
 

 

 

 مدارا و تحّمل پاداش

 *عظیمی ناجی مهدی

 مقدمه

 ای هبرجسـت اهمّیـت از انديشـمندان یبـرا تاريخ طول در كه یموضوعات از یيک
 بـا ها انسـان آمیز مسـالمت یزيسـت هم و تفاهم تعامل، یچگونگ بوده، برخوردار

 روابـط بهبـود فاكتورهـای دنبـال بـه همیشـه سـالم های انسـان سـت.ا يکديگر
 يکـديگر بـا روابـط قطـع و درگیری و نزاع از و بوده سازنده تعامالت و اجتماعی

   .اند بوده برحذر
 كه است سازنده تعامل فاكتورهای همین از يکی كه نیز «مدارا و تحّمل»
 و است جامعه در روانی آرامش ايجاد و اجتماعی روابط بهبود در اثربخش عامل

 كند. می جلوگیری انسانی روابط تخريب و ها دشمنی گسترش از
 اهداف به رسیدن در ما به تواند می ،«تحّمل» ۀواژ مفهومی شناخت

  كند: كمک «مدارا و تحّمل» بردیكار

 تحّمل مفهوم تعريف

با مخالفت در پايداری و استقامت ثبات، معنای به تحّمل غزالی، اعتقاد بر بنا
                                                           

 .اس ارشد مشاوره خانوادهكارشن *
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 توانايی» معنی به ،«روانی فشارهای تحّمل» همچنین 3است. نفس هوای
 «قوی هیجانات و فشارآور های موقعیت دادها، روی برابر در (مقابلهمقاومت)

 2است. شده دهآور
 همین به «حلم» ،«تساهل» ،«مدارا» مانند نیز، تحّمل با مترادف های واژه

 ماليمت،» است: آمده زير یمعان به كه «مدارا» جمله از است. رفته كار به معانی
 1«دادن. نشان یسازگار و شفقت ،یفروتن تحّمل، ،یبردبار مماشات، ،ینرم

 پوشی، چشم گرفتن، آسان معنای هب ،«تساهل» ريشۀ «َسُهَل » لغت همچنین
 معنای به نیز، «حلم» 4است. مخالف عقیدۀ هرگونه تحّمل و صدر سعۀ

 5است. «احساسات و خشم برابر در نفس آرامش» و «داری خودنگه»
 كرد. اشاره راتر نظريۀ در «كنترل منبع» واژۀ به تحّمل، مفهوم برای توان می
 نظريه، اين در مفهوم اين .انجامد می دهادا روی بر تسلط به عمالً  كنترل، مفهوم

 نشان بیرونی آيند ناخوش اتفاقات با مواجهه در خود نقش دربارۀ را افراد باور
 های گفته و رفتارها معتقدند ،«بیرونی كنترل» دارای افراد طرفی از .دهد می

 یافراد مقابل در و است داشته آنها كرد عمل بر زيادی تأثیر ديگران، آيند ناخوش
 كه آيندی ناخوش های محّرک دارند اعتقاد هستند، «درونی كنترل» دارای كه

 6آنهاست؛ خود كنترل تحت اطرافیان(، خشم ابراز )مانند كنند می دريافت
                                                           

 .221محمد غزالی، كیمیای سعادت ص  .4

مقايســۀ تــأثیر آمــوزش صــبر و حــل مســئله بــر كــاهش ». احمــد ايــزدی طامــه و همکــاران، 0
 .510ـ  022، ص 2نامۀ دانش انتظامی، ش  ، فصل«پرخاشگری...

 .«مدارا»نامه، ذيل واژۀ  اكبر دهخدا، لغت . علی9

، مجلۀ مطالعات اسالمی، ش «های سیاسی اسالم اهل و مدارا در انديشهتس»فر،  . حسین فرزانه1
 .511ـ  511، ص 12

، مجلـۀ الهیـات و حقـوق، ش «خاستگاه مدارا و عفو از ديدگاه قرآن و حديث». جواد ايروانی، 0
 .512ـ  511، ص 52

 .212های شخصیت، ص  . دوان شولتز و سیدنی آلن شولتز، نظريه1
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 با كنارآمدن توانايی بر تواند می رفتار، و افکار بر كنترل احساس داشتن بنابراين
  باشد. اثرگذار آن بخش زيان آثار رساندن حداقل به و روانی فشار

