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 منهابع و شهمنداناندی شناسهان،لغت دیدگا، از رف  مفهو  بررسی هدف با کنونی پژوهش
 از ههاداد، تحلیهل و تجزیه و آوری،مع لحاظ به پژوهش روش .است شد، انجا  اسممی

 بهدین است؛ گردید، استفاد، یثیالحد فقه و یالقرآن فقه همرا، ،یغوللا فقه ترکیبی روش
 بههه یپژوههه واژ، (1 :یشناسههمفهههو  مراحههل رفهه ، دقیهه  تعریهه  اسههتخراج یبههرا کههه صههورت

 (2 ؛اسههممی اندیشههمندان و انشناسههلغههت دگا،یههد لیههتحل و یبررسهه ،یآور ،مههع یمعنهها
  ؛یهتعر در مهؤثر یههای گهیو اسهتخراج و ینهید متون یبررس یمعنا به ینید یپژوهمفهو 

 و  یههتعر یاساسهه یهههامؤلفههه کههردن مشههخص یامعنهه بههه ایمؤلفههه  تعریهه اسههتخراج (3
 و نرمهی را رفه  دانهانلغهت کهه گفهت توانمی هایافته دربار، گردیدند. طی هاآن مناسبات

 در را عمل انجا  حسن و گرددمی گیرینآسا و تسهیل سبب که دانندمی امور در لطافت
 رفه  موضهوع لهین(، )ماننهد روانهی حالهت محورههای شهامل اندیشمندان تعری . دارد پى

 بههه رفهه ، اسههممی تعریهه  در شههود.مههی تههأنی( ماننههد) رفهه  نتیجههه و افعههال( و اقههوال )همههه
 بهه رسهیدن» و «گیهریآسهان و تسهیل» روانی،وی گی عنوان به «خویىنر  و لین» محورهای
 کرامههت» نیهه  و موضههوع عنههوان بههه «فههردی و ا،تمههاعی امههور» و کههارکرد عنههوان بههه «مطلههوب

 شد. داختهپر «مصلحت و صمح» و «نفس
 سهایر اسهت. امهور در گیهریآسهان و پهذیریانعطهاف کرامت، از ترکیبی، رف  که آن، نتیجه

                                                           
 .(amirmahdizeh@yahoo.comمسئول( ) یسندۀ)نو یهالعالم ی،امعه المصطف یقرآن یاسشنروان یدکتر یدانشجو. 1
 .(m_s_shojaee@gmail.com) یهالعالم ی،امعه المصطف یشناسگرو، روان یاراستاد. 2
  یث.ن و حدآپژوهشگا، قر یشناسگرو، روان یاراستاد. 3
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 مندانهعمق به لذا هستند. سه این مجموعه زیر دینی متون و اصطمح لغت، در تعبیرها
 درمهانی و آموزشهی پژوهشهی، هایفعالیت برای تعری  این از تا گرددمی توصیه حوز، این
 .گیرند بهر،

 پذیری.انعطاف پژوهی،دین شناسی،مفهو  رف ، ها:کلیدواژه

 مقدمه. 1
 مفههههاهیم تههههریناساسههههی ،هههه   اسههههممی هههههایواژ، حههههوز، در کههههه اسههههت هههههایىواژ، از رفهههه ،

 در کهای هگون به 1؛است اخمقیفضایل  و خل  حسن ممک و حکمت اساس شناختی،روان
گهر کهه اسهت آمد، ۹محمد حضرت از روایتی  درآیهد، انسهان شهکل بهه رفه  تها بهود ایهن بهر قهرار ا

 نظیههر هههایىرشههته در دارد قابلیههت کههه اسههت مفههاهیمی ازرفهه   2.شههدمههی خلهه  انسههان زیبههاترین
 ایهن. بگیهرد قرار برداریبهر، و بررسی موردا،تماعی  علو  و شناسیروان تربیتی، علو  اخم ،
 است. رف  واژ، اهمیت گرنمایان خود مسئله
 ۀکهریپ میاسهت. مفهاه ینهیموضهوعات د شناسهیمفههو  ،ینهید یههاپهژوهش یاساسه یازهایاز ن

 تهوانیمه را شناسهیمفههو  ل،یهدل نیهمه به .دهندیم لیرا تشک یعلم یهاهینظر یبناعلم و سنگ
گهههردد تههها در خلهههط بهههین مفهههاهیم سهههبب مهههی 3.دانسهههت یههههر علمههه یکربنهههدیمصهههال  و پ ۀکارخانههه

کهاربرد رفه ، نظیهر سهنجش رفه ، تهدوین بسهتهمعناشناسهی رفه  و بهه تبهع آن، در حه ههای درمههانی وز، 
کودکهههان مهههدار در حههوز، فهههردی و خهههانوادگی و همچنههین در تهههدوین بسههتهرفهه  ههههای آمهههوزش رفهه  بهههه 

بنههابراین، در حههوز، تشههخیص، سههنجش و نیهه  درمههان، نیازمنههد  موفقیههت چنههدانی بههه دسههت نیههاوریم.
کهه از تعریه   - هستیم. در غیر ایهن صهورت، رفقهی راارائه تعری  و تبیین دقی  و مناسب برای رف  

کههار چگونههه مههی - اطمعههیمو میهه ان تطههاب  آن بهها اسههم  بههى تههوان شناسههایى و سههپس بههه طههور مههؤثر بههه 
بههرداری از رفهه  در مسههیر انجهها  ایههن پههژوهش بههه عنههوان زمینههه و آغههازی بههرای بهههر، همچنههین،گرفههت؟ 

ریه ان و مهندسهان و نیه  بهرای برنامهه دیهنمایمهانی شناسهی اسهممی کمهک شهایتقویت و تبثیت روان
سهودمند خواههد  درمهانگرانفرهنگی کشهور در حهوز، رشهد فهردی و خهانوادگی و همچنهین مشهاوران و 

بههود تهها بههر اسههاس تعریهه  صههحی  و قابههل دفههاع، بههرای ایجههاد عینههی رفهه  بههرای سههبک زنههدگی اسههممی 
که اولسهون و اولسهون )در نتای  تها، افرون بر این گامی مؤثر بردارند. ( بهرای شناسهایى ۱39۵حقیقاتی 

                                                           
 .33۲، ص۸، جشرح اصول الکافی 1.
 .۱۲۰، ص۲، جالکافیاصول  2.
 .۲۷، صهای تحقیق کمی و کیفی در علو  انسانیمبانی پارادایمی روش .3
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تهرین اصهطمح کهه ن دیهک - 1پهذیریانهد، انعطهافها انجا  رساند،مشکمت رای  در روابط بین زوج
بههه عنههوان دومههین موضههوع و یکههی از د، موضههوع اول بههه و،ودآورنههد،  - 2شههناختی بههه رفهه  اسههتروان

کهه در تحقیقهی دیگهر از ایهن  های ارتباطی همسران شناختهمشکل در حوز، شد، است؛ همهان طهور 
پهههذیری همسهههران دومهههین وی گهههی انعطهههاف - انهههدزوج انجههها  داد، ۲۱۵۵۱کهههه در بهههین  - پژوهشهههگران

گفتگهو اسهت. انعطهافزوج شناسهی شخصهیت نیه  ردپهای قهوی پهذیری در روانهای خرسند پهس از 
کههه از عوامههل اصههلی شخصههیت بههه شههمار مههی تههوان رهگیههری ایههن سههاز، را در مههیآیههد. دارد؛ بههه طههوری 

کتهل و همکهارانش ) - نامه شان د، عاملی شخصیتپرسش ( سهاخته شهد، ۱9۴9که توسط ریمونهد 
)بههازبودن نسههبت بههه 1Q+)حساسههیت هیجههانی( و +I)گههر  بههودن(، +Aپیههدا نمههود. عامههل  - اسههت

  عههاملی نامههه پههنپههردازد. همچنههین در پرسههشپههذیری مههینامههه وی بههه انعطههافتغییههر( در پرسههش
5در عامهل انعطههاف پهذیری و گشهودگی ) 3،4شخصهیت نئهو

o( و مقبولیههت )A
( بهه انعطهاف پههذیری 6

 اشار، شد، است. 
 در رف  از که است یدقیق ىمعنای ارائه مستل   ،بار، این در پژوهش و مطالعه لحاظ، بدین

  شود: گفته پاسخ هاپرسش این به تا شودمی تمش پژوهش این در یم.دار نظر
 ؛چیست رف  بار، در اندیشمندان و انشناسلغت دگا،ید (۱
  ؛است برخوردار یىهاوی گی چه از رف  ینید مفهو  (۲
 چیست. شانمناسبات و  یتعر یاساس یهامؤلفه (3

 پیشینه. 1-1
 در لههین و مههدارا رفهه ، معمههوال   و اسههت نشههد، انجهها  ایگسههترد، تحقیقههات رفهه  خصهوص در

 دو انههد.شههد، خلههط ههم بهها هههاآندربهار،  مفههاهیم و انههدشهد، گرفتههه نظههر در مفههو  یههک هههاپهژوهش
 نوشهته «ثیحهد و قهرآن در آن حهدود و مهدارا و رف  یبررس» عنوان با ارشد یکارشناس نامه انیپا

 یهاشهم محمهود نوشهته ،«ثیحهد و قهرآن دگا،یهد از مدارا و رف » و (۱3۸۸) ،یآباد نظا  طاهر،
 نامههههانیهههپا و اسهههت کهههرد، یبررسههه را رفههه  محهههدود، یآبهههاد نظههها  اسهههت. آن ،ملهههه از (۱3۷۷)

                                                           
1. Flexibility 

 .۲۱۷، ص«ساختار شخصیت از دیدگا، اسم  درچارچوب رویکرد صفت» .2
3. NEO 

 .۱۴۴، صشناسی بالینیروان .4
5. Openness 

6. Agreeabieness 
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 دو اسهت. پرداختهه یکله صورت به آن تّی اهم انیب و رف  ثیاحاد کردن فهرست به ی،هاشم
گانههه طههور بههه را رفهه  کههه اسههت دیگههر اثههر  کتههاب اولههی انههد.داد، قههرار بررسههی مههورد مسههتقل و ،دا

