهـد    

شود که از آن لذت خواهد بـرد، چـرا   چنان انجام این امر براي او آسان می ،مراقبت
ممارسـتی پـی در    که رسوخ فضایل اخالقی در دل و ملکه شدن آن نیاز به تمـرین و 

). این یک قانون طبیعی است که هر کس در هر کاري 63، 1387پی دارد (ایروانی، 
 استقامت کند به نتیجه خواهد رسید و انجام آن کار برایش آسان خواهد شد. همـان 

و  ؛و اتَّقی  فَأما منْ أعطی(گونه که خداوند در قرآن کریم به این مهم اشـاره دارد:  
قَ بِ دنیصسح ه للْیسري؛ الْ   ).7ـ5(لیل/ )فَسنُیسرُ

مـا   ،کسی که حقوق الهی را رعایت کند و بر انجام آن مبادرت و تمـرین نمایـد  
  انفـاق  کنـیم. گـر چـه ایـن آیـه در مـورد      انجام آن کار را براي او سهل و آسان مـی 

توانـد  مـی  ولی به هر حال در مورد هر عمل پسندیدة دیگري از جمله مدارا ،باشدمی
  صدق کند. 

زَّ و جلَّ خَلْقَه فَمنْـه  «فرماینـد:  می 7امام صادق ا اهللاُ عهح إِنَّ الْخُلُقَ منیحۀٌ یمنَ
  یعـتَطسولٌ ال یبجم وۀِ هجِیالس ب احا أفْضَلُ فَقَالَ صمتُهفَأی ۀٌ فَقُلْتین نْهم ۀٌ وجِیس

احص و ه صبراً فَهو أفْضَـلُهما غَیرَ صبِرُ علَى الطَّاعۀِ تَ ۀِ یالنِّی 3، ج1382(کلینـی،   »ب ،
کند، اش عطا میخلق و خوي، بخششی است که خداوند عز و جل به مخلوق؛ )158

برخی از آن غریزي و برخی از آن نیت است (یعنی با تصـمیم و اکتسـاب و تمـرین    
یـک از ایـن دو   گردد). عرض کـردم کـدام  ثانوي میشود و غریزه و فطرت پیدا می

بهتر است؟ فرمودند: آن که غریزه دارد بر آن سرشته شـده و غیـر آن نتوانـد کنـد و     
  که نیت دارد، به سختی خود را به صبر بر طاعت دارد، پس این بهتر است.آن
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برخی از اخالق حمیده، مانند سخاوت و حیا و غیرت و صبر در بعضـی از مـردم   
شته شده و فطري و ذاتی آنهاست و صفات نیک دیگري در همـین اشـخاص یـا    سر

اشخاص دیگر به نحو اقتضا و عاریه قرار دارد که اگر انسان روي آنها تمرین کند و 
خود را به سختی به آنها وادارد به تدریج ممکن است همان اخـالق و صـفات ماننـد    

 .نها تجـاوز کننـد و دسـت بردارنـد    آنها گردد که نتوانند از آ ۀراسخ ۀدسته اول ملک
اول بهتر اسـت و   ۀپیداست که از نظر واقع و حقیقت بدون مالحظه در تکلیف دست«

 ۀتر، ولی از نظر عالم تکلیف و ثواب و عقاب فضیلت بـا دسـت  هر کس آنها را طالب
انـد و تحمـل رنـج و    اول رسـیده  ۀدوم است، زیرا آنان با تحمل رنج و مشقت به دست

  ). 159(همان، » ثواب و پاداش نباشدخدا بی مشقت نزد
بنابراین براي آن دسته از فضایل اخالقی که در طبیعت آدمی است، باید خـدا را  
شکر کرد و براي آن دسته که در سرشت آدمـی نهادینـه نشـده اسـت بایـد زحمـت       

  کشید و آن را با تمرین و مراقبت به دست آورد.
شود. زن و مـرد اگـر بـه    رین و مراقبت حاصل فضیلت حلم و مدارا نیز باید با تم

خویی و عفو را در دستور کار خود قرار دهنـد و ایـن امـر را    وقت خطا و اشتباه، نرم
تـر  گیرند و گام به گام به کسـب ایـن فضـیلت نزدیـک    تمرین نمایند بر آن قوت می

  شده و بعد از مدتی به این صفت ملکوتی آراسته خواهند شد.
حلَّم فإِنَّه قَلَّ من تَشَبه بِقَـومٍ إِالَّ  «ماینـد:  فرمی 7امام علی إِن لَم تَکُن حلیماً فَتَ

اگر بردبار نیستی خـود  ؛ )480، 207، حکمت 1384(دشتی، » أوشَک اَن یکُونَ منهم
را بردبار نشان ده، زیرا اندك است کسی که خود را همانند مردمی کند و از جملـه  

  آنان به حساب نیاید. 
پوشی نمایند، و بعد تصمیم بگیرند، همسران باید بخواهند از گناه یکدیگر چشم«

ناپذیر شوند؛ چرا که کـار نیکـو کـردن از پـر کـردن      اي قوي و تزلزلتا داراي اراده
  ).88، 1382ها، (نوري» است
در سکوت عبارات زیر را بخوانند، و سپس آنها را با صداي بلنـد تکـرار کننـد.    «

ام رفتارهاي ناخودآگاهی که بین من و عشـق  توانم و آمادهخواهم، میمن اکنون می
ام که آزاد شـوم. حـال   فاصله انداخته را کنار بگذارم. من اکنون مایلم ببخشم، آماده



  

یات
 روا
ت و
ه آیا
دگا
 دی
ه از
نواد
 خا
 در
دارا
ت م
تقوی

مل 
عوا

]۱۳۳[  

مج

). بدون شک تمرین و 172، 1383(ونزانت، » خواهم خوشبخت و سعادتمند باشممی
  کند.مراقبت، نرمی و مدارا را در فرد تقویت می

  . تغافل و تجاهل 3
تواند در تقویـت مـدارا مـؤثر باشـد اسـتفاده از عقـل و       یکی دیگر از مواردي که می

  تدبیر به هنگام مواجه شدن با نامالیمات است.
ترین نعمتی که خداوند به انسان مرحمت فرموده، نعمت عقل است. ایـن  ارزنده«

(کتـابچی،  » شـود نعمت، اساس شخصیت و منشأ اصلی افتخارات آدمی شـمرده مـی  
1387 ،20.(  

کند، و هر عضوي از اعضاي انسان را که در ر نتایج تکیه میب رهاوقرآن کریم هم
بنـابراین   .شـمرد هماننـد فقـدان آن مـی    ،مسیر هدایت و سـعادت او اثـربخش نباشـد   

اندیشـند، همچـون   مند هستند، اما درست نمیکسانی که از نعمت عقل و هوش بهره
  ).123، 7، ج 1386شوند (مکارم شیرازي، یدیوانگان شمرده م