 مؤثر گری پرخاش و خشم اختالفات، به واكنش در كه متغیرهايی ديگر از
 در كه افرادی غالباً  است. «اختالفات دهندۀ كاهش و دهنده افزايش» متغیر است،

 و اختالفات و مسائل از بزرگتر را خود دارند، بااليی تحّمل اختالفات بروز برابر
  3دارند. باالتری تحّمل انۀآست و بینند می مشکالت حتی

 مدارا و تحّمل ضرورت و اهمّيت

 زندگی دورانی در زيرا است؛ تر ضروری ديگر زمان هر از مدارا و لتحّم  امروز
 های تفاوت متقابل، وابستگی ارتباطات، اقتصاد، چون مسائلی كه كنیم می

 حمطر و... اجتماعیی رفتارها دگرگونی و مشکالت و ها گرفتاری فرهنگی،
 جدا يکديگر از را جامعه مختلفی ها بخش گونی،اگون و تنوع كه آنجا از .است

 2كند. می تهديد بالقوه طور به را جامعه ،ديگران نکردن مدارا و لتحّم  ،كند می
 به آيه 39 تعداد كريم، قرآن در كه بس همین ،«تحّمل» بحث اهمّیت در

 پذيرش بار،41 لّم تح ۀكلم همچنین 1است. پرداخته تحّمل و صبر موضوع
 لتحّم  بار،00 صبر وی بردبار حلم، ،بار04 آنان بخشش و ديگران اشتباه

 4.است شده تکرار البالغه نهج در بار 0 مدارا و نرمی رفق، بار، 4 عقايدمخالف
 كه جايی تا كنند می توجه تحّمل تاهمیّ  به نیز المللی بینی ها سازمان

                                                           
 .222، ص 5شناسی سالمت، ج  ن ئو، روا. ام. رابین ديمات4

 .5ـ  52 ، ص21معرفت. ش  ، مجلۀ«از منظر دين تسامح و تساهل»، ی. محمد فوالد0

نامۀ تربیـت اسـالمی،  ، فصل«مفهوم صبر در قرآن...». بابک شمشیری و علی شیروانی شیری، 9
 .23ـ  31، ص 52ش 

نامۀ مـديريت اسـالمی،  ، دوفصـل...«بررسی تحمل و مدارا». علی نصر اصفهانی و همکاران، 1
 .552ـ  52، ص 0ش 
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  3كند. می ماعال «مدارا سال» را 4330 سال يونسکو
 كلید را آن حافظ دارد. طوالنی ای سابقه مدارا و تحّمل نیز ما ادبیات در

 :گويد می و شمارد می «گیتی دو آسايش»
 آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است

 

 
 2با دوستان مروت، با دشمنان مدارا 

 

 تحّمل عرصۀ

  فردی عرصۀ. 1

 در دانست. عصر سورۀ تحّمل، دربارۀ را قرآن های بیان بهترين از يکی بتوان شايد
 مگر است؛ نابودی و خسران معرض در انسان كه كند می بیان خداوند سوره، اين

 اصل چهار اين هستند. برخوردار بنیادی و اساسی اصل چهار از كه كسانی
 كه آنچنان تحّمل. و صبر و جويی حقیقت صالح، عمل ايمان، از: اند عبارت
 و وسیع معنی عصر، سورۀ در «تحّمل و صبر» ،ندا گفته مفسران برخی

 در صبر هم و شود می شامل را عبادت و اطاعت بر صبر هم كه دارد ای گسترده
 1ناگوار. حوادث و مصائب برابر در صبر هم و گناه و معصیت های انگیزه برابر

  گناه برابر در تحّمل .1

 گناه مقابل در تحّمل به را انسان خداوند كه دارد وجود متعددی آيات قرآن در

                                                           
 م. 5331. يونسکو، كاهش آستانۀ تحمل، 4
 .33. ديوان حافظ، ص 0
الّصـْبُر »نقـل شـده اسـت:  اساس حديثی است كه از رسول اكرم بر ،بندی . اين نوع تقسیم9

یَبة  َو  : َفَصْبر  َعَلی اْلُمص  َیة  َص  َصْبر  َعَلی الّطاَعة  َو  َثالث  فسیر )محسن قرائتی، ت .« ...ْبر  َعن  اْلَمْعص 
 (111، ص 2، ج نور
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اُلوا  » خواند: میفرا معصیت و ِإّنك   ق 
 