 نیا در است. (۱۴۲۵) یخ اع یزلف ابو نوشته ،یالمنظور االسالم یف قالرف عنوان با یمختصر
 یاخهرو ثمهرات و دیهفوا نیهیتب بر عمو، ،:تیباهل سخنان و یقرآن اتیآ به استناد با کتاب،

  یهن مهدارا آفهات و فلسفه یمعرف به  ،یآممحبت برخورد و گرانید حقو  تیرعا لزو  و ممطفت
 تبیههین بهه خهود ارشهده نامه ایهانپ در (۱393) عمهادی، زمینهه ایهن در اثهر دومهین اسهت. پرداختهه
 اسهت. پرداختهه وحدیث قرآن منظر از همسران روابط در رف  رفتاری هایشاخص و و معیارها

 است پرداخته بیشتر تفصیل با رف  تعری  به خود نامهپایان ذیل وی
 بهه آن در که - ن اد یدیتوح یعله مقال است. شد، نوشته رف  دربار، نی  مقاله اندکی تعداد

 در دارد. تو،ههه هههم رفهه  شناسههیمفهههو  بههه - پههردازدمههی «خههانواد، میتحکهه در آن نقههش و دارامهه»
« اسههم  دگا،یههد از همسههر بهها مههدارا یالگههو یهههامؤلفههه» بههه کههه - خههوا، یملکههوت لیاسههماعه مقالهه
  است. گردید، رف  مفهو  متعر  - پردازدمی

هسهتند: اول، آن کهه در بسهیاری های انجا  شهد، از چنهد ،ههت دچهار نقهص با این و،ود، پژوهش
کههه پههژوهشاز پههژوهش کههه حتههی بههه صههورت ههها خلههط مفههاهیم صههورت گرفتههه اسههت؛ دو ، آن  هههایى 

انهد و همهان را بهه عنهوان تعریه  رفه  اند، به بررسی مفهو  لغوی آن بسهند، کهرد،مستقل به رف  پرداخته
ی از دیهدگا، اندیشهمندان و نهه مفههو  هها نهه بهه مفههو  پژوههاند؛ سو ، آن که هیچ یک از پهژوهشپذیرفته

کههه بههین تعریهه پژوهههی دینههی نپرداختههه ههها بههه تعریهه  از دیههدگا، دیههن، لغههت و انههد؛ چههه برسههد بههه ایههن 
بنههدی و تعریهه  واحههد و یکپارچههه ههها را مقایسههه نماینههد و در نهایههت بههه ،مههعاندیشههمندان اشههار، و آن

آن اسهت، بهرای نخسهتین بهار درحهال انجها  اسهت دار دست یابند. بنابراین، کاری که این مقاله عههد،
  های پیشین برطرف نماید.های گفته شد، را از پژوهشتا بتواند از این رهگذر نقص

وش. 1-2  ر
کههه هههای معنههایى ترکیبههی اسههتفاد، مههیروش حههوز، ازمقالههه  نیههدر ا  کههردیروشههود؛ بههه ایههن معنهها 

کههه  ؛ی پرداختههه شههدمعناشناسهه یبههرا یثیالحههدو فقههه یالقرآنهههمههرا، فقههه ،یالغههوفقههه بههدین صههورت 
شناسههههان و لغهههت دگا،یهههد لیههههتحل وی بررسههه ،یآور ،مهههع ایمعنههه بههههه یپژوههههواژ، در ابتهههدامراحهههل 

متههون  یبررسهه ایمعنهه بههه ینههید مفهههو هههای سههپس وی گههی پههذیرد.اندیشههمندان اسههممی صههورت مههی
ای رفهه  بههه تحلیههل مؤلفههه و در ادامههه،گههردد انجهها  مههی  یههمههؤثر در تعر یهههای گههیو اسههتخراج و ینههید

 1شود.شان مبادرت میو مناسبات منابع دینی  یتعری اساس یهاکردن مؤلفه صمشخ معنای
                                                           

کاربست آن درروش مفهو » .1  .۷۰، ص«مفهو  حیا شناسی موضوعات اخمقی و 
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 هایافته. 2
 هههایتعریهه  بخههش چنههد در گههردد،مههی گهه ارش کنههونی پههژوهش در یافتههه عنههوان بههه آنچههه

 شود.می ارائه اسممی منابع و اندیشمندان شناسان،لغت
 نخست یافته. 2-1

 انشناسلغت (الف
 کههه دارد یاسههتعماالت مختلفه یاگهوهر معناسههت. ههر واژ، افتنیههمههم در فهههم لغهت،  ثاز مباحه

گا، از کیهم ن د گا، به . مقصهود از گردنهدیبهازم یاصهل یمعنهادو  ایه کیهبه  معموال   یهم دورند؛ ول و 
گوهر معنا، مفهو  اول رآمهد، و در قالهب د گونهاگونی ههابهه شهکل مهرور بهه است که یطیو بس یروح و 

کهههه 1.متعهههدد عرضهههه شهههد، اسهههت  یمصهههاد متفهههاوت واژ،  یکاربردهههها در ایهههن یافتهههه در تهههمش شهههد 
گههوهر ص نمههاییم تهها از ایههن رهگههذر بههه مؤلفهههمشههخ راههها آن ۀو اشههتراک همهه یآور،مههع هههای اصههلی و 

شناسههان بههه صههورت فههردی و ،معههی دسههت یههابیم. بههر ایههن هههای لغههتمعنهها پههس از تحلیههل دیههدگا،
 شناسان از تعری  رف  است.گر دیدگا، لغتاس، ،دول زیر بیاناس

 هاویژگی لغوی تعریف شناسلغت فیرد

1 
 خلیل و
 ازهری

 

 لطافهههههة الفعهههههل و الرفههههه : لهههههین الجانهههههب و
؛ ۱۴9، ص۵، جینکتتاب العت) صاحبه رفی   

 (۱۰۲، ص9، جتهذیب اللغه

شناختی: لهین حالت روان
 خویى(الجانب)نر 

 اثر: لطافه الفعل

ابن منظور و  2
 صحاح

مر 
َ
ههّدُ العْنهه . َرَفهه  بههاِل ْفهه : ض   لَطههَ  ای الّر 

 .(۱۱۸، ص۱۰، جلسان العرب)

شهههههههناختی: حالهههههههت روان
 لط 

 متضاد: عن 

 ابن فارس 3

اُ  َو  د  َیهُدّلُ  اْلَفاُ  َو  )َرَفَ ( الّرَ ْصل  َواح 
َ
اْلَقاُف أ

. َفهههالّر   َعَلهههی ُمَواَفَقهههة  َو  هههَم ُعْنههه   َبهههة  ب  ْفُ : ُمَقاَر
ْصههُل ُثههّمَ ُیْشههَتّ ُ 

َ
؛ َهههَذا ُهههَو اِْل ههَمُف اْلُعْنهه   خ 

َلهههی َراَحهههة  َو  ُکهههّلُ َشهههْی   َیهههْدُعو إ  ْنهههُه   ُمَواَفَقهههة   م 
 .(۴۱۸، ص۲ج ،معجم مقاییس اللغه)

 متضاد: عن 
حالهههههههههت روانشهههههههههناختی: 

 موافقت
 اثر: مقاربت وهمراهی

                                                           
 .۸۸، صمنطق فهم حدیث .1
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 هاویژگی لغوی تعریف شناسلغت فیرد

ْفههُ : ابن اثیر ۴ ههَم  لههیُن الَجانههب، َو  الّر   ُف الُعنهه ُهههَو خ 
 .(۲۴۶، ص۲ج، النهایة)

شهناختی: لهین وی گی روان
 خویى(الجانب)نر 

 متضاد: عن 

 طریحی ۵

 هو أن یحسن الر،ل العمل الّر ْفُ : ضد الخر  و

 (۱۷۱، ص۵ج، مجمع البحرین)
 متضاد: خر 

 اثر: حسن انجا  عمل

ْفههُ : لههین الجانههب و  هههو خههمف العنهه  الّر 
 .)همان(

: لهین شناختیحالت روان
 الجانب

 متضاد: عن 

ْفهه ، ضههد الُخههْر ، َو  ابن درید ۶ ُهههَو اللطهه  وُحْسههن  الّر 
َلْیه   یع إ  ن   . (۷۸۴، ص۲، ججمهرة اللغه) الّصَ

 شناختی:حالت روان
 اللط 

 متضاد: خر 
 اثر: حسن الصنیع

ْطُ   زبیدی 7 هّدُ الُعْنه    الّر ْفُ  : الّلُ العتروس  تتاج) و هو ض 
 (۱۶۷، ص۱3، جسمن جواهر القامو

 شناختی:حالت روان
 اللط 

 متضاد: عن 

 فیومی ۸

یهه    َنهها َرف 
َ
( َفأ ْفقهها  ههْن َبههاب  َقَتههل )ر  ههه  م  َرَفْقههُت: ب 

ْخَر   
َ
ّدُ اِْل ْیضا  ض 

َ
یُ ( أ ف  َمُف اْلُعْن   و )الّرَ خ 

هههْیر   هههی الّسَ هههَک )َرَفْقهههُت( ف  هههْن ذل  ُخوذ  م 
ْ
 اْی  َمهههأ

 (۲33، ص۱، جالمصباح المنیر) َقَصْدُت 

 متضاد: خر  و عن 
 اثر: قصد 

 عسکری 9

السههولة فههی  أن الرفه  ههو الیسهر فههی االمهور و
هو التشدید  خمفه العن  و التوصل إلیها و

، الفروق فی اللغة) فی التوصل إلی المطلوب
 (۲۵9، ص۱ج

 کارکرد:
 گیری در امور آسان

 متضاد: عن 

 لغوی هایتعری  شناسیوی گی :۱ شمار، ،دول
 راهها آن در مو،هود اصهلی عناصهر و محورهها تهوانمهی یادشهد،، لغهوی هایتعری  تحلیل در
 کرد: بندی،مع چنین
 دانهانلغهت توسهط کهه - زیر یهاواژ، در رف  لغوی معنای به یابىدست در مهم نکات. اول
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 و همراههی گیهری،آسهان و تسههیل نرمهی، و لهین گردنهد:مهی خمصهه - اسهت شهد، گرفتهه کهار بهه
 .خر  و عن  ضد فعل، لطافت و عمل انجا  موافقت،حسن