جایی که سود بردن به نیروي عقل و خرد است، اگر انسان از نیروي عقل و از آن
تردیـد سـود خواهـد    بـی  ،اندیشه در زندگی و رفتار با اعضاي خانواده کمک بگیرد

در  .در این صورت خواهیم گفت: این انسان از مالئکه هم برتر و بـاالتر اسـت   .کرد
کـه از نعمـت عقـل و خـرد محـروم انـد        ،چنین کسانی از سـتوران «غیر این صورت 

  ).33، 4، ج1378بدترند (گروهی از مترجمان، 
  آن گـاه کـه   ،شـمارد بـارترین جنبنـدگان روي زمـین مـی    خداوند اینـان را زیـان  

)؛ 22(انفـال/  )یعقلُـونَ  شَرَّ الدواب عنْد اللَّه الصم الْـبکْم الَّـذینَ ال   إنَّ(فرماید: می
آنـان هسـتند کـه گـوش از شـنیدن حـق بسـته و زبـان از گفـتن           بارترین جنبندهزیان

  کنند.حقیقت بازداشته و اندیشه نمی
  ر شایسـته ادا کسانی کـه از ایـن سـرمایه برخوردارنـد حـق هـر نعمتـی را بـه طـو         

کـه نرمـی و    سازند. از جمله حق زندگی(خانواده)، روایات اسالمی حاکی اسـت می
مالیمت، ثمرة رشد عقل است. فردي که به رشد عقلی رسیده است با درك درست 

گیري اصولی در برابر مشکالت توانایی خود را در حل مسـأله نشـان   مسائل و موضع
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  اشریـزي در زنـدگی  بینانـه بـه برنامـه   مند و انتظاراتی واقـع دهد و با نگاهی هدفمی
ــا شــناخت صــحیح از مــی ــردازد و ب ــان پ ــار خــویش  ،خــود و اطرافی ــه رفت   نســبت ب

  ).145، 1370پذیر است (رشیدپور، مسؤولیت
کسانی که از رشد عقالنی برخوردار باشند، انتظار ندارنـد کـه در طـول زنـدگی     
مشترك، همۀ توقعـات آنـان از جانـب همسـران بـرآورده شـود. عـالوه بـر ایـن، بـا           

مام تالش خود را براي مدارا با او سازند و تکمبودهاي حاصله از جانب همسر نیز می
  دهند. انجام می

أعقَلُ النّاسِ أَشدهم مداراةً للنّاسِ و اَذَلُّ النّاسِ من «فرمایند: می 9پیامبر اکرم
خردمندترین مردم کسـی اسـت کـه بـا     ؛ )52، 72ق، ج1403(مجلسی، » اَهانَ النّاس

م کسی است کـه مـردم را پسـت    مردم نرمی و مداراي بیشتري کند و خوارترین مرد
  بشمارد.

داننـد کـه بـراي    کسانی که در زندگی از قدرت تعقل بیشتري برخوردارنـد، مـی  
بعضی از صفات همسر را تا آخر عمر، یا بـراي مـدت    سعادت خانواده گاه مجبورند

  طوالنی تحمل کنند.
» داً من مداراتهلَیس الحکیم من لَم یدارِ من ال یجِد ب«فرماینـد:  می 7امام علی
اي )؛ حکیم نیست آن کس که مدارا نکند با کسی که چاره398، 5تا، ج (آمدي، بی

  جز مدارا کردن با او نیست.
باشد، در آنان زیاد می، قدرت کنترل کسانی که از عقل بیشتري برخوردار هستند

روش مالیمـت  توانند تر میتر بهره دارند کمو کسانی که از این نعمت خدا داده کم
کننـد بـا   و نرمش را اختیار نمایند. دلیل این نکته این است که افراد عاقـل سـعی مـی   

ــرمش و انعطــاف   ــا ن ــل مســائل و مشــکالت و ب ــه و تحلی ــري تجزی ــذیري از درگی پ
به سـالمت از کنـار آتـش جنـگ و جـدال و نـزاع درگذرنـد. در         ،جلوگیري کرده

هنگـامی کـه ماشـین بـه      .ماشین اسـت  حقیقت عقل و خرد در انسان به منزلۀ فنرهاي
پذیري از چاله گذشته و از شکسـتن و  افتد فنرها با نرمش و انعطافدست اندازها می

پـذیري  آورند و اگـر فنرهـا روزي حالـت انعطـاف    خرد شدن جلوگیري به عمل می
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انــداز خواهنــد شکســت در اولــین برخــورد بــا دســت ،خــود را از دســت داده باشــند
  ).146 ،1373(رشیدپور، 

  د و هـر کـاري کـه   مایـ ن احتـراز  بر هر عاقلی واجب است که نهایت از بـدخلقی 
آن فکر کرده، و  بارةدر بتداخواهد بگوید اخواهد انجام دهد یا هر سخنی که میمی

  ).245، 1388خود را محافظت نماید که غفلت و بدخویی از او صادر نشود (نراقی ، 
، و   «فرمایند: میکه  7با توجه به حدیثی از امام علی صـفُه إِحتمـالٌ لَ نإِنَّ العاق

ــلٌ غافُ صــفُه تَ نیمــی از وجــود عاقــل و ؛ )492، 8، ج1386(محمــدي ري شــهري، » ن
  ،خردمند تحمل و صـبر و بردبـاري، و نـیم دیگـرش خـود بـه فراموشـی زدن اسـت        

و هاي یک انسان خردمند این است که به هنگام دیـدن خطـا   توان گفت: از نشانهمی
  اش خود را به تغافل بزند.تقصیر و مشاهده عیب و نقص اعضاي خانواده

و () آمـده اسـت.   286ق، 1412(راغـب،  » صـفح «در قرآن کریم تغافل با عنوان 
 ـیمحر اهللاُ غَفُور و رَ اهللاُ لَکُمغْف ونَ أنْ یبح حوا أ ال تُ صفَ لْی فُوا وعآنهـا  )؛ 22(نـور/  )لْی

داریـد خداونـد شـما را ببخشـد؟! و      و چشم بپوشند آیـا دوسـت نمـی    باید عفو کنند
  . خداوند آمرزنده و مهربان است

 ،بیندفرزندش را می یاتغافل نهایت بزرگواري فرد است، با این که خطاي همسر 
 زند.خود را در نهایت کرامت به ندانستن می

(دشـتی،  » ه عمـا یعلَـم  من أشرَف أعمالِ الکَریمِ غَفلَتُ«فرمایند: می 7امام علی
خبري نمایاندن و چشم پوشـی، از بهتـرین   )؛ خود را به بی483، 222، حکمت 1386

  کارهاي بزرگواران است.
کند، با ایـن کـه آدمـی از    زمینۀ خوش خلقی بین همسران را ایجاد می تجاهل نیز

