الگوي روابط اجتماعي رب مبناي قرآن
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چكيده
يكي از زمينهه اي ضروري ارايه الگو ا سالمي ايراني پي شرفت ،در حيطه روابط اجتماعي قرار دارد؛ زيرا پي شرفت
در جامعه داراي چندين بعد مهم و ا سا سي ا ست و روابط اجتماعي ان ساني بر گرفته از قرآن و روايات ،يكي از
شاخصههاي پيشرفت در جامعه اسالمي به شمار ميرود .براي دستيابي به الگوي روابط اجتماعي بر مبناي قرآن،
ضرررورت دارد ا با بهره گيري از آيات و روايات مربوطه ،الگوهاي رفتاري قابل ارايه به جامعه دوين شررود.
بنابراين با روش حليل و بررسي فسيري آيات قرآن کريم مي وان الگوهاي کاربردي را در حيطه روابط اجتماعي
به اجتماع عرضه نمود .به اين منظور پنج الگوي رفتاري از آيات قرآن کريم به د ست آمد که البته امكان گسترش
آن به ميزان بي شتري از آيات نيز وجود دارد .در اين ميان بر ري الگوهاي قرآني که مطابق سر شت ان ساني افراد
اجتماع ميباشد به روشني قابل اثبات است؛ ا با بلور فرهنگ قرآني در جامعه ،پيشرفت حقيقي حاصل شود.

واژگان کليدي :روابط اجتماعي ،پيشرفت ،قرآن ،جامعه.

مقدمه
اجتماعي بودن نوع انسان از ضرورتهاي فطري و سبب شکوفا شدن استعدادهاي انساني ميباشد .بالطبع الزمه
زندگي اجتماعي وجود قوانين و قرادادهاي اجتماعي استتت ه عهوب بر ظ ج جامعه از هرو و مرو ،موجب اعالي
و ر شد اجتماع شود؛ زيرا پي شرفت و اعالي جوامع انها در بعد اقت صادي و رفاب عمومي خه صه نمي شود؛ بلکه
جامعهاي پي شرفته ا ست ه فرهنگ و ارزشهاي ظا م بر روابط اجتماعي مردمان آن ،در سطح بااليي از ا صول و
مباني اخهقي و انساني قرار گرفته باشد .فرهنگ محصول چگونگي راوبط اجتماعي و راوبط اجتماعي سبب اقويت
و ظ ج ارزشها و فرهنگ ا ست .از طرف ديگر فرهنگ و ارزشها نحوب و شرايط شکل گيري روابط اجتماعي را
اعيين مينمايد .به عباراي فرهنگ و روابط اجتماعي رابطه متقابل با يکديگر دارند .با اين نگاب اصهح و رشد روابط
بين فردي در اجتماع ،اهميت فزايندباي مييابد.
از سويي اجتماع مت شکل از افراد ا ست و مجموع فردها ،جوامع را شکل ميدهند .به همين دليل اگر بخواهيم
امري را در جامعه نهادينه نيم ضرورت دارد اا اک اک افراد جامعه و روابط بين فردي آنان را ساماندهي نماييم.
به نظر ميرسد اا نون مباظث هن و نظري در زمينه اقتصاد و فرهنگ و اجتماع و سياست بحث و بررسي شدب اا
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 .2دان شجوی دکتری فل سفه و کال م دان شاه
نهمعه الزشراn.movahed92@yahoo.com .