 معههانی و «الجانههب لههین» و «لههین» اسههت، شههد، ذکههر تعههاری  در کههه معنههایى بیشههترین .دوم
 «الفعهل لطافهه و الجانهب لهین» بهه را رفه  ازههری و منظور ابن فراهیدی، خلیل است. آن مشابه

 بهر عهمو، 2اند.کرد، ذکر خود تعری  در را «الجانب لین» فقط اثیر ابن و طریحی 1اند.کرد،ا معن
 واژ، ایههههن از تعریهههه  در و آورد، رفهههه  تعریهههه  در را «لطافههههت» و «لطهههه » واژ، برخههههی لههههین، واژ،

  نویسد:می منظور ابن اند؛کرد، استفاد،
ئ ف  ََأ َباْل مرَا  ف   َ ََ.ل

 از مقصهود کهه دکهر تأمهل بایهد امها؛ شهودمهی تر،مهه «نرمهی» بهه متر،مان، لسان در «لین» واژ،
که وی ، به چیست؟ نرمی این  شهود:مهی تر،مهه «نرمهی» بهه کهه هسهتند نیه  دیگری هایواژ، ،آن 
 تفهاوتی رف  و لین و هاآن بین آیا که دید باید لذا .رقی  و رقت لین، هدنه، رخا ، رحمت، مثل

 به او شخصیت یعنی 3؛است گرفته «القرب سهل» معنای به را الجانب لین طریحی نیست؟
 . کرد برقرار ارتباط و شد ن دیک او به توانمی آسانی به که است ایگونه

 تو،هه رفه  از خاصهی بعهد بهه انهد،شهد، ذکهر رفه  معنهای بیهان در که واژگانی از یک هر. سوم
یهت وی گهی این و،ود و است رف شناختی روانحالت «الجانب لین و لط » اند.نمود،  محور
 و «عمهل انجها  حسهن» کهه طور همان؛ آیدمی شمار به رف  کارکرد «ریگیآسان و تسهیل» دارد.

  اند.رف  پیامدهای و ثارآ از ،«همراهی»
 4.انههدداد، قههرار «خههر » و «عنهه » را رفهه  متضههاد مفهههو  ان،شناسههلغههت بسههیاری. چهههار 

 المطلههوب، الههی التوّصههلی فهه دیالّتشههد» 5،«المشههقة و الّشههّد » از: اسههت عبههارت لغههت در عنه 
 اسهت عبهارت آن و دارد و،ود محوری خصوصیت یک عن ، در 6.«خشونة و بشّد  المعاملة

  «.بودن خشن و شدید» از
؛ گیهردمهی قهرار فعهل صهفت خهر ، وقتهی و اسهت چیه ی کردن پار، یامعن به اصل، در خر 

 : است شد، پار،پار، کار، آن که استا معن بدان گویا
                                                           

 .۲۴۶، ص۲، جالنهایة ؛۱۱۸، ص۱۰، جالعرب لسان ؛۱۴9ص ،۵، جالعین. 1
 .۱۷۱، ص۵، جمجمع البحرین، ۲۴۶، ص۲، جالنهایة. 2
  .3۱۲، ص۶، جمجمع البحرین. 3
 .۱۷۱، ص۵، جبحرینال مجمع ؛۲۴۶، ص۲، جالنهایة ؛۱۸۵، ص۴، جالتحقیق ؛۱۱۸، ص۱۰، جالعرب لسان. 4
 .۱۰۴، ص۵، جالبحرین مجمع ؛۲۵۷، ص9، جالعربلسان ؛3۰9، ص3، جالنهایة .5
 .۱۸۵، ص۴، جالتحقیق .6
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ز َ  اْل ََم  فئَضینقَاْلْو َوَ...َءالشم  َکَ،ال م  هیَالذ َأنم  وم  َفعلی خ  ت  1ََ.می
 انجها  عهادت و معمهول خهمف کهه کهاری بهه. گیردمی نشأت ،ا همین از نی  حد، از تجاوز

 بهه» دارد، و،ود که محوری خصوصیت خر ، یامعن در پس 2گویند.می «عادت خر » شود،
 است «کار انجا  در افتادن مشقت و تعب

کهه رفه ، دانهان مهیهای لغتو تحلیل تعری بعد از بررسی پنجم.  نرمهی و لطافهت در تهوان دریافهت 
 گردد و حسن انجا  عمل را در پى دارد.گیری مینامور است که سبب تسهیل و آسا

  اسالمی اندیشمندان ب(
گهاه .رسهدیمه یاصطمح یها یتعر به نوبت ،یلغو یها یتعر فهم از پس  دگا،یهد از یآ

 آنهان یههاافتههی از را ما و دهدیم قرار ما اریاخت در ىخوب ۀنیشیپ نظران،صاحب و دانشمندان
 .شودیم تکرار یشناسلغت در چندگانه مراحل همان  ین کار نیا در .کندیم مطلع
 های تعریفویژگی تعریف ارائه شده متخصص ردیف

1  
عممهههههههه مجلسهههههههی: 

، ۷۲بحههههار االنههههوار، ج
 ۵۶ص

ضهههد التسههههیل و ههههو  ی  بمعنهههالرفههه  یجهههی
 یالعنهههه  و التشههههدید و التعصههههیب و بمعنهههه
 یاإلرفههها  و ههههو إعطههها  مههها یرتفههه  بهههه و بمعنههه

ارفهها  و  ،یریههالتههأنی و ضههد العجلههه؛ آسههان گ
 ی:کمک، تأن

الرف  هو لین الجانهب و الرأفهة و تهرک العنه  و 
الخله  فهی  یالغلظة فهی اِلفعهال و اِلقهوال عله

،میع اِلحوال سوا  صهدرعنهم بالنسهبة إلیهه 
داب أو لههههم یصههههدر؛ رفهههه  عبههههارت خههههمف اْل
و تهرک خشهونت  یو مهربهان یىخهواست از نر 

در افعهههال و اقهههوال بهههر مهههرد ، چهههه از  یو درشهههت
سههر  ىآدابهه خههمف ،یآنههان نسههبت بههه و یسههو

 زد، باشد و چه سر ن د، باشد.

 ،یریهههههگآسهههههانپیامهههههد: 
کمک، تأن  یارفا  و 

شههههناختی: وی گههههی روان
 نر  خویى مهربانی

و ثمهههههر،: تهههههرک خشهههههونت 
 درشتی

وضههههههههههعیت: در تمهههههههههها  
آنهان  یچه از سوحاالت )

 خهههمف ،ینسهههبت بهههه و
سههر زد، باشههد و چههه  ىآدابهه

 (سر ن د، باشد
 متضاد: عن 

 موضوع: افعال و اقوال

2  
 ،نیالد اءعلو یاحغ الی: 

 ۱۸۴، ص3ج
العنهههه  و  ضههههاد،یاعلههههم ان الرفهههه  محمههههود و

شههههناختی: وی گههههی روانالغضههب و الفظاظههة و الرفهه  و  جههةیالعنهه  نت

                                                           
 .۱۷۲، ص۲، جمعجم مقاییس اللغه .1
 .۱۷۷۱، ص3، جشمس العلو . 2
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 های تعریفویژگی تعریف ارائه شده متخصص ردیف
لخلهه  و السههممة؛ بههدان حسههن ا جههةینت نیاللهه

اسهههت و ضهههد آن عنههه  و  د،یکهههه رفههه  پسهههند
غضهههههب و  جههههههیشهههههدت اسهههههت. عنههههه  نت

حسهن  جههینت یاسهت و رفه  و نرمه یسرسخت
 خل  و سممت خل  است.

 نر  خویى
 متضاد: عن  

 ،نس رف : خل  
 نتیجه: حسن خل 

3  
  مممههههههههدی نراقهههههههی:
، جتتتامع الستتتعادات

 3۰۲، ص۱ج

االقههوال او  یالغلظههة و الفظاظههة فههالعنهه  و هههو 
الغضب و ضد،   یو هو من نتا ضایالحرکات ا

 .الحلم  یو هو من نتا همایف نیالل یالرف  ا

 متضاد: عن 
شههههناختی: وی گههههی روان

 نر  خویى
 نتیجه: حلم

4  
 مماحمههههههههد نراقههههههههی:
، معتتتتراج الستتتتعاده

 ۲۴9ص

 یدر گفتهار و رفتهار، نرمه یضد غلظت و درشت
 اعمال و اقوال است.و رف  در  یو هموار

 متضاد: عن 
شههههناختی: وی گههههی روان

 نر  خویى
 فعل موضوع: قول و

5  

نضتتتترة ابههههن حمیههههد: 
 ؛۲۱۵۷، ص۶، جمیالنع

، ۱۰ج ،فتتتح البتتاری
دلیتتتتتتتتل ؛ ۴۴9ص

 (۸9ص ،3ج، الفالحین

ههههو لهههین الجانهههب بهههالقول و الفعهههل و االخهههذ 
خهویى در باالسهل و هو ضد العن ؛ رف ، نهر 

در چی ی  ترآسانذ صورت گفتار و کردار و اتخا
 است. و ضد عن  است.