خـود را   عمد با فکر و تدبیر،به طور خطا و اشتباه همسر و فرزندش آگاه است، ولی 
د و بـا مـداراي بـا    کنپیشه می نهایت بردباري و شکیبایی، صبر در سازد وبه جهل می

  د.ماینهمسرش آرامش خانواده را تضمین می
غافُـلِ «فرماینـد:  می 7امام علی ، ال حلم کَالتَّ (محمـدي ري   »ال عقلَ کالتَّجاهلِ

زدن، و حلمی همچـون  خبري تدبیري مانند خود را به بی؛ )492، 8، ج1386شهري، 
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  خود را به غفلت زدن نیست.
توان گفت تغافل و تجاهل از عواملی هستند کـه  با توجه به احادیث نقل شده می

محبـت بـه آسـانی     ۀتوانند از تأثیر علل هجران و دوري بکاهنـد و نگذارنـد رشـت   می
گسسته شود. تغافل و خویشتن را ناآگاه جلوه دادن در مواردي که مصـلحت اسـت،   

تواننـد آن را نادیـده   آن قدر در اخالق اسالمی مهم تلقی شده که افراد باایمان نمـی 
ــی  ــار آن ب ــد و از کن ــی،  انگارن ــدري نراق ــد (حی ). رســول 410، 1388توجــه بگذرن

غافُلٌ«فرماید: در این زمینه می 9اکرم صفُه تَ نُ نؤمق، 1404(ابن شعبه حرانـی،   »اَلم
  مؤمن مبتنی بر تغافل است.نیمی از رفتار و گفتار ؛ )359

غُض عنْ کَثیرٍ مـنَ االُ «نیز فرموده است:  7امام علی ال ی غَافَلْ و مـورِ  منْ لَم یتَ
صت عیشَتُه غَّ کسـی کـه در بسـیاري از امـور تغافـل و      ؛ )717، 2تـا، ج (آمدي، بی»  تَنَ

  پوشی نکند، آرامش و آسایش خود را به هم زده است.چشم

  قابل (شناخت صحیح زن و مرد از یکدیگر). درك مت4
 ۀهاي تقویت مـدارا در خـانواده، درك صـحیح و شـناخت شایسـت     یکی دیگر از راه

  همسران و اعضاي خانواده از یکدیگر است.
شـان نسـبت بـه مسـائل     هايهمسران باید بدانند، افراد در روش زندگی و دیدگاه

ها نیست، بلکه به همسـران توصـیه   وتاند. البته این سخن به معناي تحمل تفامتفاوت
ها را درك کنند و به نقطـه نظـرات مخـالف احتـرام بگذارنـد. ایـن       شود اختالفمی

دهد. ها را کاهش مینگرش، اصول زندگی را دگرگون کرده و به وضوح درگیري
دهنـد و نسـبت بـه    وقتی بفهمیم کـه دیگـران کارهـا را بـه طـور متفـاوتی انجـام مـی        

هاي مختلفـی دارنـد، همـدردي افـزایش یافتـه و برخوردهـا       لعملاها، عکسمحرك
، 1386یابد و همین امر عاملی براي تقویت مدارا خواهد بود (کارلسـون،  کاهش می

93.(  
  گرچـه در انسـانیت مشـترك و هـر دو بـر اسـاس یـک هـدف خلــق         ،زن و مـرد 

تـا   اسـت  اند، اما خداوند متعال آن دو را از جهـات گونـاگون متفـاوت آفریـده    شده
هـا را از یـاد   زمینه براي تشکیل خانواده فراهم شود. گاه زن و مرد فلسفۀ این تفـاوت 
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ها و همچنین تـوان یکـدیگر، هـر یـک از     برند و بدون در نظر گرفتن این تفاوتمی
باشـد و همـین مسـأله، نـزاع و     دیگري انتظاراتی دارند که خارج از تـوان ایشـان مـی   

  کشد.کند تا آنجایی که کار به جدایی میجدال میان آنان را فراهم می
تـر از آنـان هسـتند و زن از    تر و مقـاوم قوي یزنان باید بدانند مردان از نظر جسم

لحاظ احساس و عاطفـه، بـر مـرد غلبـه دارد. مـردان سرپرسـت خـانواده و در تـدبیر         
زندگی و تربیت و تعلیم مسلط بر زنان هستند و چون از لحـاظ علـم و حسـن رأي و    

انـد.  سرپرستی ایشان را به مردان واگـذار کـرده   ،قل و تصمیم بر زنان برتري دارندع
  ).135، 5، ج1372مطیع امر خدا و همسران خود هستند (طبرسی،  ،زنان شایسته
تواند به وجود روابط نرم در خانواده کمک کنـد، ایـن اسـت کـه مـرد      آنچه می

ا داشته باشد و به عکـس زن هـم   عقالنی مردها ر ۀانتظار نداشته باشد همسرش روحی
زنـان را داشـته باشـد. بنـابراین از      به سـبک نباید توقع داشته باشد مرد روحیۀ عاطفی 

قبول همسر به عنوان یـک   ،تقویت مدارا مؤثر باشد درتواند ترین عواملی که میمهم
هاي منحصر به فرد خود اسـت، کـه گـاه در ایـن خصوصـیات      فرد مستقل با ویژگی

باشد. پس به هنگـام توقعـات و انتظـارات خـود عـالوه بـر در نظـر        بل او مینقطۀ مقا
  هاي همسر باید طاقت و توان او را نیز در نظر گرفت.ها و تفاوتگرفتن ویژگی

مــردان بایــد بداننــد کــه زن در خانــۀ ایشــان، گلــی خوشــبو اســت نــه پیشــکار و  
لِّک المرأةَ من أمرِهـا مـا   و ال تُم«فرمایند: در این رابطه می 7خدمتکار. امام علی

، و لَیست بِقَهرَمانَۀٍ إِنَّ المرأةَ ریحانَۀٌ کاري که ؛ )382، 1386(دشتی، » جاوز نَفسها، فَ
نـه خـدمتکار در    ،برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن، گـل بهـاري اسـت   

  امور خانه.
عـاطفی   پذیريآسیبو افت توصیف زن در کلمات اولیاي دین به ریحانه، به لط

ــانی    ــفت قهرم ــل، ص ــاره دارد. در مقاب ــی زن اش ــیس    ،و احساس ــاي رئ ــه معن ــه ب ک
)، 496، 12ق، ج1414؛ ابن منظور، 111، 4ق، ج1410خدمتگزاران است (فراهیدي، 

از تقابل  .متضمن نوعی مدیریت، دلیري و کار کـردن است که از زن نفی شده است
بخـش و  کرد که عناصـر زیبـایی شنــاختی، آرامـش     توان بـرداشتاین دو کلمه می