نت   أ ال   ُیوُسُف  أل   ا   ق  ن 

 
ا و   ُیوُسُف  أ ذ  ِخي ه 

 
د   أ ّن  ق   م 

ا الّلهُ  ن  ي  ل  ن ِإّنهُ  ع  ّتِق  م  ِبر  ی   و   ی  ِإّن  ص  ر   لُیِّضيُع  الّله   ف  ج 
 
ِسِنين   أ ُمح   3«.ال 

 معاصی از باشد، متقی كس هر» است: گفته هآي اين تفسیر در رازی ابوالفتح
 رنج ـ تعالی ـ خدای محارم، از كند صبر و آورد بجای را واجبات بپرهیزد،

 2«.بدهد... را ايشان مزد و نکند ضايع را نیکوكاران

 عبادت و اطاعت در تحّمل. 2

 صبر به عبادت های سختی برابر در را مؤمنین و پیامبر متعددی آيات در خداوند
ُب » :كند می وتدع اِت  ر  او  ِض  الّسم  األ  ر  ا و   و  ا م  ُهم  ن  ي  هُ  ب  ُبد  اع  ِبر   ف  ّط  اص  ِتِه  و  اّد  ل   ِلِعب   ه 

ُم  ل  ع  ُه  ت  ِمًيا ل   1«.س 
 كردن صبر» است: آمده چنین آيه اين تفسیر در میبدی، «االسرار كشف» در

 صبر بر منمؤ و است كننده خسته و سخت عبادت آنکه بر است دلیل عبادت، بر
 4«است. آيند ناخوش و سختی به مقرون صبر زيرا شده؛ امر آن بر

 مشكالت و مصائب برابر در تحّمل. 3

 مانند مشکالت، و حوادث برابر در را مسلمانان قرآن آيات بعضی در خداوند
 از را ها قلب كه حوادثی آمدن پیش و دارايی و اموال رفتن دست از عزيزان، مرگ

 پايداری و صبر به آورد، می همراه به فقر و گرسنگی و ندك می لبريز خوف
ّنُكم   و  » :خواند میفرا ُلو  ب  ن  يء   ل  ِف  ِمن   ِبّش  و  خ  ُجوِع  و   ال  ص   و   ال  ق  واِل  ِمن   ن  م   و   األ  

                                                           
 .32. يوسف: آيه 4
 .222، ص 1، ج روح الَجنان و روح الِجنان. ابوالفتوح رازی، 0

 .11. مريم: آيه 9

 . 21، ص 1، ج براراأل ةكشف االسرار و ُعدّ . رشیدالدين میبدی، 1
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ُفِس  ن  راِت  و   األ   ّّشِر  و   الّثم  . ب   اين مقابل در پايداری و استقامت 3«الّصاِبرین 
 به را انسان و گردد می روح نهفتۀ استعدادهای شدن فتهشک موجب دادها، روی
 نام به پسری و بود نشین باديه زنی عقیل ام .دهد می پیوند كمال منبع يا خدا

 وارد اش خانه به میهمان دو روزی .برد می چرا به را شترانشان كه داشت «عقیل»
 و افتاده چاه به پسرت شتران، ازدحام اثر بر كه آوردند خبر حال همان در .شدند
 به برساند، میهمانان اطالع به را موضوع آنکه بدون عقیل ام .است سپرده جان
 درست خويشان و میهمانان برای طعامی و ذبح را گوسفند  اين» :گفت آور پیام
 و شدند باخبر او پسر شدن كشته ماجرای از میهمانان غذا، خوردن از پس «.كن

 آيا» :گفت میهمانان به عقیل ام كردند. تعجب زن اين عالی روحیۀ و صبر از همه
 تسلی مرا آن تالوت با و بداند چیزی خدا كتاب از كه هست كسی شما میان در

ّّشِر  و  » :كرد تالوت را آيه دو اين حاضران از يکی «دهد؟ ین   ب  آ اّلِذین   الّصِبِر  ِإذ 
ُهم ت  صاب 

 
ة   أ اُلوا   ُمِصيب  ِه إل   ِإّنا و   ِلّلِه  ِإّنا ق  ِئك   راِجُعون   ي  ل  و 

ُ
ِهم   أ ي  ل  وات   ع  ل  ّبِهم   ِمن ص   و   ر 

ة   م  ح  ِئك   و   ر  ل  و 
ُ
ُدون   ُهُم  أ ت  ُمه   كه آنان را، صابران ده بشارت (!محمد )ای 2؛ال 