کان قهد عهّرف  العن ، هو عد  الرف  و اذا 
الرفهه  بانههه حسههن االنقیههاد لمهها یههؤدی الههی 
الجمیههل فههان العنهه  یمکههن تعریفههه بانههه 
سهههو  االنقیهههاد الهههذی یهههؤدی الهههی القبهههی ؛ 
عن  عبارت اسهت از عهد  رفه . و وقتهی 
رفهه  عبههارت اسههت از پههذیرش و انعطههافی 

کههار زیبهها مههیکههه م  متقههابم  شههود، نجههر بههه 
کههه  عنهه ، عههد  انقیههاد و پذیرشههی اسههت 

کار بد می  1شود.منجر به 

 متضاد: عن 
شهناختی: نههر  وی گهی روان

 خویى، اطاعت پذیری
 فعل موضوع: قول و

 پیامد: فعل الجمیل

 اصطمحی یهاتعری  یهاوی گی :۲ ،دول

                                                           
 .. همان1
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 بندیجمع
 تعبیرهههایى بهها رفهه  روانههی حالههت و وی گههی. اول ارد:د محههور چنههد رفهه ، از گههرو، ایههن تعریهه 

 بیان در اصطمحی تعاری  تما . دو ؛ است شد، بیان االنقیاد حسن و الجانب لین همچون
 عنه ، واژ، بهر عهمو، لغهوی تعهاری  در کهه آن حهال و انهدنمود، اشار، عن  واژ، به رف  متضاد
 بهه را رفه  اصهطمحی تعهاری  از یهک چههی کهه است دلیل این به نی  این است. آمد، نی  خر 
 را احهوال ،میهع در افعهال و اقوال همه رف  موضوع. سو ؛ اندننمود، تعری  عمل انجا  حسن
 تهرک نیه  برخهی و انهدکهرد،اشهار، ،میهل فعل به برخی رف  نتیجه دربار،. چهار ؛ شودمی شامل

 گیهری آسان به دیگر برخی که الیح در؛ اندکرد، بیان رف  پبامد عنوان به را درشتی و خشونت
 عقیههد، بههه و حلههم صههفت نتیجههه رفهه  حالههت برخههی عقیههد، بههه. پههنجم؛ انههدنمههود، اشههار، تههأنی و

 است. خل  حسن نتیجه، دیگر برخی
  دیدگاه دو مقایسه و بررسی ج(

 تهر،هامع یبنهد،مهع بهه تها نمهاییم مقایسهه یکدیگر با را قبل مرحله دو که رسید، فرا آن زمان
 نیه  شناسهانهاصهطمح و شناسهانهلغهت ههایتعریه  از کهدا  ههر مجه ا صورت به گرچه .میبرس

  :رایز ؛نیست کافی اما، شد بررسی
 یسهادگ بهه تهوانینم که دارد یىهاشباهت البته و هاتفاوت معموال   گرو، دو نیا  یتعر (۱

   شت؛ذگ آن از
 لغهههت نهههه اسهههت، نیهههد فرهنهههگ در موضهههوع آن یمعنههها آوردن دسهههت بهههه یىنهههها ههههدف (۲

 نههیزم رهگهذر ایهن از تها میبرسه دو نیا دگا،ید از تریکل یبند،مع به دیبا ،رو نیا از .واصطمح
 .آید فراهم یبعد یهایبررس یبرا

 ههر  یهن مهوارد یبرخه در گرچهه؛ برخوردارنهد یادیهز مشترک نکات و مفاهیم از فو   یتعر دو
 ثمهر، دربهار، انهد.مشهترک بها  یتقر آن موضهوع و یروانه ی گهیو در .دارند را خود خاص نکات کدا 
 مقاربههت دیگههر: یهههاثمههر، امهها بودنههد؛ مشههترک عمههل انجهها  حسههن و تسهههیل در تعریهه  دو نیهه 

 تعریهه  در خشههونت تههرک و تههأنی و شناسههانلغههت تعریهه  در قصههد و الفعههل ةلطافهه ی،وهمراههه
 رفه  متضهاد ۀدربهار ارنهد.ند یکدیگر با تضادی البته که داشت و،ود مج ا طور به اندیشمندان

 عنه  بهه فقط اسممی اندیشمندان که آن حال واند ،کرد اشار، را خر  و عن  انشناسلغت
 اند.نمود، اشار،

 کهه اسهت سهؤالی بهدانیم، چیه ی چهه ثمهر، شهناختیروان سهاز، یهک عنهوان بهه را رف  که این
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 ثمهههر، را رفههه  آنهههان از رخهههیب انهههد.داد، اسهههممی اندیشهههمندان متفهههاوت گونهههه دو بهههه را آن پاسهههخ

 حسهن مصهادی  از حلهم گفهت بتهوان شهاید کهه انهددانسهته حلم ثمر، دیگر برخی و خل  حسن
 1است. خل 

 اندیشمندان دیدگاه شناسانلغت دیدگاه رفق ویژگی فیرد

 روانی وی گی  1
 الجانب لین

 موافقت
 الجانب لین

 االنقیاد حسن
 احوال عیاقوال و افعال در ،م همه امور موضوع  2

 ثمر، و نتیجه  3

 عمل انجا  حسن
  تسهیل
 وهمراهی مقاربت

 الفعل لطافه
 قصد

 ،میل فعل
 تسهیل

 تأنی
  خشونت ترک

 

 ،نس  ۴
- 
- 

 خل  حسن
 حلم

 عن  خر  و عن  متضاد  ۵

 رف  در اندیشمندان و شناسانلغت دیدگا، مقایسه :3 ،دول
 رفق دینی مفهوم یهاویژگی. دوم یافته. 2-2

 ،یموضههوع هههر یبههرا نیههد دارد. اختصههاص موضههوع آن از نیههد  یههتعر یبررسهه هبهه دو  یافتههه
 دیهبااز ایهن رو،  باشهد، نامطهاب  ای مطاب  واژ،  یتعر با است ممکن که دارد یمشخص  یتعر
  .استشناسی مفهو  مراحل نیترحساس و نیترمهم از که کرد یبررس را نید  یتعر

 بهه مفههو  شهناختی بهرا  الز مهواد و نددش لعهمطای شناسمفهو  شیگرا با اتیروا مجموع
 کیههن د رفهه  مفهههو  بههه را مهها اخههم ، یعلمهها و شناسههانلغههت دگا،یههد شههناخت آمههد. دسههت

  یهدق ۀمطالعه را،، نیتهرمناسهب پهس .کنهد نیهیتب دقهت به را آن تیواقع تواندینم اما کند؛یم
 دانشمندان و شناسانلغت نظر از توانیم آن  یتوض و نییتب درهر چند  است، ینید اتیادب

                                                           
 .۵۷، ص«چیستی حسن خل  و چگونگی تأثیر آن بر روابط ا،تماعی» .1
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 برد. بهر،  ین اخم 
 قرارند: نیبدها آن از شد، استخراج یهای گیو و شناسیمفهو  در مؤثر متون

 در ۷علههی امهها  انههد.نمههود، اشههار، رفهه  در تسهههیل و گیههریآسههان مؤلفههه بههه متههون از بخشههی
 :سازدمی اهمفر را اسباب و کندمی آسان را هایسخت رف ، که فرمایندمی حدیثی

ن مَ َع 
 
مْؤمنَ یأ َرالی ه۷َو  نم 

 
َََیأ ا   َ:َق  فئی َیَ یَیَال م  ا   ع  الصم  ََسم  ی َیَیو  هم  ی ََس  ا   1ََ.اْْل سب 

 بهه گیهریآسهان و تحمهل عهد  دربهار، حنظلهه بهن عمهر مقبوله در به ۷صاد  اما  ،ایى در
 :فرمایدمی و کندمی یادآوری شیعیان

ََ!عی   َیَایَ  واََل  لی م  ْ َََت  ََع    َیش  اع  ن  ََت  واَو  قی ْ ََاْافی ََِب   نم  إ 
ََف  اس  ََالنم  َََْل  َی  ِن  لی م  اَت  ََم  ِن  لی م  ْ 2ََ.َت 

 کههردن منتقههل عههوا  بههه آمههد، دیههن در کههه آنچههه همههه بههه کههه اسههت آمههد، روایههت ایههن تفسههیر در
 خهود ظرفیهت بهه را آن آرامهی بهه تا کرد تسهیل، تحمیل ،ای به باید بلکه خطاست؛ بس کاری

 د:فرمایمی شد،، اعطا او به رف  صفت به که کسی دربار، ۷باقر اما  همچنین رساند.
َ َو  ِتله  َآ     َو  ِی لا ْنی  َدی   َ له  ال  َح  ْسلن  َحی َو 

 ، اح  َال م  َو  ْی   َاْْل  ي   َ ْع
ی
َأ ِْ ق  َف  ْفئ  َال م  َو  ئ 

لی َاْْلی ي   َ ْع
ی
ْنَأ لْنَم  م 

َی َش  م  
کی م َ ل  َإ 

یّل  ب  َس  ك  ل 
َذ  ان  ک  َ ْفئ  َال م  َو  ئ 

لی َاْْلی نی  ر  ََحی ص  ْنَع  َم  َلم  َإ  ،ی یم  ل  َب  َو  َاهللی هی   .3ََ
 و داندمی رفی  را خداوند اما  آن در که کندمی نقل ۷صاد  اما  از کلینی را دیگری خبر

 :شمردبرمی را الهی رف  مصادی 
ْن  َو  ..... ه   م  ْفق  ْم  ر  ه  ُه  ب  ّنَ

َ
ْمر   َعَلی َدُعُهْم یَ  أ

َ
َزاَلَتُهْم  ُد یر  ُی  اِْل ْم  ْفقا  ر   َعْنُه  إ  ه  ْم ْی َعَله َی ْلق  یُ  َم ْی َک ل   ب   ُعهَرى ه 

َد    ُ،ْمَلة   ُمَثاَقَلَتُه  َو  َمان  یاإْل  َذا، ْضُعُفواَی فَ ، َواح  َراَد  َفن 
َ
ْمَر  َنَسَخ  ،َک ذل   أ

َ
ااْلَخر   اِْل  4.َمْنُسوخا   َفَصارَ ، ب 

 کهه طهور نهمها دارد، اشار، بندگانش بر خداوند گیریآسان و تسهیل به روایت این مصادی 
  است. نمود، اشار، آن به روایت این در رف  معنای در نی  5مجلسی

 حضههرت اسههم ، پیههامبر انههد.نمههود، اشههار، رفهه  خههویىنههر  و لههین مؤلفههه بههه متههون از بخشههی
                                                           

 .۲9۵، ص۱۱، جالوسائل مستدرک .1
   .۱۵9، ص۱۶ج، وسائل الشیعه. 2

 .۱۸۶، ص۷۵، جبحار األنوار .3
که ایشان را وامی۵۵، ص۷۲، جبحار األنوار؛ ۱۲۰، ص۲، جاصول الکافی 4. گهذارد بهر . و از ،مله رف  او با ایشان، آن است 

کردن با ایشان گرداند، از روى نرمی  که ایشان را از آن دور  که اراد، دارد  کهه دسهتهامرى  ههاى ایمهان و سهنگینی آن را ، تا آن 
گها، ایهن را اراد، فرمایهد، آن امهر را بهه امهرى دیگهر نسهخ و برطهرف  .یکبار بر ایشان نیندارد تا ضهعی  و نهاتوان شهوند پهس ههر 