انتظـار داشـت    رویی و کـار کـردن از او  سختباید تر عاطفی در زن غلبه دارد و کم
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  ).228، 1384و مسعودي،  52، 1385فر، (ساالري
اي فرزندم!... اگر توانستی که بـه زن، بـیش از تـوانش    « فرماید:می 7امام علی

تـر و  ن کار، زیبایی او را پایدارتر، خاطرش را آسودهزیرا ای ،تحمیل نکنی چنین کن
ق، 1414(حـر عـاملی،    »نـه پیشـکار   ،سازد، چرا که زن گل استحالش را نکوتر می

  ).120، 14ج
یک قانون کلی همگانی در زندگی این است که در همه جا اصل نخستین، صلح 

ح خَیرٌ(و صفا و دوستی و سازش اسـت   نـزاع و کشـمکش و    .)128(نسـاء/  )و الصلْ
لذا جـز در مـواردي    ؛جدایی به خالف طبع سلیم انسان و زندگی آرام بخش اوست

ضروري و استثنایی نباید به آن متوسـل شـد. بنـابراین زن و مـرد بـه جـاي توجـه بـه         
مصالح فردي، باید به مصـلحت خـانواده بیندیشـند و بـا انعطـاف و پـذیرش جایگـاه        

بـرد  دي خود بگذرنـد و آنهـا را در جهـت پـیش    هاي فرهمسر در زندگی از خواسته
  ).81، 1389نیا، اهداف زندگی به کار گیرند (محمدي

منفرد ندارد، و زن و شـوهر و   ةاگر همسران بدانند زندگی مشترك برنده و بازند
رسـند و یـا همـه بـا هـم از ارتقـاء و پیشـرفت        فرزندان یا با هم به رشـد و تعـالی مـی   

همسـر خـود را    کننـد سـعی مـی   ،د براي برنده شدن خانوادهتردیبی خواهند ماند؛باز
درك کرده و با کمبودهاي زندگی مشترك بسازند، چرا که طبق فرمایشات اولیاي 

خواهد از زندگی باصفایی برخوردار باشـد در هـر حـال بایـد     کسی که می :دین
 ).53، 1386مدارا کند (کاوه، 

حالٍ و اَحسنِ الصـحبۀ لَهـا لیصـفُو     فَدارِها علی کُلِّ«فرمایند: می 7امام علی
یشُکدر هر حال با همسرت مدارا کن و بـا او   )؛122، 14ق، ج1414(حرعاملی،  »ع

  ات باصفا شود.معاشرت و همنشینی شایسته داشته باش تا زندگی
تـوان عنـوان   که در مورد درك متقابل زن و مرد از یکـدیگر مـی  آخرین مطلبی 
داننـد  گر همسران شناخت صحیحی از یکدیگر داشته باشند، میکرد، این است که ا

انـد؛ در ایـن   که هر کدام از آنها به عنوان نعمت و امانت براي دیگري آفریـده شـده  
 ،گوینـد صورت عالوه بر این که خداوند را بابت این امانت و نعمت، شکر لفظی می

خواهند داشت. حال در جهت شکر عملی نیز برآمده و معاشرتی نیکو با همسر خود 
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در حقیقـت کفـران نعمـت     ،تحقق پیـدا نکنـد   ا کوتاهی هر یک از آنها این امراگر ب
و منْ آیاته أنْ (فرماید: ). خداوند در قرآن کریم می788، 1388شده است (نراقی، 

 ـوم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأز کُمنْ أنْفُسم ـی   خَلَقَ لَکُمـۀً إِنَّ فمحر ةً ود
َ کتَفَکَّـرُونَ ذلمٍ یقَول کـه از  اسـت   هـاي او ایـن  )؛ از جملـه نشـانه  21(روم/ )آلیات

تـان دوسـتی و   خودتان همسرانی براي شما آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میـان 
  هـایی اسـت.  اندیشـند نشـانه  مهربانی نهاد. آري در این نعمت بـراي مردمـی کـه مـی    

  باشد.تردید شکر این نعمت به گرامی داشتن و مدارا میبی
و اما حق همسرت آن است که بدانی خداوند متعـال  «فرمایند: می 7امام سجاد

با آفرینش او وسیلۀ آرامش، رفاه، انس و نگهـداري تـو را فـراهم نمـوده اسـت. هـر       
بر بداند که خدا را سپاس گوید و کدام از شما زن و شوهر بر نعمت وجود دیگري، 

نعمـت الهـی را گرامـی داشـته و در معاشـرت بـا او،       ایـن  او و بر تو واجب است که 
تـر و رعایـت محبـوب و    اگر چه حق تو بر زن سخت ،خوشرفتاري و رفق پیشه کنی

تر است، ولی زن حق مهربانی و انس مکروه تو (اگر زیاده خواهی نباشد)، بر او الزم
اي است که گریزي از انجام آن نیست آسایش، غریزهبر تو دارد و جایگاه آرامش و 

  .)270، 1388و حیدري نراقی،  262تا،  (ابن شعبه حرانی، بی» و این حق بزرگی است

  توجه به منافع بلند مدت .5
تواند انگیزة همسران را توجه به منافع بلند مدت در خانواده، از مواردي است که می

تردید کسی که به خود یادآور شود، تنهـا چنـد   جهت تقویت مدارا افزایش دهد. بی
لحظه تحمل و نرمی نشان دادن در برابر برخورد و رفتارهاي نادرست همسر و دیگـر  

کند و موجب رضـایت  اعضاي خانواده، عالوه بر این که آتش خشم را خاموش می
شود، آثار و برکات زیادي را نیز در زندگی به همراه خواهد داشـت؛ بـه   خداوند می

تواند در برابر نامالیمات زندگی از خـود نـرمش نشـان    اي قوي میراحتی و با انگیزه
  تصـریح  9هاي مـادي و معنـوي مـدارا اسـتفاده کنـد. رسـول اکـرم       داده و از بهره

ما اُعطی اهلُ بیت الرِّفـقَ إِالَّ  « :باشدکند که منفعت خانواده، در رفق و مدارا میمی
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ــم هــی، » نَفَع ــیچ خــانواده ؛ )182، 3ج، 1382(کلین ــه ه ــدارا و مالیمــت عطــا ب   اي، م
  شود، مگر این که به آنان سود برساند. نمی

خویی و سازش، و با اخالق گرم و نرم با یکدیگر زندگی به کارگیري رفق و نرم
کردن، عالوه بر این که دستور اکید اسالم است، نوعی عبادت بوده و داراي ثواب و 

هـا، داشـتن   ). از جملـۀ ایـن بهـره   514، 1385شـد (سـاالري فـر،    باالعاده میبهرة فوق
هایی اسـت کـه بـه    چرا که جامعۀ سالم در گرو داشتن خانواده ،اي سالم استجامعه