1

ياه م نو

هررا

نوو

و يووش شار

شا له اصلي نظام اسهمي شکل بگيرد .اما ا نون با اوجه به انسان امروزين ه نيازمند برنامه و روشي است اا آن را
در ريز مو ضوعات زندگي خويش به ار گرفته و زي ست اجتماعي خويش را به سوي هدف م شخ صي ادامه دهد؛
وقت آن ر سيدب ا ست اا الگوهاي قرآني را به عنوان فرمولهايي ه بر هر معادلهاي صادقاند ،براي روابط اجتماعي
ب شر ارايه نماييم .همچنين در هر ع صري تب اخهقي و رفتاري بر ا ساس قرآن و روايات ،مطابق نياز همان ع صر
بازخواني و بازآرايي ميشدب است .ا نون نيز بايد با ارايه پرسشهاي جديد ،پاسخهاي جديدي از قرآن ريم مطالبه
نماييم .به همين دليل ارايه الگويي قرآني و نهادينه ردن آن بسيار ضروري مينمايد.
در اين زمينه تب و مقاالت بي شماري نو شته شدب ا ست .اما آن چه ادامه پژوهش را ضروري مينمايد؛ ارايه
الگويي بر گرفته از آيات استتت ه روابط بين فردي و ريز رفتارهاي اجتماعي را به شتتکل ارآمد و اربردي و به
روز ابيين مينمايد .براي انجام اين پروستتته ،با اين رويکرد خان ،نياز استتتت با بررستتتي دقيق آيات قرآن ريم،
الگويي جامع و همه جانبه در زمينه روابط اجتماعي ادوين گردد .اما در اين نوشتتتار به دليل اختصتتار انها به الگو
دهي اعدادي از آيات مبار ه ا ت ا ميشود.
در اين جا پنج الگو ارايه شدب ه هر يک با عنواني بر گرفته از خود آيات نام گذاري شد؛ اا رواو آن در جامعه
سريعار و سهلار باشد« .الگوي ا سّح» يا همان الگوي الگوي گشايش؛ «الگوي استيناس»؛ «الگوي ارجاع»؛ «الگوي
هماهنگي قول و فعل» و «الگوي انتشار» پنج موردي است ه به عنوان نمونه آمدباند.
اميد ا ست با رو شن شدن براريها و ظرافتهاي دين مبين ا سهم در امامي زمينهها و به خ صون در زمينه
روابط اجتماعي و همچنين با به ارگيري الگوهاي ارايه شدب ،در متن جامعه اسهمي ،زمينه رشد معنوي و فرهنگي
فرد فرد جامعه فراهم شدب و در نهايت جامعه ايدبال و پي شرفته ا سهمي پديد آيد .همچنين در ادامه الزم ا ست اا
برخي م اهيم مورد نظر در اين پژوهش ابيين شود.

 .1مفهوم شناسي
الگوي رفتار
نظام اجتماعي مجموعهاي از پديدبهايي ا ست ه ظول محور زي ست اجتماعي ان سانها و احقق اهداف زندگي
اجتماعي آنان گردب آمدباند و بر اين اساس فرهنگ و عناصر ذيل آن ،يعني باورها و ارزشها و هنجارها و نمادهاي
اجتماعي و روابط و مناسبات اجتماعي مورد بحث قرار ميگيرند(خيري .)39 ،1389 ،در هر جامعهاي الگوي رفتاري،
قاعدب رفتار ،مقررات رفتار و شيوب عمل م شخصي ظا م ا ست و رفتارهاي افراد در اجتماع بر ا ساس «الگوي رفتار
يا هنجار» انجام مي شود(همان .)44 ،بنابراين الگوي رفتاري امري ا ست ه احقق بخش بايدها و نبايدهاي جامعه و
اجلي بخش ارزشهاي اجتماعي است.
الگوهاي مورد قبول جوامع بر ا ساس مباني فل س ي و اعتقادي شکل ميگيرد و در ا ثر جوامع اين الگوها به شدت
ساختارمند و سازمان يافته است .در جامعه اسهمي نيز اين ظرفيت وجود دارد اا الگويي منجسم از روابط اجتماعي
بر استتاس آيات قرآن ريم و با بهرب گيري از روايات ارايه شتتود؛ اا جامعه در ستتطح بااليي از روابط انستتاني قرار
گيرد.
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رابطه فرد و اجتماع
يکي از استتاس تيارين مستتايلي ه نظريه پردازان اجتماعي به آن پرداختهاند ،بحث از چيستتتي و ماهيت فرد و
اجتماع ا ست و اين ه آيا ان سان بالطبع موجودي اجتماعي ا ست؟ آيا فرد ا صيل ا ست و جامعه امري انتزاعي و يا
اصتتالت با جامعه بودب و فرد امري انتزاعي استتت؟ اين بحث از اين جهت در اين جا ظايز اهميت ميباشتتد ه نوع
پاستتخ به اين ستتواالت در شتتيوب الگودهي موثر خواهد بود .اگر اصتتالت را با اجتماع بدانيم بايد روند الگوي ما به
گونهاي باشد ه با اکيه بر برنامههاي اجتماع در پي اصهح افراد باشيم و در صوراي ه افراد داراي هويت مستقل
از اجتماع باشند ،ارايه الگو متکي به اربيت اشخان ضرورت مييابد.
طبق ديدگاب اصتتالت جامعه ،فرد مقهور جامعه بودب و ارزشها و فرهنگ غالب بر جامعه ،فرد را هم احت اأثير
قرار ميدهد .از اين جهت الزم است اا الگودهي براي رفتارهاي اجتماعي ،جامعه محور باشد نه فرد محور؛ اما بنابر
اصتتتالت فرد ،بايد اربيت اک اک افراد اجتماع را در نظر گرفت و اصتتتهح واقعي اجتماع با اصتتتهح افراد جامعه
امکانپذيرار و منطقيار خواهد بود .زيرا با اصتتهح افراد به وستتيله اجتماع ،باعد اجتماعي افراد رشتتد يافته و جنبه
اربيتي فردي ا شخان وا نهادب مي شود .اما با ا صهح بعد فردي نه انها بعد فردي او بارور شدب بلکه بعد اجتماعي
او هم از پليديها پاک ميشود(همان ،ص 89و .)90