 پس این امر منسوخ شود و تکلی  در باب آن باقی نماند. .سازد
 .۵۵، ص۷۲، جبحار األنوار .5
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 :دفرمایمی و دانندمی رف  وزیر را لین ۹محمد
َ ْل   َاْلع  ی ی ز  َو  ْع   َن  َو  ْل ی َاْلع  ان  می   

ِْ َا ی ی ز  َو  ْع   .َن  وی َاللم  ْفئ  َال م  ی ی ز  َو  ْع   َن  َو  ْفئی َال م  ْل   َاْْل  ی ی ز  َو  ْع   َن  َو  ْل ی اْْل 
1َ

  :انددانسته رف  زینت را لین ۷صاد  اما  که طور همان
َالرفلئَنیلزَملنَوَالرفلئ،َاْللل َنیلزَملنَوَاْللل ،َالفقلهَنیلزَملنَوَالفقله،َانیاَلَنیزَمن
2ََالسدول،.َواللَنیزَمنَوَ،والل

 انیهههب در حضهههرت و شهههد سهههؤال خلههه  حسهههن حهههّد  بهههار، در ۷صهههاد  امههها  از روایتهههی در
 :فرمود  یتصر  یچ سه به آن یهامصدا 

لَ  َتی کَوی ََجانب  ََو  َیتی کَِی م  ََکّل  ْلقَو  کَت  ا   
 
ْشرَیَأ ب  ََب  نی س    3.ح 

 کنههار و پهلههو یمعنهها بههه «،انههب» اسههت. «،انبههک نیتلهه» ث،یحههد نیهها مصههدا  نینخسههت
 کهه آنجها از و4باشهد یا،تمهاع روابهط در یریپهذانعطهاف و یىخهونهر  گهرانیهب ندتوایم که است
 در کهه اسهت رفه  همهان «،انبهک تلین» است، رف  زینت مایه و وزیر روایات طب  نرمی و لین

 مرکهب، با برخورد در ۹اسم  گرامی پیامبر از دیگری روایت در است. شد، اشار، آن به روایت
  که: است آمد، چنین

َ ََإنم  َاهلل  َیی ََِمی ْفئ  ََال م  َعلیَیَو  لَ َوی اَهیلع  لإذ  یَکَِاَ َف  ََبلتی ا م  و  ِم  ِلفَالل لاََ العی وه  نزلی
 
أ لاَف  ازَل   ن  لإن،َم  ََف  لتک  َان 

َ ََاْْل  ضی  ، ب   ِ واَُمی اَْنی اَف  ْن  إن،َع  ََو  تک  ،َان  ب  ص  َََ ُمی  ِ و نزلی
 
أ اَف  ازَل   ن  5ََ؛ام 

 را الغیر انییچارپا هرگاه ،پس .ندکیم  مک آن انجام بر و دارد دوس  را رفق خداوند
 بیا بیود اهییگیبی و  خشی نیزمی اگر د.یآور فرود شانیهامنزل در را هاآن د،یشد سوار

  .دیده استراح  جا آن در را هاآن بود، علف پر و سرسبز اگر و دیگذر آن از شتاب

 و سهتا لهین و نرمهی معنای به ،ا این در رف  که آن، اول است: نکته دو گویای روایت، این
 شود. برآورد، وی اقتضای به مقابل، طرف نیازهای که دارد اقتضا رف ، که که آن، دو 

 روایهاتی ،ملهه از اسهت. گردیهد، اشهار، رفه  رویمیانه و اعتدال مؤلفه به روایات از برخی در
 اشهار، روزی و معهاش امهر در رفه  بهه کهه اسهت روایاتی ،اندپرداخته رف  از مصادیقی بیان به که

                                                           
 .۵3، ص۷۲، جبحار األنوار؛ 33ص ،قرب اإلسناد .1
 .۲۵۱ص ،۷۵، ج. همان2

 . ۵۸9۷، ح۴۱۲، ص۴، جثواب األعمال و عقاب األعمال 3.
 .۵۷، ص«چیستی حسن خل  و چگونگی تأثیر آن بر روابط ا،تماعی» .4
 .۱۲۰، ص۲، جالکافی .5
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 :فرمود که ۷صاد  اما  روایت این ،مله از د.دار
ز ،َفَ هیعلللَاهللَوسلل َفقللَِالرفللئَمللنَحظدلل َأعَللواَتیللبَأهلل َایللأ َریتقللَِفَالرفللئَوَاللل 

َاهللَإنَئشَمعلهَبقیلََلَریالتبلذَوَئشَعنلهَعِزیََلَالرفئَوَاِما ،َفَالسع،َمنَری َش،یاِمع
1َ.الرفئَِیَئی فَوج َعز

یاد مال از است بهتر مالی، ری ی رنامهب در داشتن رف  بنابرایّن   در مجلسهی عممه داشتن. ز
  2است. کرد، اتخاذ را تقتیر و اسراف بین اعتدال یامعن رف ، از مصدا  این تبیین
 کهار بهه عبهادت در کهردن رویمیانهه یامعنه بهه را «نفهس بهه رف » تعبیر برخی نی ، عبادت در
  فرماید:می همدانی حارث به خود نامه در ۷علی اما  اند.برد،

ْعَ اد    ََ ْفس  َن  ََک  ة ََف  اد  ب  ََاْلع  ْئََو  اَاْافی ََِب   ََو 
اََل  ْ ه  ْقه  ََ...؛َت 

  با . نداشته شدت و بورز رفق خودت با و بده فریب عبادت در را خودت

 :گویدمی مجلسی عممه
 3نکن. عبادت خود طاق  فوقآن که  یعنی

 عنه  را رف  متضاد لغت اهل که گونه همان و اندپرداخته رف  متضاد بیان به متون برخی
 عنه  و رف  تقابل روایات، در شود.می دید، موضوع این نی  روایى متون در اند،دانسته خر  و

 فرماید:می ۷محمدباقر اما  شود.می دید،
َ َََ إنم فََِاهلل  َیا  َیی ََئ  ََِمی ْفئ  َیَیََ وَال م   َ َىَْع ََع    ْفئ  اَال م  ََم  َیَیَل   َ َىَْع ََع    4َََْنف؛اْلعی

 در، کنیدمیی عطیا رفیق ازای در آنچیه و دارد. دوس  را رفق و اس  رفق اهل خداوند
  کند.نمی عطا عنف ازای

ْف    َعُدّوُ  َو  »... که است شد، تعبیر چنین دیگر ،ای در  ،نود حدیث در اما 5؛..«اْلُعْنُ   الّر 
 است: آمد، عقل ،نود ضمن ،هل، و عقل

َ ََو  فئی ََال م  َِو  ِم  6َ.  اْلَیَض 
                                                           

 ،ا.همان. 1
 .۶۱، ص۷۲ج ،بحار األنوار .2
 .3، ص۸۴، جهمان .3
 .۱۱9، ص۲، جالکافی. 4
 .۲۸9، ص۵۸، جبحار األنوار .5
 .۱۰9، ص۱، جهمان. 6
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 فرماید:می چنین ۷ حسناما  به امیرالمؤمنین همچنین
ََای م  ین  َ!َبی أسی ل َا  ََالع  فئی ََوَال م  هی 1ََ.اْلی  َآفتی

 آنجهها؛ اسههت شههد، داد، قههرار هههم مقابههل در مفهههو  دو ایههن ۹امبریههپ از دیگههری حههدیث در

 فرماید:می که
َ فئی ََال م  َیی ََن  َاَو  ََْلی  ی مْؤنی  2َ.شی

  :دفرمایمی ۹اَّلل رسول اند.نمود، تو،ه رف  بودن زینت و زیبا به متون از دیگر برخی
َ.نهأشَإَلَئشَمنَنزعََلَوَزانهَإَلَئشَع َوض یَلَالرفئَإن

گهر که کنندمی نقل ۹محمد حضرت از ۷صاد  اما  دیگر ،ایى در  خله  دیهدنی رفه  ا
 بود: خل  نیکوترین و زیباترین شد،می

3َ.منهَأحسنَئشَاهللَ لئَمماَانکَماَرىیَ لقاَ َالرفئَانکَلو
کهر  خوانهد، کهر ، والحلهم انهد: برخی دیگهر از متهون رفه  را  فهی قهول النبهی صهلی اَّلل علیهه وآلهه: الرفه  

 :داندمیطبع  کرامتاز را  ممیمت و مهربانی با پیروان ۷اما  علی. 4زین، والصبر خیر مرکب
َ فئی ََال م  تباع  نَباْل نی َک ََم    َ. باع   

َم 5ََال
 6است. برخوردار نفس کرامت از و بود، کریم است رف  به متخل  که کسی، بنابراین

کهه گهاهی خهر  و انهد؛ بهه گونههبرخی از متون نی  به ساز، صمح و مصهلحت در رفه  اشهار، نمهود، ای 
 اند: به این موضوع اشار، نمود، نهج البالغه شدت، رف  است؛ همان طور که امیر المؤمنین در

ََاذا ََکان  فئی رَال م  ََقاَ  ی ََکان  اَ َاْلی  ی فق    .7َ
 نویسد:می روایت این بیان در =خمینی اما نی  

                                                           
 .۲3۸، ص۷۴، جهمان. 1
 .۱۱9، ص۲، جالکافی. 2
، ۶۸ج ،بحتار األنتوار) . بها همهین عبهارت دربهار، حسهن خله ۱۲۰، ص۲، جاصول الکتافی؛ ۶3، ص۷۲، جبحار األنوار .3

که با تو،ه به تقابل آن با خر  به نظر می (39۴ص که رف  صهحی  باشهد و یها از بهاب اسهتعمال  آیدنی  روایتی آمد، است 
 شود.عا )حسن خل ( و اراد، خاص)رف ( باشد. در هر صورت این روایت شامل رف  می

 .۴۱۷، ص۶۶ج ،بحار األنوار .4
 .۱۴9۷، حغرر الحکم و درر الکلم .5
 .3۲، ص۱، جالرفق فی المنظور االسالمی .6
 .3۱، نامه ۴۰۲، صشرح نهج البالغه .7
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 کمیال رات،یتعز و حدود جعل و انیطاغ بیدأت هک چنان ؛اس  رفق نیع عیتشر یحتّ 
 و اتییغا بیه عالماِن  نزد بلکه اس ، فساد و خرق آن، ترک که چه اس ؛ صالح و رفق
  1س .ا رفق یُاخرو بیتعذ ،یمباد