خویی از سالمت کافی برخوردارند. بـدون شـک   علت برخورد خوش و مدارا و نرم
  سالم خواهد بود. خانوادة سالم مساوي با جامعۀ

چرا که نیمـی از آن   ،کامل برد ةتوان از زندگی بهرمدارا نمی اساساً بدون رفق و
الرّفـق  «فرماینـد:  مـی  7دهد. در همین زمینه امام موسی کـاظم را مدارا تشکیل می

صف العیشِ نرمی و مدارا، نیمی از زندگی است.؛ )182، 3، ج1382(کلینی، » ن  
شود عبارت است یهاي بلندمدت که در سایۀ رفق و مدارا نصیب انسان ممنفعت

  از:

  الف ـ کامیابی (سالمت و پایداري) 
کننـد، بـا   اي را آغـاز مـی  زن و مرد جوانی که با پیوند مقدس ازدواج، زنـدگی تـازه  

بختـی، بـه آینـدة زنـدگی خـویش امیـد       توجه به نوع نگرش آنها به سعادت و خوش
پردازند. ش میمندانه به تالش و کوشاند و براي به دست آوردن حیاتی سعادتبسته

اي روشن و کامیابی در زندگی، یکی از عواملی اسـت کـه موجـب    امید براي آینده
کند، چرا سازگاري و تفاهم شده و زمینۀ هر چه بیشتر مدارا در خانواده را فراهم می

یابی به هدف، کـه همـان سـعادت و کامیـابی در زنـدگی      که امید به زندگی و دست
و بگو مگوهاي خانوادگی است و همین امید به کامیابی مانع بروز ناسازگاري  ،است

هـا و نامالیمـات را یکـی پـس از     شـود همسـران بتواننـد، سـختی    است که باعث مـی 
هاي روشن دست یابنـد (جمعـی از نویسـندگان،    به آینده ،دیگري پشت سر گذارده

1381 ،98.(  
تار مناسب با ها نسبت به رفبراي تشویق انسان ،:هاي اولیاي دینیکی از شیوه
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این امـور،   ۀهمسر، اعالم اموري است که براي آنها اهمیت بسیاري دارد، که از جمل
  ).78، 1385همین کامیابی در زندگی است (ساالري فر، 

شـود.  مدارا حاصـل مـی   ۀ، کامیابی و سعادت در سای:در سخنان اولیاي الهی
)؛ مالیمـت و  433تـا،   دي، بـی (آمـ » الرِّفقُ مفتاح النَّجـاح «فرماینـد:  می 7امام علی

  مهربانی کلید کامیابی است.
کنند تا با رسیدن به آن کامیاب شـوند، بقـا   از جمله اهدافی که همسران دنبال می

و پایداري زندگی است، آنها به دنبال این هستند که تضمینی براي ثبات خانواده پیدا 
). ایـن تضـمین،   102، 1388کنند و نگران تغییر منفی زنـدگی نباشـند (حسـین زاده،    

بِـالرِفقِ تَـدوم   «فرماینـد:  می 7همان رفق و مدارا در زندگی خواهد بود. امام علی
حبه با رفق و مدارا همدمی و همراهی در زندگی مشترك ؛ )244تا،  (آمدي، بی» الص

  ماند.پایدار می
کـه ایـن    ،شـود سالمت خانواده نیز از جمله مواردي است که باعث کامیابی مـی 

سـالمۀُ العـیشِ فـی    « فرماینـد: می 7مهم نیز با مدارا حاصل خواهد شد. امام علی
  سالمت زندگی، در مدارا کردن است.)؛ 560(همان، » المداراةِ

  ده ماننـد گذشـت،  هر اندازه اعضاي خـانواده بیشـتر آراسـته بـه اوصـاف پسـندی      
برخوردار خواهـد  شان از سالمت و آرامش بیشتري خویی و مدارا باشند، زندگینرم
  .ستکه نتیجۀ آن کامیابی ا ،بود

تحقیقات نشان داده اسـت، افـرادي کـه بیشـتر اهـل مـدارا و گذشـت هسـتند از         
که مزین به این خصوصیت اخالقی کسانی ،به عکس .تري برخوردارندزندگی سالم

هـاي جسـمی از جملـه فشـار خـون، زخـم معـده و        باشند، بیشتر دچـار نـاراحتی  نمی
). وقتـی  111تـا،  شوند (عاطف وحید، بیهمچون افسردگی می ،هاي عصبیناراحتی

آید و در ایـن بـین   چنانی به میان میهاي آنمدارا نباشد پاي جدال، بگو مگو و تنش
کـه  سالمت خانواده به خطر افتاده و زندگی به کام انسان تلخ خواهد شد و نتیجه این

  رود.دین و دنیا بر باد می
(محمدي ري » سالمۀُ الدین و الدنیا فی مداراةِ النّاس«رمایند: فمی 7امام علی
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  سالمت دین و دنیا در مدارا کردن با مردم است.؛ )240، 3، ج1386شهري، 
غـی  «فرمایند: می 9رسول اکرم ال ینب أنَّه تّی ظَنَنترأةِ حئیلُ بِالم أوصانی جبرَ

جبرئیـل پیوسـته مـرا    ؛ )440، 3ق، ج1404(صـدوق،  » طَالقُها إالَّ من فاحشَۀٍ مبینَـۀٍ 
کرد، چندان که گمـان بـردم طـالق دادن او جـز در صـورت      دربارة زن سفارش می

  ارتکاب عمل زشت زناي آشکار روا نیست.
بنابراین مدارا در هر حال، مگر در صورت ارتکـاب گنـاه نابخشـودنی ضـروري     

  است.

  ب ـ بزرگداشت و تکریم همدیگر
تواند جهت تقویت مدارا مؤثر واقع شود، نیاز به تکریم عواملی که مییکی دیگر از 

مـورد تحسـین و تکـریم     دکنـ در خانواده است. هر انسانی در طول زندگی آرزو می
از رفق به عنـوان عـاملی بـراي     7). امام صادق431، 1387قرار گیرد (پی، مایکل، 

تکریم فرد توسط طرف مقابـل   خویی بامیان مدارا و نرم یشانااست. تکریم نام برده 
 »إِنْ شئت اَنْ تُکْرَم فَلن، و إنْ شئت اَنْ تُهـانَ فاخشُـن  «مالزمه برقرار نموده اسـت:  

خواهی گرامی باشی مالیم و مهربان باش و اگر می؛ )269، 78ق، ج1403(مجلسی، 
  خواهی خوار شوي خشن باش.اگر می

شـود  زمانی آشکار می ،اي تقویت مدارابه عنوان عاملی بر ،اهمیت نیاز به تکریم
آینـد کـه پـردة حرمـت میـان      ها و اختالفات، هنگـامی پدیـد مـی   که بدانیم درگیري