آن چه م سلم ا ست نظريه ا صالت فرد يا جامعه هر دام ا ستيهايي دارد .اما اين نو شتار در پي طرح يا نقد و
برر سي ديدگابها نبودب بلکه به دنبال ابيين جايگاب اجتماع و روابط اجتماعي در ا سهم ا ست و به نظر مير سد اگر
چه در قرآن ريم ،جامعه و لمه «امت» مورد خطاب قرار گرفته ا ست ،اما «امت» يک موجود ظقيقي و اکويني ه
داراي وظدت عيني و ظقيقي باشتتد نيستتت؛ بلکه امت مجموعهاي از انستتانها استتت ه در يک جهت وظدت و
ا شتراک دا شته با شند(م صباح يزدي ،1368 ،ص .)79بنابراين جامعه وجودي ظقيقي ندا شته و م هوم جامعه يک امر
انتزاعي و اعتباري استتتت و همچنين اأثير اجتماع بر فرد ،به معناي اأثير ا ثريت افراد جامعه بر فرد استتتت(همان،
ص.)127

روابط اجتماعي در استتهم بر استتاس چيدمان اخهقي -انستتاني طرحريزي شتتدب و اهميت آن زماني دو چندان
مي شود ه فل س ه ر سالت آخرين فر ستادب خداوند نيز اامام و ا مال مکارم اخهقي بيان شود و مهمار اين ه قرآن
ريم در ار سيم روابط اجتماعي در جامعه دينمدار به بيان م سايل لي ب سندب نکردب و به نوعي ا صالت فرد را مد
نظر قرار دادب و در مورد ريز رفتارها و روظيات زيستتتت مومنانه ظتي در مهماني ها ،مجالس و رفت و آمدهاي
اجتماعي ،نکات ظري ي را بيان فرمودب و براي سالم سازي اراباطات افراد ،ا صول و شاخ صههاي ان ساني را به طور
امل عر ضه نمودب ه الگو دهي و ابيين و فرهنگ سازي آن در اجتماع ،به طور ظتم نه انها گامي مهم در اعالي و
رشد جوامع اسهمي ه موجب اوسعه اجتماعات بشري خواهد بود.
پيش از بيان مدلهاي قرآني در ظيطه روابط اجتماعي ،بيان چند نکته ضرورت دارد:
 .1در روند ابيين الگوهاي ا سهمي ،هر چند مراد الگويي جامع ا ست ه امامي عر صههاي زندگي اجتماعي را
در بر بگيرد ،اما گاهي آن قدر به بيان ليات و مباني و زير ساختها ،پرداخته مي شود ه از ارايه الگويي عملي ه
قابل عر ضه به متن زندگي مردم با شد ،غ لت مي شود و برخي از الگوهايي عملي ه در متن آيات و روايات آمدب
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است ،به صورت دست نخوردب باقي ميماند؛ ازاينرو ارايه الگوهاي اربردي ،ه قابل اجرا در متن جامعه اسهمي
هستند ،ضرورت مييابد.
 .2براي ارايه الگويي جامع الزم اس تت اا هر يک از آيات اجتماعي به صتتورت الگويي امل ادوين شتتود و با
نار هم قرار گرفتن الگوها ،الگويي همه جانبه شکل گيرد و اين مهم نياز به مجال و جايگاب گستردباري دارد.
 .3جامعه استتهمي ايراني ه خواهان پيشتترفت در روابط اجتماعي استتت ،هرگز به دنبال اقليد از جوامع غربي
نخواهد بود ،اما آن چه در آيات قرآن ريم به آن ا صريح و او صيه شدب ا ست و هموارب م سلمين از آنها غ لت
ورزيدباند؛ هر چند ظاهرا مشابه با برخي از رفتارهاي ساير جوامع باشد ،مجاز به نار گذاشتن آن نخواهيم بود.
 .4نکته آخر و شايد مهمارين نکته در قابليت آيات قرآن براي الگودهي به امام ان سانها ست .زيرا دين ا سهم
در شبه جزيرب عرب ستان ،به عنوان يک جامعه آماري وچک عر ضه شد .در اين نمونه آماري هر آن چه از ر سوم و
آداب ه مطابق اصتتول بنيادين آموزبهاي استتهمي -انستتاني بود؛ مانند ا رام مهمان ،شتتجاعت ،ستتخاوت و( ...علی،