 و ايم آمده او فرمان به و خدا از ما گويند می و شوند می بال و مصیبت دچار وقتی
 هستند پروردگارشان رحمت و دعا مشمول ااينه .كرد خواهیم رجوع او سوی  به
 «اند. گان شده هدايت ايشان و

 :كرد عرض و برداشت دعا به دست آيات، اين شنیدن با ديده مصیبت عقیل   ام
 صبر و شکیبايی از داشتم، مسئولیت و ای فرموده آيه اين در آنچه به من !خدايا»
 «.كن عمل ای، داده وعده صابران به كه را آنچه هم توک اين .كردم عمل قضا به

برای كه است محمد حضرت او ماند، می باقی كسی اگر» :گفت آن از بعد
                                                           

  .151. بقره: آيه 4
  .156 : آيهبقره .4
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 3«.ماند می باقی امّتش
 اشاره آنها از برخی به كه دارد هم آثاری تحمل و صبر كه است گفتنی

 شود: می
 جسمانی و روانی سالمت ـ

 در آن تأثیر و گذشت و تحّمل دربارۀ ای گسترده تحقیقات گذشته، دهۀ در
 مستقیم تأثیر بیانگر گرفته، صورت های پژوهش اغلب و شده انجام روان سالمت

 نشان تحقیقات اين 2است. بوده روان سالمت در اثرگذار ابعاد با گذشت و تحّمل
 و پرخاشگری افسردگی، اضطراب، كاهش در گذشت، و تحّمل كه دهد می

 كه است داده نشان شواهد همچنین است. مؤثر رفتاری ـ عاطفی اختالالت
 دارد. قراری روان فشار تحّمل با افراد مقابلۀ شیوۀ تأثیر تحت بیشتر ی،روان سالمت

 های بیماری برخی تشديد يا بروز كه اند دريافته دانشمندان ديگر، سوی از
 روانی حاالت از و... آسم سرطان، قلب، كرونر، عروق بیماری مانند جسمانی،

 های بیماری از ای پاره تشديد يا بروز عامل خشونت ابراينبن 1است؛ متأثر فرد
 تجويز اسالم سوی از كه است دارويی مدارا، و تحّمل و است جسمانی و روانی

 است. شده
 آسايش و آرامش ـ

 منافع تزاحم از كه است آمیخته هايی نزاع و ناماليمات با اجتماعی زندگی

                                                           
 .23والد، ص األ و ةحباأل فقد عند ادؤالف مسکن ثانی، شهید .4
، 25، مجلۀ حوزه و دانشـگاه، ش «رابطۀ عفو و گذشت با میزان اضطراب...». غباری بناب، 0

 .11ص 
هــای  ، پژوهش«تحلیــل رابطــۀ خصــومت و خشــم بــا...». بهنــام بهــراد و يداللــه رســتگاری، 9

 .3، ص 5شناختی، ش  روان
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 و تحّمل اغماض، غالباً  عی،وض چنین در .شود می ناشی يکديگر با افراد
 است. زندگی در آسايش و آرامش از برخورداری راه تنها سعۀصدر،

 فرموده اشاره واقعیت اين به آمیز حکمت و كوتاه كالمی در امیرالمؤمنین
 3«بود. نخواهی خرسند هرگز وگرنه كن؛ تحّمل را آزار و رنج» است:
 روزی فزونی و بركت ـ

 زيادی و بركت خیر، موجب اخالقی خوش و ارامد اسالمی، های آموزه در
 مدارا، در همانا» :فرمايند می اسالم گرامی رسول است. شده معرفی روزی
 محروم خیر از باشد، محروم مدارا فضیلت از هركس و است بركت و زيادی
 ،اخالقی خوش و نیکی و مدارا همانا» :اند فرموده نیز كاظم امام 2«ماند.