تـرین  همسران دریده شود و طرفین براي یکدیگر ارزش و احترامی قائل نباشند. مهم
هاي میان زن و مرد، تحکـیم روابـط آنـان    شیوه براي جلوگیري از پیدایش درگیري

منـد  شود. تکریم یکدیگر، طرفین را به هم عالقـه مدارا حاصل می ۀبه وسیل است که
کند. حرمت گذاردن به هم، یک حسن است و هر زن و مـرد بایـد نکـات مثبـت     می

زندگی همسر خود را بیابد و او را بـراي آن نکـات مثبـت مـورد تکـریم قـرار دهـد        
  ).258، 1362(قائمی، 

یعی هر انسانی است. آدمی به دلیل غریزة نیاز طب بزرگداشت و تکریم شخصیت،
بـه ذات خـویش عالقـه دارد و مایـل      ،اسـت  حب ذات که در طبیعت او نهاده شـده 
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، 1387است دیگران نیز شخصیت او را بپذیرنـد و گرامـی بدارنـد (حسـینی، داوود،     
38.(  

ها به ودیعه گذاشته شده است این یک نیاز طبیعی است که در فطرت همۀ انسان
بـین   يهـا هاي میان همسـران و در نتیجـۀ درگیـري   اما تفاوت ،د پاسخ داده شودو بای

شود. بهترین راه براي ارضاي این غریزه این آنان مانع از رسیدن او به این خواسته می
را تبدیل به دوسـتی   هاها را با خوبی دفع کند، چرا که این کار دشمنیاست که بدي
خداونـد در قـرآن    .آوردرد را نیز به وجـود مـی  کند و زمینۀ تکریم فو صمیمیت می

ع بِـالَّتی هـی أحسـنُ فَـإِذَا     ( فرماید:کریم می حسنَۀُ و ال السیئَۀُ ادفَ و ال تَستَوِي الْ
یممح یلو ةٌ کَأنَّهداوع نَهیب و نَکیي بهرگز نیکی و بدي یکسان )؛ 34(فصلت/ )الَّذ

ا نیکـی دفـع کـن، تـا دشـمنان سرسـخت همچـون دوسـتان گـرم و          نیست، بدي را ب
  شوند. صمیمی

هر کس بدي کند انتظار مقابله به مثل را دارد، مخصوصاً افراد بد چون خودشان 
گوینـد، هنگـامی کـه ببیننـد     اند و گاه یک بدي را چند برابر پاسخ مـی از این قماش

که بـا خـوبی و نیکـی بـه مقابلـه      دهد، بلطرف مقابل نه تنها بدي را به بدي پاسخ نمی
جاسـت کـه طوفـانی در    کنـد، ایـن  هـاي او مـدارا مـی   خیـزد، و در مقابـل بـدي   برمی

  گیـرد و بیـدار  شان تحـت فشـار شـدیدي قـرار مـی     شود و وجدانوجودشان برپا می
شـوند، احسـاس   گیرد و شـرمنده مـی  شان صورت میشود، انقالبی در درون جانمی

هـا و  جاست که کینهشوند. اینرف مقابل عظمت قائل میکنند و براي طحقارت می
گیـرد  ون جان برخاسته و جاي آن را محبت و صمیمت میرها با طوفان از دعداوت

). اگــر هــر یــک از همســران نســبت بــه رفتــار  281، 20، ج1386(مکــارم شــیرازي، 
ناشایست دیگري همین اصل را به کار گیرد و بدي را با خـوبی دفـع کنـد، موجـب     

  رفتاري و در نتیجه تکریم آنان خواهد شد.تحول، خوش
، فإِنَّه یوشک أن یلینَ لَک«فرمایند: می 7امام علی ن َغالَظَکمن لل دشتی، » و)

با آن کس که با تو درشتی کرده، نـرم بـاش کـه امیـد     ؛ )381و  380، 31، نامۀ1384
  است به زودي در برابر تو نرم شود.
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اي حقیقی کلمه، آداب معاشرت دینی را رعایـت کنـد، نـه تنهـا     اگر انسان به معن
شود؛ بلکـه زمینـۀ مـداراي آنـان را هـم      دیگران از او نمی ةمدارا موجب سوء استفاد

کند. اگر هم مـداراي یکـی از همسـران زمینـۀ مـداراي دیگـري را فـراهم        فراهم می
د. بنابراین اگر کنگیري میآلود خانه پیشنکند، حداقل از شدت گرفتن فضاي تنش

داشت طرف مقابل قرار گیرند باید خواهند مورد احترام و گرامیاعضاي خانواده می
  هاي اصلی زندگی خود قرار دهند.مالیمت را جزء برنامه

ه نالَ مـا یریـد مـنَ النّـاسِ    «فرمایند: می 7امام صادق » من کانَ رفیقاً فی أمرِ
ر خـود نرمـی کنـد، هـر چـه از مـردم       هر کـه در کـا  ؛ )64، 75ق، ج1403(مجلسی، 

  خواهد بدان برسد.
  ه و حتـی خـارج از خـانواده بایـد بـه     معاشرت و رفتـار انسـان بـا اعضـاي خـانواد     

  اي باشد که اگر از بین آنها برود نبودنش را حس کنند.گونه
م معها بکَوا علَیکُم«فرمایند: می 7امام علی و إِن  خالطُوا النّاس مخالَطَۀً إنْ متُّ

با مردم چنان معاشرت ؛ )444، 10، حکمت1384(دشتی، » عشتُم (غبتُم) حنُّوا الَیکُم
کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشـید (غایـب شـوید) مشـتاق دیـدن      

  شما باشند.
باید با مـردم و اعضـاي خـانواده     ،مورد احترام باشد خواهدبنابراین اگر انسان می

  کو داشته باشد.معاشرت نی

  ج ـ خیر کثیر
ممکن است در طول زندگی مشترك، به دلیل برخی از مسائل، مهر و محبت زوجین 
نسبت به هم کم شود و یا حتی به علت برخی از خصوصیات اخالقـی زن و شـوهر،   

ه نجـات، جـدایی اسـت و از ایـن     ایجاد شده و زوجین تصور کننـد تنهـا را   یکدورت
  ی بهتر دست پیدا کنند.توانند به زندگمی طریق

قرآن کریم با توجه به اهمیت لزوم حفظ خانواده و با توجه به این که حق طـالق  
حـلُّ لَکُـم أنْ     ( فرماید:خطاب به ایشان می ،مردان است با نُـوا ال یینَ آما الَّـذهیا أی
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ُثوا النِّساء کَرْهاً و ال تَعضُلُوهنَّ لتَذْهبوا بِبعضِ م ا آتَیتُموهنَّ إِالَّ أنْ یأتینَ بِفاحشَۀٍ تَرِ
إِنْ کَرِهتُموهنَّ فَعسی أنْ تَکْرَهوا َشـیئاً و یجعـلَ اهللاُ     مبینَۀٍ و عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَ

اي اهل ایمان، براي شـما حـالل نیسـت کـه زنـان را بـه       )؛ 19(نساء/ )فیه خَیراً کَثیراً
جـویی   گیـري و بهانـه   بر به میراث گیرید (مانند جاهلیت)، و بر آنان سختاکراه و ج

که عمل زشـتی   اید به جور بگیرید، مگر آن که قسمتی از آنچه مهر آنها کرده دیکن
پسند چه دل از آنها آشکار شود و در زندگانی به آنها به انصاف رفتار نمایید، و چنان

که خـدا   ا چیزها ناپسند شماست و حال آنکنید) چه بسنشما نباشند (اظهار کراهت 
  در آن خیر بسیار مقدر فرماید.