 اسهت نیها ۷امها  صهاد  شیمهتن فرمهاانهد. در برخی از متون نی  به ثمر، و کارکرد رف  اشهار، نمهود،
 : رسدخود می که کسی که در امور زندگی خود رف  را به کار گیرد، به مطلوب و هدف دلخوا،

ن ََم  فََِکان  اَ یا  ََق  ََِِف  ََامر  َی َ یَیَماَنا   ََِی ن  .َم  اس  النم
2ََ

 امر که صورت این به؛ دارد اشار، نی  عمل انجا  حسن به نوعی به روایت ینا که طور همان
 به را آدمی که است عمل رساندن انجا  نیکو همان، عمل در رف  و است عمل از کنایه اینجا
  رساند.می است، آن دنبال به آنچه
  :است مبارک رف  که است آمد، ۷صاد  اما  از نی  دیگر خبری در

َ ْفئی ََْال م  َمیی ََن  ََو  ْو ی ََاْْلی مْْؤنی  3ََ.شی
 مههدارا و رفهه  بهها کههه طههور آن دنیههوی امههور انجهها  در مههثم   ؛باشههد امههور از بعههض بههه اشههار، دیشهها
 بها سهتین ممکهن کنهد، را  و خاضهع راهها آن و کنهد مرد  قلوب در تصّرف انسان است ممکن
ت  کند.می اشار، نی  مجلسی موضوع این به 4.شود امور از یامر به موف  عن ، و شّدَ

 امها  شیفرمها مهتن در نیسهت. کهمهها آن تعهداد کهاند هپرداخت رف  موضوع به متون از برخی
 بههه گیههرد، کههار بههه را رفهه  خههود زنههدگی ا،تمههاعی امههور در کههه کسههی کههه اسههت نیهها ۷صههاد 

 :رسدمی مطلوب
ن ََم  فََِکان  اَ یا  ََق  ََِِف  ََامر  َی َ یَیَماَنا   ََِی ن  ََم  اس  5َ.النم

  :ورزدمی رف  یمؤمن با که کندمی نقل را کافری مرد ما،رای ۷کاظم اما  از یروایت در
 اِمعل وفَهیلولیَوَبلاِممْؤمنَرفلئیَانکلفَافرکلَجلا َللهَانکلَوَملمْؤمنَ جل َ یإسرانَبینَفَانک

6ََ....َایالِنَف
                                                           

ةالفتوح. 1 کیَّ شرح حتدیث جنتود عقتل و  ، به نقهل از3۴۵-3۴۶، ص9، جاالسفار االربعة؛ ۸۷، باب ۱۶۱، ص۲، جات الم 
 .3۲۰، صجهل

 .9۸، ص۲، جاُصول الکافی .2
 .9۷، ص۲همان، ج .3
 .3۲۱، صشرح حدیث جنود عقل و جهل .4
 .9۸، ص۲ج ،اصول الکافی .5

 .۱۶3، ص3، جوسائل الشیعه؛ 3۰۵، ص۷۱، جنواربحار األ؛ ۱۶9ص ،۱، جثواب االعمال و عقاب االعمال 6.
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کم نجاشههی بههه ۷صههاد  امهها  دیگههری، روایههت در  مشههکلی حههل بههرای وی از کههه - اهههواز حهها
 کند:می توصیه چنین - بود خواسته کمک

ََوَاعل  اء  وِلی 
 
نَأ َاْْل ذ  َع  فم  ک  َ َو  اء  م  ِم  َال ْقن  نَح  َم  اَب ک  َمم    

ک  ص  ّل    َ نم 
 
َأ َ...اهلل   ، یم  ع  ْفئَبال م  َال م  و 

1َ
 فرماید:می و داندمی الهی بندگان را رف  موضوع نی  ۹اَّلل رسول از روایتی در

2َ...َبعبادَِالرفئَوَباهللَانیاَلَمنَ سولهَإلَوَتعالَاهللَإلَأحَِعم َمنَما
 و کنههدمههی توصههیه را خههود نفههس بهها رفهه  همههدانی حههارث بههه خههود نامههه در نیهه  ۷علههی امهها 

 فرماید:می
ْعَ اد    ََ ْفس  َن  ََک  ة ََف  اد  ب  ََاْلع  ْئََو  اَاْافی ََِب   ََو 

اََل  ْ ه  ْقه  3ََ.ت 
 امههور بلکههه، نیسههت ،تمهاعیا امههر تنههها رفهه  موضهوع کههه اسههت آن گههرنشهان خههوبى بههه روایهات

 شود.می شامل نی  را فردی
 بهر دینهی متهون که دهدمی نشانها بررسی گردیدند. آوری ،مع متون از دسته چند اینجا تا

کیهد آمهد، خواههد پهى در کهه نکاتی  و صهمح، گیهریآسهان و تسههیل، نرمخهویى و لهین دارنهد. تأ
 عنهوان بهه ا،تمهاعی و فهردی امهر ننهد،،کرفه  فرد نفس کرامت، رویمیانه و اعتدال، مصلحت

  رف . موضوع
 درهها را سهختی و دارد گهریتسهیل کارکرد خویىنر  و لین که دهدمی نشان شواهد اینجا تا
یهت کهه اسهت رفه  دینهی مفههو  در مصهلحت و صهمح، دیگهر عهدبُ  نمایهد.مهی آسهان امور  محور
 عههد، بهه را امهور کهردن آسهان و گهریتسههیل کارکرد خر  اوقات برخی که رسدمی نظر به و دارد
 صهمح مفههو  با نظر به که است خر  کارگیری به همان موارد برخی در رف  ،هت آن از و دارد

  کرد. یاد آن از بتوان مصلحت و
 بهروز، اسهت کهریم کهه شخصهی در رف  کند.می رف  که است فردی نفس کرامت، دیگر عدبُ 
 را خهود ارزش خهر  و عنه  بها تها نیسهت حاضر هرگ  و استقایل  ارزش خود برای زیرا؛ کندمی
 بهر کهه نهدارد دوسهت همچنهین کنهد. پایمهال خهود دسهت بهه را خهود نفهس عه ت و بکشهد زیر به

  کند.می حفظ دیگران چشم پیش در را خود و،هه و کند تحمیل را چی ی کسی
                                                           

 .۲۰۷، ص۱۷ج ،ل الشیعهئوسا .1
 .۲۲۴، ص۷۲، جبحار األنوار .2
 .3، ص۸۴همان، ج .3
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کیهد آن به متون در که دیگر عدبُ   و امهور در طفقه نهه رفه ، اسهت. رفه  موضهوع اسهت، شهد، تأ
 نیه  خهوددربهار،  حتهی؛ اسهت شهد، توصهیه نیه  فهردی کارههای و امهور در کههبل ا،تمهاعی، روابهط
 است. شد، وارد «نفس به رف » به تعبیر

  دینی منابع در رفق هایمؤلفه. سوم یافته. 2-3
 بهر و سهتین متضهاد آن بها امها باشهد؛ متفهاوت یلغهو  یهتعر بها است ممکن یاسمم  یتعر

 در امها آمهد،، لغهت در یمطلبه اسهت ممکهناز ایهن رو،  .ردیهگیمه شهکل یلغهو مفهو  نهما یۀپا
 هماننهد ندارنهد بنها ینهید متهون رایهز کنهد؛ینمه جهادیا یاشکال که باشد نشد، مطرح ینید متون
 افههتی آن شههواهد کهه کننههدیمهه دنبهال را خههود مفهههو هها آن بلکههه ردازنههد،پب یشناسهواژ، بههه لغهت

 یمتفهاوت سهخن ینهید متهون کهه یموارد در فقط .هستند لغت نظر تابع واردم یۀبق در و شودیم
یهم، دسهت به را تعری  که آن برای .میرذیپینم را لغت نظر ند،یبگو  دو مقایسهه بهه نخسهت آور

 و اسهتخراج شناسهایى، رفه  ماهیهت در را اساسهی ههایمؤلفهه سهپس و پردازیممی قبلی مرحله
 نماییم. تفسیر
 گیهری،آسهان و تسههیل نرمهی، و لهین : داشهت و،ود مهم موضوع چند اندانلغت تعری  در

 حالهت نرمهی و لهین. خهر  و عنه  ضهد فعل، لطافت و عمل انجا  موافقت،حسن و همراهی
 .اسهت عمهل انجها  حسهن آن ثمهر، و اسهت آن کهارکرد گیهری،آسهان و تسههیل است. رف  روانی

 و تسههههیل سهههبب کهههه امهههور در لطافهههت و نرمهههی، یعنهههی رفههه  دانهههانلغهههت دیهههدگا، از، بنهههابراین
 دارد. پى در را عمل انجا  حسن و گرددمی گیرینآسا

 روانهی حالهت و وی گهی، اول: داشهت و،هود محهور چنهد نیه  اسهممی اندیشهمندان تعری  در

 تمهها  کههه آن، دو ؛ اسههت شههد، بیههان االنقیههاد حسههن و الجانههب لههین :ماننههد تعبیرهههایى بهها رفهه 

  در کهههه آن، حهههال و انهههدنمهههود، اشهههار، عنههه  واژ، بهههه رفههه  متضهههاد انبیههه در اصهههطمحی تعهههاری 

 اسهت رفه  موضهوع دربهار،، سهو  محهور؛ است آمد، نی  خر  عن ، واژ، بر عمو، لغوی تعاری 

 فعل به برخی رف  نتیجه دربار، ،چهار ؛ شودمی شامل را احوال ،میع در افعال و اقوال همهو 

 ؛انهدکهرد، بیهان رفه  پبامهد عنهوان به را درشتی و خشونت ترک نی  برخی و اندکرد،اشار، ،میل 

 عقیههد، بههه کههه آن، آخههر محههور؛ انههدنمههود، اشههار، تههأنی و گیههریآسههان بههه دیگههر برخههی کههه حههالی در

 اسههت. خلهه  حسههن نتیجههه، دیگههر برخههی عقیههد، بههه و حلههم صههفت نتیجههه رفهه  حالههت برخههی

 به افعال و اقوال در آن و،ود با آدمی که تاس عن  ضد صفتی رف  گرو،، این نظر از، بنابراین