 با مدارا كه است بديهی 1.«دهد می افزايش را روزی و سازد یم آباد را سرزمین
 از اجتماعی، اعتبار و اعتماد كسب نتیجه، در و آنان با معامله حسن و مردم
 ها، بدی تحّمل است ممکن آن، بر افزون است. روزی كسب اسباب ترين مهم

 باشد. نیز روزی افزايش و بركت معنوی و غیبی عوامل از
 پردازيم: می آن ايجاد كارهای راه به صبر، آثار بیان زا پس اينجا، در

 فردی تحّمل ايجاد كارهای راه

 و رنجش از تر عظمت با را خود ذات و بزرگ را خود روح انسان كه آنگاه ـ
 موجب و نکرده دلتنگی و ضعف احساس ديگر ببیند، فرومايگان از دلتنگی

 شايستۀ كه بیند می محرومانی ار آنها بلکه ؛گردد مین جويی انتقام و توزی كینه
 .اند بخشش و ترّحم
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 آفرينش، جهان هدفمندی نیز و الهی پاداشهای و واپسین روز به اعتقاد ـ
 دارد. پی در را غضب و خشم بردن فرو و مخالفان آزار تحّمل سهولت

 و مؤمنان روحی تقويت برای عمران، آل سورۀ 401 آيۀ در كريم قرآن ـ
 دهد می دستور مخالفان، آزاردهندۀ سخنان برابر در آنان لتحّم  میزان باالبردن

 سازند. پیشه تقوا و صبر
 بايد است. مستمر مراقبت و تمرين نیازمند آدمی، در تحّمل قدرت رسوخ ـ
 و كند پرهیز منفی های واكنش و خشونت اعمال از امکان حد در تا بکوشد انسان

 .آيد میدر مثبت عادتی صورت به خشم بر تسلط تدريج به كار، اين تکرار با
  :فرمايد می باره اين در امیرمؤمنان

 است اندک چه وادار؛ بردبارى به را خود نيستى، بردبار اگر»
 3«نشود! آنان جملۀ از و كند گروهى همانند را خود كه كسى

  خانوادگى عرصۀ .2

 آنها انمی را الفت و داده قرار يکديگر آرامش مايۀ را زن و مرد متعال، خداوند
 همسر با مهربانی و خلقی خوش آنها، وظايف ترين مهم از است. ساخته برقرار
  :فرمايد می باره اين در سجاد امام .است

 هرچند كن. نرمى او با و دار گرامى را او كه... است اين زن حق»

 مهربان او با كه است اين تو بر وى حق است، تر واجب او بر تو حق

 2«ببخشى. را او كرد دانىنا اگر و ...و باشى
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 داشته كريمانه و مؤدبانه برخوردی كه است آن زوجین وظیفۀ اساس اين بر
 مقابل در و بکوشند آنها رفع در و گرفته ناديده را يکديگر های لغزش باشند،

 قرار گذشت مورد را يکديگر و داشته تحّمل و صبر ديگری خلق سوء يا بدرفتاری
 .دهند

 بیشترين كه هستند كسانی اولین والدين متعال، خدای از پس همچنین
 و حوصلگی كم اثر در است ممکن فرزندان دارند. انسان گردن بر را حقوق

 در شود. والدين ناراحتی موجب كه دهند بروز خود از ناپسند رفتاری صبری بی
 گیرد صورت نبايد آنها به حرمتی بی كمترين كه دهد می دستور مجید قرآن اينجا

 بنابراين كنند؛ ناراحتی احساس والدين كه كنند رفتار طوری نبايد دانفرزن و
 و مهربانانه گفتاری با بپرهیزند، نامؤدبانه تعابیر ترين كوچک از بايد فرزندان

 .دهند خرج به آنها برابر در را فروتنی نهايت و كنند برخورد والدين با بزرگوارانه
 و تربیت را آنها والدين چگونه كه خود یكودك دوران يادآوردن به با بايد فرزندان

 آنها برای الهی درگاه به و كرده تحّمل را آنان نمايند، رشد تا اند كرده سرپرستی
 .كنند خیر دعای
 سبب اين به درگذرند. خود فرزندان اشتباه و خطا از بايد نیز والدين طرفی، از

 باره اين در سجاد امام دارند. فراوان ناپختگی و اندک تجربۀ آنان كه
  :فرمايد می

 از گذشت آموزش، و پرورش او، به مهرورزى خردسال حق اما»
 خطاهاى پوشى پرده و او به كمک او، با نرمش او، اشتباهات

 او با مداراكردن باعث نيز و است توبه سبب آن زيرا اوست؛ كودكى
 3«است. تر نزديک او رشد به اين كه اوست ننمودن تحريک و
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 خانواده در تحّمل آثار

 است. آنان میان در محبوبیت كسب خانواده، با مدارا و تحّمل مثبت آثار از
 در و سازد می ارزش بی و پست آنان نظر در را آدمی خانواده، افراد با درگیری
 صادق امام .بخشد می بزرگی و شخصیت وی به بردباری، مقابل،