چه بسـا چیـزي    ،انسان باید بداند که همیشه خیر و شر همراه با تمایالت او نیست
بنـابراین   .را ناخوشایند بداند حال آن که خداوند خیر زیادي در آن قـرار داده باشـد  

  مصـالح خـویش کـامالً آگـاه     ۀبـه همـ  نباید عجوالنه تصمیم بگیرد، چرا کـه انسـان   
  ).261، 2، ج1383باشد (قرائتی، نمی

 ق مهم خیر کثیر عبارتند از:دیاز جمله مصا

 ؛)321، 3، ج1386(مکـارم شـیرازي،    منـد . فرزندان صالح و با لیاقت و ارزش1
ممکن است همسر از جهاتی براي انسان ناخوشایند باشد، ولی خـداي علـیم خیـر    

  از طریق نسلی شایسته نصیب او نماید.دنیا و آخرت را 
. مصداق دیگر خیر کثیر در مدارا، اوج گرفتن و تعالی معنوي است. کسی که 2

مند خواهد شد، در غیر این صورت از این با خانواده مدارا کند از توفیقات الهی بهره
مـن حـرم مـداراة    «فرمایند: می 9گردد. حضرت رسول اکرممقامات محروم می

)؛ هـر کـه محـروم از مـدارا     40، 6، ج1371بخش، (احسان» فَقَد حرم التَّوفیق النّاسِ
  کردن با مردم باشد محروم از توفیق است. 

گروهی از قریش با مردم کم سازگاري کردند و از «فرمایند: می 7امام صادق
و  ،از نظر خانوادگی عیبی نداشتند ، در صورتی که به خدا سوگندقریش رانده شدند

رفتاري نمودند و بـه خانـدان عـالی و بلنـد پیوسـتند.      ی از قریش با مردم خوشگروه
سپس فرمودند: هر که دسـتش را از مـردم دریـغ دارد او از آنهـا یـک دسـت دریـغ        
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  ).180، 3، ج1382(کلینی،  »ها دریغ دارندولی مردم از او دست ،داشته
اذیـت قـرار   در صورتی که هر یک از همسران از جانـب دیگـري مـورد آزار و    

تردیـد بـه مقامـات    خویی، این گرفتاري را تحمل کنـد، بـی  بگیرد و او با مدارا و نرم
  از جمله: ؛معنوي خواهد رسید

  . اجر ایوب  1ـ2
کسی که بر سوء خلق زن خود صبر کند، خـداي متعـال   « فرمایند:می 9پیامبراکرم

را بـه او عطـا    9بیند اجر ایـوب پیغمبـر  در قبال هر سختی که در تحمل آن زن می
  ).287ق، 1406(صدوق،  »کندمی
 . مقام شهید2ـ2

(متقـی هنـدي،    »من عـاش مـدارِیاً مـات َشـهیداً    «فرماینـد:  می 9حضرت رسول
کسی که با مدارا کردن با مردم زندگی را به پایـان بـرد شـهید    ؛ )407، 3ق، ج1405
مـدارِیاً   من مات«نقل است کـه:   9در حدیث دیگري از حضرت رسول میرد.می

کس کـه بـا مـدارا و نرمـی بـا مـردم       آن؛ )55، 72ق، ج1403(مجلسی، » مات َشهیدا
  بمیرد شهید مرده است.

  . اجر صدقه3ـ2
   7مـدارا بـا مـردم و خـانواده نـوعی صـدقه اسـت. امـام صـادق          ،براساس احادیث

ـ    «فرمایند: می ی نَفسـه و اخوانـه   إِنَّ مداراةَ أعداء اهللاِ من أفضَـلِ صـدقَۀِ المـرء عل
همانا مدارا کردن با دشمنان خدا از برترین صدقه دادن مرد ؛ )401(همان، » المومنینَ

وقتی مدارا کردن با دشمن چنین اجري داشته  باشد.بر خویشتن و برادران مؤمنش می
  تر خواهد داشت.باشد بدون شک مدارا با همسر و فرزند اجري بزرگ

  زندگید ـ خیر و برکت در 
 9فع مدارا، خیر و برکت در زندگی است. حضرت رسول اکـرم ایکی دیگر از من
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(کلینـی،  » الرِّفـقُ یمـن و الخُـرقُ شُـوم    «فرماینـد:  در حدیثی عنوان می این مورد را
  برکتی و شومی است.رفق و مدارا، برکت، و خشونت بی؛ )185، 3، ج1382

» دةَ و البرَکَۀ و من یحرمِ الرِّفق یحرمِ الخَیرإِنَّ فی الرِّفقِ الزِیا«فرمایند: ایشان می
در نرمی افزونی و برکت است و هر که از نرمی محـروم شـد از خیـر    ؛ )182(همان، 

  باشد.محروم گشت. افزایش روزي از برکات مدارا و رفق در زندگی می
ار در در منابع اسالمی عالوه بر کار و فعالیت، مدارا نیز به عنـوان عامـل تأثیرگـذ   

ــین زاده،     ــت (حس ــده اس ــی ش ــزایش روزي معرف ــادق 60، 1388اف ــام ص   7). ام
شـان را  اي که بهرة خـود را از نرمـی گرفتنـد، خـدا روزي    هر خانواده فرمایند:می

روي در خرج) از وسعت مال وسعت داد و نرمی در تقدیر معیشت (اقتصاد و میانه
خرجی چیزي بـاقی نمانـد، همانـا    روي درماندگی نباشد و با ولبهتر است و با میانه

، 72ق، ج1403مجلسـی،  کند و نرمـی را دوسـت دارد (   خداي عز و جل نرمی می
61.(  

  گیرينتیجه
. مدارا در آیات و روایات مورد تأکید قرار گرفته است و مداراي با مردم نیمـی  1

  از ایمان شمرده شده است.
جامعه را به همـراه خواهـد   . مدارا عالوه بر این که سعادت و سالمت خانواده و 2