 و گههرددمههی درشههتی و خشههونت تههرک و تههأنی گیههری،آسههان باعههث و آوردمههی روی انقیههاد و نرمههی



 لیتحل
ؤلفه

م
 یا

از د
فق 

ر
ی

 دگاه
غت

ل
 اند

ان،
ناس

ش
ی

دان
شمن

 
سالم

بع ا
و منا

 ی

 

 

185 

 بود. خواهد نیکو شکلی به فعل انجا  آن حاصل
 تههرینمهههم از یکههی «خههویىنههر  و لههین» داشههت. و،ههود محههور چنههد نیهه  اسههممی تعریهه  در
 «گیریآسان و تسهیل» کارکرد برای را را، که آیدمی حساب به روانیوی گی نی  و رف  در هامؤلفه

 ایهن از لهین که است کنند، رف  «نفس کرامت» دیگری سازد.می هموار «مطلوب به رسیدن» و
 دینهههی تعریههه  در رفههه  در «مصهههلحت و صهههمح» عنصهههر همچنهههین گیهههرد.مهههی نشهههأت چشهههمه

 ایهن یهادآوری اسهت. فردی و ا،تماعی امور رف  موضوع که آن، آخر محور و کندمی خودنمایى
 ههیچ بهه امها ،شهودمهی دیهد، ههایىفهر  گانههسه یها یتعر در هر چند که است ضروری نکته
 .رسید بهتری بندی،مع به یگدیگر کنار توانیم و ستندین متضاد و،ه
 

 ویژگی رفق ردیف
دیدگاه 

 دیدگاه متون دینی دیدگاه اندیشمندان شناسانلغت

 لین الجانب وی گی روانی  1
 موافقت

 لین الجانب
 حسن االنقیاد

 لین الجانب
 

 عیههاقههوال و افعههال در ،م همههه امور موضوع  2
 امور فردی و ا،تماعی احوال

 کارکرد  3

 حسن انجا  عمل
 تسهیل
 قصد

 مقاربت وهمراهی
 لطافه الفعل

 

 
 فعل ،میل

 تسهیل
- 

 تأنی
 ترک خشونت

 
 

- 
 تسهیل
 قصد

ال رسههیدن بههه مطلوب)نهه
 ما یرید(

 اصمح و صمح
 

 - ،نس  4
- 

 حسن خل 
 حلم

 حسن خل 
- 

 عن  و خر  عن  عن  و خر  متضاد  5

 گانه سه هایتعری  ایمقایسه بندی،مع :۴ شمار، ،دول
 و پهذیریانعطهاف کرامهت، از ترکیبهی رفه  کهه رسهدمهی نظهر به ،انبه همه بررسی و تحلیل با
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 ذیههل ،ههدول در کههه هسههتند سههه ایههن مجموعههه زیههر اتعبیرههه سههایر اسههت. امههور در گیههریآسههان
 است. گیریپى قابل وضوح بهها آن ،انمایى

 
 هاواژ کلید هامؤلفه فیرد

 پذیری انعطاف  1

 الجانب لین نرمی:
 االنقیاد حسن
فُ   کاَن  اذا) مصلحت: و صمح  (ُخرقا   الّر 
 قصد
 تأنی

 کر  کرامت  2

 امور گیریآسان  3

 تسهیل
 خشونت ترک

 الناس( من یرید ما مطلوب)نال به رسیدن
 مقاربت
 همراهی

 باالسهل االخذ

 رف  تعری  یهامؤلفه :۵ شمار، ،دول
 دراز ایههن رو،  دارد. منعطهه  وحههالتی کریمانههه شخصههیتی کننههد،، رفهه  کههه آن سههخن کوتهها،

 رسهیدن بهرای (1نهر  لزومها   )نهه گیهریآسهان بهه دسهت بهاخود( رابطهه – دیگهران بها )رابطه خود امور

 انجهها  حسههن و خشههونت تههرک نکههردن(، تأنی)عجلههه آن عملههی نتیجههه کههه زنههدمههی مطلههوب بههه

 است. عمل
 بها )رابطهه خهود امهور در پهذیریانعطهاف و کرامهت ترکیهب از برخواسهته حهالتی رفه ، بنابراین

 آن عملهی نتیجهه و اسهت مطلوب به رسیدن برای گیریآسان همرا، به خود( با رابطه - دیگران
 دارد. پى در را عمل انجا  حسن و خشونت ترک کردن(،ن )عجله تأنی

                                                           
 .اشار، به عنصر صمح و مصلحت 1.
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 گیرینتیجه
کهه نهادینهه شناسی دقیه  مبتنهی بهر دیهن در واژ، رفه ، آغهاز راههی اسهت بهرایمفهو  سهازی ایهن ایهن 

های آموزشی و درمانی به سرانجا  برسد. بها بررسهی، صفت به شیو، علمی در قالب سنجش و مداخله
 در قالب محورهای ذیل چنین نتیجه گرفت: توانیمدر منابع گوناگون، تحلیل و مقایسه واژ، رف  

 و تسههههیل سهههبب کهههه داننهههدمهههی امهههور در لطافهههت و نرمهههی را رفههه  دانهههانلغهههت. اول محهههور
 1عمههادی پههژوهش بهها تعریهه  ایههن دارد. پههى در را عمههل انجهها  حسههن و گههرددمههی گیههرینآسهها

یههههادی سهههازگاری  و آثههههار شههههناختی،روان هههههایوی گههههی و هههههاحالهههت بههههه تعریهههه  ایههههن در دارد. ز
 اسهممی اندیشهمندان تعریه  در کهه اسهت حهالی در این است. شد، پرداخته رف  کارکردهای

 همچهون تعبیرههایى در موضهوع ایهن از نشهان اسهت. تهرملمهوس رف  عملیاتی و کاربردی ،نبه
 پیداست. روشنی به تأّنی و گیری آسان درشتی، و خشونت ترک ،میل، فعل االنقیاد، حسن

 و انههههدکههههرد، اشههههار، رفهههه  متضههههاد عنههههوان بههههه را خههههر  و عنهههه  انشناسههههلغههههت. دو  محههههور
 آمهد، خر  و عن  مفهو  دو نی  روایات در اند.نمود، اشار، عن  به تنها اسممی اندیشمندان

 همگهی انهد،داد، قهرار عنه  را رفه  ضهّد  کهه شناسهانیلغهت آمهد،، عمله ب بررسی طب  است.
یهد ابن مانند شناسانیلغت که آن حال و اندنمود، تعری  الجانب لین به را رف   طریحهی و در
 در را الفعهل لطافهت و عمهل انجها  حسهن همگهی انهد،نمود، بیان رف  ضد عنوان به را خر  که

 حسهن و اسهت عنه  رفه ، ضهد کهه دههدمهی نشهان موضهوع، ایهن انهد.نمهود، اخهذ رفه  تعری 
 متههون در گیههرد.مههی قههرار خههر  آن مقابههل واسههت  لههین و ىخههوینههر  پیامههد عنههوان بههه عمههل انجهها 
 فرماید:می خداوند دربار، ۷محمدباقر اما  که زمانی شود.می دید، موضوع این نی  دینی

َ ََإنم  فََِاهلل  َیا  َیی ََئ  ََِمی ْفئ  ََال م  َیَیَو   َ َىَْع ََع    ْفئ  اَال م  ََم  َیَیَل   َ َىَْع ْنف؛َع    2َََاْلعی
 ازای در کنیدمی عطا رفق ازای در آنچه و دارد. دوس  ار رفق و اس  رفق اهل خداوند

  کند.نمی عطا عنف
 از سهخن گیهرد،مهی قهرار عنه  مقابهل در رفه  کهه زمهان ههر رفه  روایهات سهایر و روایت این در

 این از که شودمی یاد رف  دشمن عنوان به آن از که آن یا و آیدمی میان به خدا نداشتن دوست
 در رفه  کهه مهواردی از بسهیاری در کهه آن، حهال و بهرد پهى عنه  بها تضهدیّ  بهه تهوانمهی موضوع

 منههابع در شههواهد طبهه ، بنههابراین گههردد.مههی یههاد شههو  و آفههت عنههوان بهها گیههرد،مههی قههرار خههر  کنههار
                                                           

  . ۴۵ -۴۰ص، «آن یاسمق یو طراح یثرف  در روابط همسران از منظر قرآن و حد». 1

 .۱۱9، ص۲، جالکافی. 2
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 مصهطفوی کهه طور همان؛ است عن  رف ، متقابل مفهو  اسممی اندیشمندان و لغت دینی،
 1.است دانسته عن  متضاد را رف  نی 

 

 

 

 
 رفق متضاد مفهوم :1 شکل

 سهاز، یهک عنهوان بهه را رفه  کهه ایهن کهه گفهت بایهد رفه  باالدسهتی مفههو  دربار،. سو  محور
 متفهههاوت گونهههه دو بهههه را آن پاسهههخ کهههه اسهههت سهههؤالی بهههدانیم، چیههه ی چهههه ثمهههر، شهههناختیروان

 حلهم ،ثمهر دیگهر برخهی و خله  حسهن ثمهر، را رفه  آنهان از برخهی انهد.داد، اسممی اندیشمندان
 روایهاتی بررسهی بها البتهه 2اسهت. خله  حسهن مصهادی  از حلهم گفت بتوان شاید که انددانسته

 مفههو  کهه رسهید بنهدی،مهع ایهن بهه تهوانمهی دارد، و،هود حلهم و خله  حسن رف ، باب در که
 خهود ههایبررسهی در نیه  پژوهشهگران از برخی که طور همان 3؛است خل  حسن رف  باالدستی

4کنند.می أییدت را یافته این
 

 

 

 

 

 

 
 

 خلق حسن و رفق رابطه :2شکل
                                                           

 .۱۸۵، ص۴، جالتحقیق .1
 .۵۶، ص«یآن بر روابط ا،تماع یرتأث یحسن خل  و چگونگ یستیچ» .2
 .۴۱۲، ص۴، جثواب األعمال و عقاب األعمال .3
رفه  در روابهط همسهران از منظهر قهرآن و حهدیث و »؛ ۷۵، ص«چیستی حسن خل  و چگونگی تأثیر آن بر روابط ا،تمهاعی. »4