 :فرمايند می
 اگر و باش مخونر باشى، محترم و گرامى خواهى مى اگر»

 3«دار. روا خشونت گردى، ذليل و خوار خواهى مى

 امام از روايتی در .گردد می فرد به آنان جذب موجب خانواده با مدارا بنابراين
 آنان جذب را، خانواده با مدارا و تحّمل دلیل ايشان كه است شده نقل صادق

 2«داند. می دين سوی به

  تحّمل ايجاد كارهای راه

 .اسـت زوجـین میـان در تحّمل قدرت افزايشی برا مؤثر اهی ر نواده،خا آموزش
 دارنــد دوســت چنانکــه كننــد؛ لتحّمــ را يکــديگر كــه بیاموزنــد بايــد زوجــین

 دوست كه روشی به ،ديگران با رفتار يعنی تحّمل .كنند لتحّم  را آنان همسرشان،
 خانوادۀ فرهنگ و رسوم و آداب كه فرابگیرند بايد زوجین .شود رفتار شما با داريد

 بايـد بنـابراين است؛ متفاوت خودشان، خانوادۀ فرهنگ و رسوم و آداب با همسر
 را همسـر رفتـار و نشـده سوءتفاهم دچار تا باشند داشتهيکديگر دربارۀ اطالعاتی
 اقــدام، هرگونــه از بــانوان، خصوصــاً  زوجــین بايــد طرفــی از نکننــد. ســوءتعبیر

 جـاری زبـان بـر را كالمـی هر و بپرهیزند خشم حالت در داوری و گیری تصمیم
 نشود. ايجاد شوهرانشان، و خود میان در كشمکش و اختالف مقدمات تا نسازند
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 رفتــاری انســانی هــر و دارد وجــود انســانها بــین در تفــاوت كــهبــديهی اســت 
 ديگـران بـا را خود زندگی و برد لذت تفاوتها اين وجود از بايد دارد. فرد منحصربه

  نکرد. مقايسه
 و خطاها است ممکن ها انسان همۀ معصوم، از غیر به كه دانیم می
 و ها لغزش بايد كنند، می زندگی هم با كه نفر دو باشند. داشته يیها لغزش

 بخواهند خانواده اعضای اگر نمايند. تحّمل را آن و بخشیده را يکديگر خطاهای
 قطعاً  كنند، دنبال را همديگر های لغزش و كنند گیری سخت يکديگر دربارۀ
  پاشید. خواهد هم از آنها زندگی

 شوند مرتکب را لغزشی يا خطا شما شوهران است ممکن محترم! های خانم
 شما به غصب، و خشم روی از و...، روزانه كار خستگی اثر بر است ممکن يا

 پسند مورد كه بکنند كاری يا و بیايد بیرون دهانشان از ناسزايی يا كنند اهانتی
 را وی رفتار بزند! سر است ممکن مردی هر از هايی لغزش چنین شد؛نبا شما

 هم عذرخواهی اگر ببخشید. را او شد، پشیمان خود كردار از وقتی و كنید تحّمل
 وی وجدان شکنجۀ باعث برخورد، روش اين كه كنید پیشه صبوری ننمود،
 و مشو می كوچک كنم، سکوت من اگر كه كرد فکر طور اين نبايد شد. خواهد
 نیست؛ چنین هرگز .شود می مسلط من بر و كند می پیدا بیشتری جرأت شوهرم

 سالمت حفظ و است شوهرداری لوازم از و عاقالنه كاری عمل، اين بلکه
 احساس و بیند می همسرش در نقصی زنی اگر 3است. مربوط آن به خانواده

 را رفتار نآ و بپذيرد نقص همان با را همسرش نیست، اصالح قابل كه كند می
 تحّمل با شود می و اند اغماض قابل ها عیب بیشتر نمايد. تحّمل و گرفته ناديده
  كرد. زندگی خرم و خوش آنها،
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  اجتماعى ۀعرص .3
 های سلیقه و ها انديشه آن، افراد كه است آن گرو در منسجم جامعۀ ايجاد

 با و درگذرند هكريمان اخالق با سفیهانه، برخوردهای كنار از و تحّمل را مختلف
  سازند. بدل محبت به را ها كینه تحّمل،
  :كنند می نقل خدا رسول از صادق امام