شـود. از جملـه ایـن کـه باعـث      داشت، باعث برکات فراوانی در زنـدگی مـی  
  شود.افزایش روزي و رسیدن فرد به مقامات معنوي می

توانند اعضـاي خـانواده را جهـت تقویـت مـدارا یـاري نماینـد،        . عواملی که می3
، تمـرین و  شامل تقویت مبانی عقیـدتی (معنـوي کـردن سـازگاري)، کامیـابی     

ــرد از       ــحیح زن و م ــناخت ص ــل (ش ــل، درك متقاب ــل و تجاه ــت، تغاف مراقب
  باشند.یکدیگر) و توجه به منافع بلند مدت می

  منابع و مآخذ
  م.قرآن کری. 1
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  .مدرسین جامعۀ قم، دوم، چاپ ،العقولتحف ق)،1404حرانی ( شعبه ابن. 2
  .صادر دار انتشارات سوم، چاپ ،العربلسان ق)،1414مکرم ( بن محمد منظور، ابن. 3
  .گیالن جمعۀ نماز برگزاري ستاد رشت، ،آثارالصادقین )،1371صادق ( بخش، احسان. 4
  .االسالمیه دارالکتب چاپ قم، ،غررالحکم تا)،عبدالواحد (بی آمدي،. 5
  .رضوي اسالمی علوم دانشگاه مشهد، ،)عفو و مدارا(سازگاري  )،1387جواد ( ایروانی،. 6
  .دارالحدیث نشر قم، پنجم، چاپ ،زندگی از رضایت )،1384عباس ( ،پسندیده. 7
 تهـران  انتشـارات  اول، چـاپ  دهقـان،  حسـن م ۀترجمـ  ،درمانی خانواده )،1387مایکل ( پی،. 8

  .دانش
  .قلم سماء انتشارات اول، چاپ ،زندگی عشق )،1381نویسندگان ( از جمعی. 9

 حیـاء ا دار ،:البیـت آل مؤسسـۀ  ،لشـیعه اوسـائل  ق)،1414حسـن (  بن محمد حر عاملی،. 10
  .التراث

 نشـر  ،1خمینـی  امـام  مؤسسـۀ  هفـتم،  چـاپ  ،سـازگار  همسران )،1388علی ( زاده، حسین. 11
  .نگارش

  .کتاب بوستان مؤسسۀ قم، پنجم، چاپ ،خانواده در سالم روابط )،1387داوود ( حسینی،. 12
 انتشـارات  قم، پانزدهم، ،7جادس امام حقوق رسالۀ )،1388محمد ( علی نراقی، حیدري. 13

  .نراقی
 امــام ٔمؤسســۀ اول، چــاپ ،دینــداري )،1385رضــامندي ( خــانوادگی، مجتبــی و حیــدري،. 14

  .1خمینی
ــ )،1384محمــد ( دشــتی،. 15 ــجن ۀترجم ــه ه ــنجم، و ســی ،البالغ ــم، پ ــاتی مؤسســۀ ق  تحقیق

  .7منینؤامیرالم
 انتشــارات اول، چــاپ ،براغــ مفــردات ق)،1412محمــد ( بــن حســین اصــفهانی، راغــب. 16

  .دارالعلم
  .نهضت انتشارات سوم، چاپ ،وحی دیدگاه از تربیت )،1370عبدالمجید ( رشیدپور،. 17
  .اطالعات مؤسسۀ اول، چاپ ،خانواده استحکام و تعادل )،1373مجید ( رشیدپور،. 18
 ل،او چـاپ  ،شناسـی روان و اسـالم  نگـرش  در خـانواده  )،1385محمد رضا ( فر، ساالري. 19

  .قلم آهنگ انتشارات پژوهشگاه، ویرایش نشر ادارة
  .هاجر نشر مرکز اول، چاپ ،اسالم در خانواده نظام بر درآمدي )،1385(  --------. 20
  .دارالرضی قم، اول، چاپ ،االعمال ثواب ق)،1406بن علی( محمد صدوق،. 21
  .مدرسین جامعۀ قم، دوم، چاپ ،الفقیه یحضره ال من ق)،1404( --------. 22
  .حیدریه ٔکتابخانه نجف، ،االنوار ةمشکا ق)،1385( حسن ابوعلی الفضل بن طبرسی،. 23
تهـران،   سوم، چاپ مترجمان، از روهیگ ۀترجم ،البیان مجمع تفسیر )،1372( --------. 24

  .خسرو ناصر انتشارات
 سـوم،  اپچـ  ،9اعظم پیامبر قصار کلمات الفصاحه نهج )،1386کاظم ( مطلق، عابدینی. 25

  .فراگفت انتشارت قم،
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 پیونـد  تحکـیم  تـا)، (بی لواسانی، فهیمه محمدپور و احمدرضا محمدکاظم؛ وحید، عاطف. 26
  .قلم آهنگ انتشارات پنجم، چاپ ،زناشویی

  .هجرت انتشارات دوم، چاپ ،العین ق)،1410احمد ( خلیل بن فراهیدي،. 27
  .دارالرضی منشورات قم، اول، چاپ ،المنیر المصباح تا)،احمد (بی فیومی،. 28
  .امیري انتشارات تهران، ،جوان همسران مسائل و خانواده )،1362علی ( قائمی،. 29
  .قرآن از هاییدرس فرهنگی مرکز یازدهم، چاپ ،نور تفسیر )،1383محسن ( قرائتی،. 30
  .اسالمیه دارالکتب یازدهم، چاپ ،قرآن قاموس )،1386اکبر ( علی قریشی،. 31
 چـاپ  شـهري،  ري وشـین ن ۀترجم ،نگیرید سخت زندگی در )،1386ریچارد ( ارلسون،ک. 32

  .فلسفه انتشارات تهران، دوم،
  .سخن انتشارات اول، چاپ ،همسران ناسازگاري نشناسیروا )،1386سعید ( کاوه،. 33
 نشـر  مشهد، چهارم، ، چاپ7رضا امام دیدگاه از زندگی آئین )،1387محسن ( کتابچی،. 34

  .الف
 تهـران،  اول، چـاپ  صـطفوي، م ۀترجمـ  ،کـافی  اصـول  )،1382یعقوب ( بن محمد کلینی،. 35

  .وفا انتشارات
 آسـتان  هـاي پـژوهش  بنیاد مشهد، اول، چاپ ،هدایت تفسیر )،1387مترجمان ( از گروهی. 36

  .قدس
  .الرسالۀ مؤسسۀ بیروت، ،کنزالعمال ق)،1405علی ( هندي، متقی. 37
  دار إحیاء التراث العربی. ،، چاپ دوم، بیروتبحاراألنوار، ق)1403( مجلسى، محمد باقر. 38
  .دارالحدیث قم، هشتم، چاپ ،الحکمه میزان )،1386محمد ( شهري، ري محمدي. 39
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