 ،1993ج )4ماهر ااييد خورد .اما برخي ديگر از رفتارهاي اجتماعي ه از طبيعت و سر شت ان ساني فا صله دا شت؛
مانند قساوت در انتقام ،شرب خمر ،زندب به گور ردن دختران(،همان) ظذف و يا اصهح شد؛ اا اعاليم عرضه شدب
به جامعه عرب آن روز ،قابل ارايه و اعميم براي ساير انسانها نيز باشد.
به همين جهت اصتتتول و قوانين جامعه انستتتاني دين مدار ه چگونگي رفتار و اعيين ظدود اراباطات را بيان
مي ند ،بخشتتي از آيات قرآن ريم را به خود اختصتتان دادب استتت .در اين جامعه آماري طرح الگويي ه مطابق
زيست مومنانه باشد؛ اا يد شدب و هر آن چه با اين مهم فاصله داشته؛ اصهح شدب است.
بنابراين بسياري از رفتارهاي جامعه آن روز ،بر اساس سرشت انساني و ظقيقت مال ،پايه ريزي شدب اا امامي
انستانها در امامي اعصتار با عمل به آنها به اوو رشتد در روابط انستاني برستند .قرآن ريم هنگامي ه الگوهاي
رفتاري خويش را عرضتته مينمايد ،خطاب آن به مؤمنان استتت؛ اما در موارد متعددي از آيات متذ ر ميشتتود ه
امامي آيات و اظکام و قوانين آن قابليت اعميم به امام عالميان و جوامع انستتتاني (الناس) را دارد و به ظتم دين
اسهم براي امامي ابناي بشر به عنوان املارين و آخرين دين آمدب است.
در اين بخش ما در پي بيان م سايلي ه ستيم ه قرآن ريم و در ذيل آن روايات صحيحه صراظتا بحث روابط
بين فردي ،را متذ ر شتتدباند .اأ يد خداوند به برخي مستتايل در روابط اجتماعي گوياي اين مطلب استتت ه اين
اصول و قوانين آن قدر مهم و اساسياند ه از ميان ساير موارد ،جزء آيات شري ه قرار گرفته و اوسط فرشته وظي
به انسانها اذ ر دادب شدب است .بنابراين مياوان ادعا نمود ه هر يک از اين آيات قابليت اين را دارند ه به عنوان
يک الگوي لي و در عين ظال اربردي مورد است ادب قرار گيرند.
مدلهاي قرآني در روابط اجتماعي
در اين نوشتار پنج الگو ارايه شدب است .1 .الگوي ا سح يا گشايش؛  .2الگوي استيناس؛  .3الگوي ظ ج ظريم
خ صو صي ديگري؛  .4الگوي انت شار  .5الگوي هماهنگي قول و فعل .نام گذاري هر يک از الگوها امه بديع بودب
و قابليت اراقا را نيز دارد.
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اين پنج الگو انها از باب نمونه در ظد نو شتار اين مقاله ارايه مي شود؛ البته اهش بر اين ا ست ه به نمونههايي
اشارب شود ه در آيات قرآن به صراظت به آن اا يد شدب است.
الف) الگوي تفسح يا گشايش « فرهنگ جا دادن به ديگران در مجالس عمومي

(يا أيّها الّذين آمنوا إذا قيل لكم تف ّسحوا في المجالس فافسحوا يفسح هللا لكم « }...اى سانى ه ايمان آوردبايد ،چون به شما
گ ته شود« :در مجالس جاى باز نيد» ،پس جاى باز نيد اا خدا براى شما گشايش ظاصل ند(»..مجادله.)11:

«ا سّحوا» از مادب (ف سح) به معنى مکان وا سع ا ست ،و «ا سّح» به معناي جا باز ردن در محلي ا ست ه جا
انگ و ضيق ميباشد(مصطفوي .)83/9 ،1360،به طور ل «ا سّح» به معنى « او سّع» است .خداوند متعال در اين آيه
مبار ه خطاب به مومنان ميفرمايد« :اي ساني ه ايمان آوردبايد و در شمار مومنان قرار گرفتهايد ،هنگامي ه در
مجالس از شتتما خواستتته ميشتتود اا براي اازب واردها جا باز نيد ،پس به آنها جا دادب؛ اا خدواند نيز براي شتتما
گشايش در امامي امور از اعمال و ارزاق ايجاد نمايد»(حسينی شيرازي .)557 ،1342،ا سّح يکي از رفتارهاي اجتماعي
استتت ه ستتبب اقويت محبت و مودت و همکاري در جامعه ميشتتود(مکارم شییيرازي126/18 ،1374 ،؛ فخر الدين

رازي .)493/29 ،1420،اين امر يکي از ستنن اجتماعي استتت ه خداوند از مستتلمانان ميخواهد در روابط اجتماعي
خود به ار گيرند(فضل اهلل.)72/22 ،1419 ،

در مورد شأن نزول آيه مبار ه چندين قول ذ ر شدب ،اما به طور ل از سياق آيه برمى آيد ه قبل از نزول اين
آيه ،وقتى اصتتحاب در مجلس رستتول خدا 9ظاضتتر مى شتتدند به دليل محبتي ه به ظضتترت داشتتتند ،به صتتوراى
مى ن ش ستند ه جايي براى ديگران نمى گذا شتند و اازب واردان جايى براى ن ش ستن نمى يافتند .در اين شرايط آيه
شري ه نازل شدب اا با بيان آداب چگونه نشستن در مجالس عمومي ،روابط اجتماعي را اراقا بخشد(طباطبايی،1417 ،
327/19؛ سيد بن قطب.)3512/6 ،1342 ،

هر چند نزول اوليه آيه مبار ه در مورد آداب مجلس پيامبر ا رم 9بودب استتت اما با اوجه به اين ه اعاليم قرآن
همه زماني و همه مکاني ميباشند و همچنين اين ه لمه «مجلس» در آيه ،همراب با «ال» جنس آمدباست ،ظا ي از
اين استتت ه ظکم مطرح در آيه ،هر مجلستتي را در هر زماني مياواند در بر بگيرد و اين دستتتور اختصتتان به
مجلس رسول خدا 9ندارد(بيضاوي.)194/5 ،1418 ،

نکته ديگر اين ه همانگونه ه ذ ر آن گذشتتت ،جامعه زمان پيامبر به عنوان يک جامعه آماري ،نمونه وچکي
از جامعه ان ساني را ا صهح و اراقا دادب اا اين جامعه متعادل و متکامل الگوي رفتاري امامي جوامع با شد .بنابراين
اين آيه مبار ه و ساير آيات اجتماعي ،به عنوان اصول باال دستي روابط اجتماعي ،قابل اعميم به ساير جوامع انساني
و اجتماعات بشري است.
گاهي برخي نکات در رفتارهاي اجتماعي به نظر ميآيد ه ارزش و جايگاب مهمي ندارد ،اما از آن جا ه اثرات
مهمي در روابط بين فردي به جا ميگذارد و گاهي بياوجهي به اين موارد به ظاهر وچک ،ستتتبب انش و آزار و
رنجش افراد از يکديگر شتتتدب و در نهايت روابط اجتماعي را در ستتتطوح باالار احت اأثير خود قرار ميدهد؛ نزد
خداوند داراي ارزش بودب و آن را متذ ر ميشتتود .ي يت نشتتستتتن با ديگران در مجالس عمومي يکي از آن موارد
است؛ فرقي هم نمي ند ه اين مجلس جا و با چه ساني منعقد شود؛ خواب در منزل شخصي باشد و يا در مدرسه
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و مسجد و هر جاي ديگر.
بنابراين اظترام به اازب واردها ،يک ارزش القي ميشود و جا دادن به ديگران در هر مجلسى ه باشد الزم است.
خداوند در اين آيه ريمه اا يد فرمودب ه هر گاب در مجل سي بوديد و جمعيت زياد و جا براي ن ش ستن م بود و
شخص اازب واردي آمد ،براي او جا باز نيد و اجازب بدهيد او هم از بر ات اين مجلس ا ست ادب نمايد(طو سی ،بیتا،