 كسى از گذشت نگويم؟ شما به را آخرت و دنيا اخالق برترين آيا»
 به نيكى و بريده تو از آنكه با پيوند و رواداشته ستم تو بر كه

 محروم را تو كه كسى به بخشش و كرده بدى تو با كه شخصى
 3«است. ساخته

  فرمايد: می كريم قرآن
ُفوا و  ...» ع  ي  ُحوا و   ل  ف  ص  ي    ل 

 
ن   لُتِحُبون   أ

 
ِفر   أ غ  ُكم   الّلهُ  ی  ُفور   الّلهُ  و   ل   غ 

حيم    لغزش و خطا از پس ببخشد؟ را شما خداوند ندارید دوست آیا 2؛ر 

  «درگذرید. دیگران

  :فرمايد می پیامبر به خطاب خداوند
ِبر  » اص  ِم  ف  ّبک   ِلُحك  ُكن   و   ر  صاِحِب  لت  ُحوِت  ك   ُهو   و    ناّدي ِإذ   ال 

ُظوم   ك   حكم خاطر به آزارشان، و انكار بر خدا!( رسول )اى 1؛م 
ل خود، خداى  در خشم از كه مباش يونس مانند و كن تحم 
ت عذاب  ماهى، بطن ظلمت در و پشيمانى از بعد و كرد تعجيل ام 

  «خواند. را خدا دوهان و غم حال به

 فردی، بین تعامالت و اجتماعی زندگی در تحّمل كه كند می بیان كريم قرآن
  دارد. بسیاری اهمّیت
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  فرمايد: می پیامبر به خداوند
ا» ِبم  ة   ف  م  ح  ُهم   ِلنت   الّلِه  ّمن   ر  و   و   ل  ًظا ُكنت   ل  ِليظ   ف  ِب  غ  ل  ق  ُّضوا   ال  نف   ل 

ِلك   ِمن   و  ُف  ح  اع  ُهم   ف  ن   نرمخو آنان با الهى، )بركت( به پس 3؛...ع 

  بودى، دل سخت و تندخو اگر و شدى پرمهر( )و
 
 اطراف از قطعا

 آمرزش برايشان و درگذر آنان از پس شدند. مى پراكنده تو

ل قدرت پيامبر اگر ديگر، عبارت به «بخواه..  گذشت و تحم 

  نداشت،
 
 دين زمان، آن خشن جامعۀ ميان در توانست مىن قطعا

 دهد. رواج را خدا

  تحّمل آثار

 دوستی و محبت به ها دشمنی و ها كینه تبديل جامعه، در تحّمل آثار از
 روانی و روحی آثار او در قطعاً  ،بیند می خوبی و كرده بدی كه كسی است.
 خواهد پشیمان خود، بد رفتار از را او و كرد خواهد نرم را دلش و گذاشته زيادی

 مسلمانی انسان هر بر آنان با معاشرت كه هايی گروه ترين يکنزد از كرد.
 امام گفتۀ به كه هستند او همسايگان و خويشاوندان بستگان، دارد، ضرورت

 و اضطراب و كنند می حمايت او از كه هستند گروهی ترين بزرگ علی
 .اشندب می مردم ترين پرعاطفه او به ها مصیبت هنگام در و زدايند می را او ناراحتی

 از همسايه كردند گمان بعضی كه فرمود سفارش همسايه دربارۀ آنچنان پیامبر
 .برد می ارث همسايه
  :فرمايند می كاظم امام

 خوددارى همسايه آزار از كه نيست اين به تنها همسايگى خوش»
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  3«ورزى. شكيبايى نيز او آزار بر كه است آن بلكه كنى؛

 حّق  از امور، يافتن سامان سبب به كه را كسی پاداش خداوند همچنین
ن  ...» است؛ گرفته برعهده خود درگذرد، اش شخصی م  فا ف  ح   و   ع  ل  ص 

 
ُرهُ  أ ج 

 
أ ي ف  ل   ع 

 جامعه، انسجام مايۀ كه گذشتی سبب به شده، ضايع او از حقی گرچه 2«...الّلِه 
 فضل از را او پاداش خداوند است، آرامش و محبت افزايش ،ها كینه شدن كم
 خشمش اينکه دلیل به صادق امام فرمودۀ به و است گرفته برعهده پايانش بی
 1.سازد می لبريز خويش خشنودی از را دلش قیامت در خداوند نکرده، اعمال را
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