 .۵9، ص«طراحی مقیاس آن
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 متههون از دسههته د، اینجهها کنههد.تامههی دنبههال را رفهه  دینههی مفهههو  محههور، ایههن .چهههار  محههور
 و تسههیل، خهویىنهر  و لهین ههایواژ، بر دینی متون که داد نشانها بررسی گردیدند. آوری،مع
 و فهردی امهر کننهد،،رفه  فرد نفس کرامت، رویمیانه و اعتدال، مصلحت و صمح، گیریآسان

کیههد رفهه  موضههوع عنههوان بههه ا،تمههاعی  بعههد و مصههلحت و صههمح بعههد میههان ایههن در دارد. تأ
 بهها ارتبههاط )در ا،تمههاعی و نفههس( بههه )رفهه  فههردی امههر یعنههی، رفهه  موضههوع بعههد و نفههس کرامههت
 است. اسممی اندیشمندان و شناسانلغت هایتعری  و عناصر با متفاوت دیگران(
 هههایکلیهدواژ، و نکهات همهه گهرفتن نظهر در بها یکپارچههه تعریه  بهه محهور ایهن. پهنجم محهور

 کهه رسهدمی نظر به گردد.بازمی مؤلفه چند چتر زیر در اسممی متون و اندیشمندان دانان،لغت
 زیهر واژگهان و تعبیرهها سهایر اسهت. امهور در گیهریآسهان و پذیریانعطاف کرامت، از ترکیبی رف 

 تریناصلی از یکی وی است. منطب  1شجاعی پژوهش با یافته این هستند. سه این جموعهم
 آن در کههه 2همکههاران و آزادی پههژوهش بهها همچنههین دانههد.مههی انعطههاف را رفهه  بههینم هههایواژ،
 گردد.می تأیید داند،می کرامت هایمؤلفه از یکی را خویىنر 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 رفق دهنده تشکیل هایمؤلفه و مفاهیم :3 شکل

                                                           
  . ۲۱۷ص ، «صفت یکرداسم  در چارچوب رو یدگا،داز  یتساختار شخص». 1

کرامت بر پا یدر بررس یىمعنا یهاحوز، یۀکاربرد نظر». 2   .۵۰۲ص ،«یمنابع اسمم یۀمفهو  
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 لغهوی، منهابع در رفه  ،هامع بررسهی تو،هه بها گهرددمهی توصهیه حهوز، ایهن منهدانهعمقه بهه لذا
 در تعریههه  ایهههن از آن، عمیههه  و الیهههه چنهههد تحلیهههل نیههه  و دینهههی متهههون و اسهههممی اندیشهههمندان

 گیرند. بهر، رف  درمانی و آموزشی پژوهشی، هایفعالیت

 امهکتابن
 علمهی انتشهارات: تههران خوارزمی، محمد: تر،مه غ الی، محمد بن محمد، علو  الدین احیاء
 ش.۱3۸۶ فرهنگی، و

  .۱۴۱۴ دارصادر،: بیروت زمخشری، عمر بن محمود ،اساس البالغه

 اسهو،، نشهر: قهم ای،مهر،ک محمهدباقر :تر،مهه رازی، نهییلک عقهوبی بهن محمهد ،الکتافیاصول 
 .ش۱3۷۵ سو ، چا 

إح: بیهروت مجلسهی، بهاقر محمهد ،الجامعتة لتدرر أخبتار األئمتة األطهتار األنوار ربحا  ا یهدار
 . ۱۴۰3 ى،العرب التراث

 دارالفکهر،: روتیهب دی،یهزب نییحسه مرتضهی محمهد دیسه ،العروس من جتواهر القتاموس تاج
۱۴۱۴.  

 وی،مصهطف عممهه آثهار مرک نشهر: تههران مصهطفوی، حسهن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکتریم
 .ش۱3۸۵

: تههران نجفهی، مههدی: تر،مهه رازی، مسهکویه ابهن ابهوعلی ،تهذیب االخالق و تطهیر االعتراق
 .ش۱3۸3 نورالثقلین،

  .۱۴۱۲ العربى، التراث داراحیا  :بیروت ازهری، احمد بن محمد ،تهذیب اللغه

 ،نیمدرسهه ،امعههه یاسههمم انتشههارات: قههم ،صههدو  شههیخ، ثتتواب األعمتتال و عقتتاب األعمتتال
۱۴۰۴.  

ید، ابن حسن بن محمد ،جمهرة اللغه   .۱۴۱3 دارالممیین، بیروت: در

  .۱۴۲۵ التراث،الحیا  البیتآل: قم خ اعی، ابوزلفی ،الرفق فی المنظور االسالمی

 .ش۱3۸۶ سنجش، نشر: تهران شریفی، پور حمید ،شناسی بالینیروان

 چا  سخن، نشر: تهران ثنایى، قربا، شریفی پاشا حسن: تر،مه نرس، رادنی ،سنجش خانواده
 ش.۱3۸9، اول

 داراالحیهها : بیههروت عاشههور، علههی: تصههحی  مازنههدرانی، صههال  محمههد ،شتترح اصتتول الکتتافی
  .۱۴۲۱ العربى، التراث
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 ،=خمینهی امها  آثهار نشهر مؤسسههتههران:  خمینهی، اَّلل روح ،شرح حدیث جنود عقتل و جهتل
 .ش۱3۸۵

 .تابى دارالممیین،: تبیرو ،وهری، حماد بن اسماعیل ،الصحاح

  .۱۴۰۰ د ،یالجد اْلفا  داریروت: ب ری،کعس عبداَّلل بن حسن ،الفروق فی اللغة

  .۱۴۲9 ،دو  چا  هجرت،: قم دی،یفراه احمد بن لیخل ،کتاب العین

 .تا، بىسو  چا  دارصادر، :روتیب منظور، بن ر کم بن محمد ،لسان العرب

 نشهر: قهم ایمهان، تقهی محمهد ،یدر علتو  انستان یفیو ک یکم قیتحق یهاروش یمیپارادا یمبان
 .ش۱3۸۸ دانشگا،، و حوز، پژوهشگا،

 .ش۱3۸۷اسممی، فرهنگ نشر دفتر: قم طریحی، محمد بن فخرالدین ،مجمع البحرین
: بیهروت کاشهانی، فهیض مرتضهی شها، بهن محسهن مهولی ،محجه البیضاء فتی تهتذیب االحیتاء

  .۱۴3۰االعلمی، مؤسسه
 هنهداوی، عبدالحمیهد: تصهحی  سهید،، ابهن اسهماعیل بهن علهی ،محیط االعظمالمحکم و ال

 .ش۱39۱ العلمیه، دارالکتب: بیروت

 .تابى الکتب، عالم: بیروت عباد، بن صاحب ،المحیط فی اللغه

 الهجهر ، دار مؤسسهه: قهم  ومی،یهف محمهد بهن أحمهد ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیتر
۱۴۱۴.  

  .۱۴۲۱ ،تابى االسممی، االعم  مکتب :قم فارس، بن احمد ،للغهمعجم مقاییس ا

 .ش۱3۸۷ صاد ، نشر: قم اصفهانی، راغب محمد بن حسین ،المفردات فی غریب القرآن

  .۱۴3۴ ن،یمدرس ،امعه یاسمم انتشارات :قم ،صدو  شیخ ،هیالفق حضرهیمن ال 

 امها  پژوهشهی و آموزشهی هموسسه نشهر: قهم طباطبهایى، کهاظم محمهد سهید ،منطق فهم حتدیث
 .ش۱393 ،=خمینی

  .۱۴3۴ السنیة، الدرر: السعودیة المملکة علوی، بن عبدالقادر ،موسوعة االخالق

: ،ههد، حمیههد، ابههن عبههداَّلل ابههن صههال  ،نضتترة النعتتیم فتتی مکتتار  اختتالق الرستتول الکتتریم
  .۱3۱9 دارالوسیله،

: قهم زاوی، احمهد طهاهر: تحقیه  ر،اثیه بهن محمهد بهن علهی ،النهایة فی غریب الحتدیث و االثتر
  .۱3۸۴ دارالتفسیر،

 یکارشناسه نامهه انیهپا ،یآبهاد نظها  طهاهر، ،«ثیحد و قرآن در آن حدود و مدارا و رف  یبررس»
 .ش۱3۸۸ اراک، یاسمم آزاد دانشگا، ارشد
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علتو   مجلته پسهندید،، عبهاس ،«یا،تماع روابط بر آن ریتأث یچگونگ وخل   حسن یستیچ»
 ش.۱39۱، ۶۶ ش ،ثیحد

 عمهههادی، عبهههداَّلل ،«آن اسیهههمق یطراحههه و ثیحهههد و قهههرآن منظهههر از همسهههران روابهههط در رفههه »
  .ش۱393، ارشد نامه پایان حدیث، و قرآن دانشگا،

 پسههندید،، عبههاس ،«حیهها مفهههو  در آن کاربسههت و اخمقههی موضههوعات شناسههیمفهههو  روش»
 ش.۱39۶ تابستان و بهار، ۱۲ ش ،مجله اخالق وحیانی

 شهجاعی، صهاد  محمهد ،«صهفت رویکهرد چهارچوب در اسم  دیدگا، از شخصیت تارساخ»
 .ش۱393 دانشگا،، و حوز، پژوهشگا، دکترا، نامه پایان

 محمههود ،«اسههممی منههابع یههۀپا بههر کرامههت مفهههو  یبررسهه در یىمعنههای هههاحههوز، یههۀنظر کههاربرد»
در دانشتااه  یرفتفصلنامه مطالعات مع شجاعی، صاد  محمد، آذربایجانی مسعود، آزادی
 .ش۱39۸ ،3 ش ،۲3 سال ،یاسالم

 ،۶ ش ،نشتتریه حتتدیث حتتوزه نهه اد،توحیههدی علههی ،«خههانواد، تحکههیم در آن نقههش و مههدارا»
 .ش۱39۲

مطالعتات  نشهریه خهوا،،ملکهوتی اسهماعیل ،«اسم  دیدگا، از همسر با مدارا الگوی هایمؤلفه»
 .ش۱39۰ ،۵۲ش ،راهبردی زنان

CATTELL.R (1949). The Sixteen Personality Factor Questionnaire. Champign.IL: Institute 

for Personality and Ability testing. 



 