 .)550/9زيرا در مکانها و مجالس عمومي ه مستتايل عامالمن عه مطرح ميشتتود ،همه ظق بهرب بردن از آن مجلس
را دارند(امين بانوي اصفهانی.)192/12 ،1361 ،
يک .کاربردهاي اجتماعي « الگوي تفسح»

بنابر متن آيه ه ميفرمايد هرگاب به شما گ ته شد جا باز نماييد (اا ديگران هم بتوانند از مجلس است ادب نمايند)
شما نيز جا براي ديگران باز نيد؛ اا خداوند نيز به شما وسعت ببخشد؛ مياوان مصاديق وسعت بخشي خداوند را
به عنوان ثمرات عمل به اين ظکم بيان نمود .از آن جايي ه خداوند مصداق خاصي براي آن چه وسعت ميبخشد
را بيان ننمودب(مالحويش آل غازي ،)207/6 ،1382،و آن را به طور عام بيان نمودب ،مياوان اثرات متعددي براي اين
دستتتتور الهي ذ ر نمود ه برخي از اين آ ثار در دن يا و برخي ديگر در برز و برخي از آن در آخرت خوا هد
بود(طبرسییی .)266/6 ،1377 ،آثار موجود در ستته موطن دنيا ،قيامت و برز جدا و مجزاي از يکديگر نيستتتند و با
اوجه به آثار آخراي آن مياوان جنبههاي اجرايي و اربيتي اين دستور را اضمين نمود.
مهمارين آثار دنيايي «ا سح» در مجالس عمومي ،آثار اجتماعي است ه بر جا ميگذارد .خداوند با ذ ر اين آيه
الگوي رفتاري م شخ صي را بر ا ساس اظترام و اهميت دادن به هم نوع ارايه مينمايد اا ساير رفتارهاي ان سان بر
اساس روظيه فدا اري و وسعت ديد در جامعه اسهمي رواو پيدا نمايد.
از آن جا ه اثر وجودي و اکويني هر عملي همراب آن عمل در ن س ان سان بجا ميماند؛ اولين سي ه از يک
رفتار صحيح بهرب ميبرد خود ا شخان ه ستند ،ايجاد و سعت براي ديگران نيز سبب و سعت در روح و فکر و
اخهق افراد در برخود با ديگر افراد جامعه خواهد شتتد(مصییطفوي .)83/9 ،1360،هر چند در ظاهر فقط جا باز ردن
براي فرد يا افرادي استتتت ه اازب وارد مجلس شتتتدباند؛ اما در واقع ايجاد انبستتتاو روظي و وجودي افراد را در
اعامهت اجتماعي به دنبال خواهد دا شت .زيرا هنگامي ه ف سحت در قلب اا اق بي تد ،فرد مياواند با خو شرويي
و راظتي ديگر افراد را در نار خود بپذيرد.
افراد داراي سعه صدر و قلب گ شادب ،ناخودآگاب در ساير رفتارها اجتماعي نيز موفقار عمل مينمايند و همين
امر موجب وستعت رزق و بهرب بردن از نعمات دنيا ميشتود .به اين ارايب رابطه وستعت بخشتي براي ديگران در
مجالس ،با وسعت بخشي خداوند در ارزاق و معشيت روشن ميشود.
يکي ديگر از نمودهاي اين روظيه در ستاير رفتارهاي اجتماعي اين استت ه اگر در جامعهاي نهادينه شتود ه
همان طور ه در مجالس بايد براي ديگران جايگاهي قايل شد و فر صت ا ست ادب از مجالس را به آنان داد؛ در ساير
موقعيتهاي اجتماعي نيز ديگران ظق بودن و بهربمندي از موقعيتها را به طور برابر دارند .در نتيجه روظيه رقابت
و نار زدن ستتاير افراد اجتماع در مرااب اجتماعي از بين ميرود و يا ظداقل م رنگار ميشتتود .در اين صتتورت
براي ديگران جايگاهي قايل شدب و زمينه است ادب سايرين را از فرصتهاي اجتماعي محترم مي شمارند و با ظضور
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ديگران در نار خود اظستتتاس خطر نمي نند .بنابر اين رعايت پيام آيه مبار ه به عنوان يک الگوي امل ،در اين
ظيطه از مسايل اجتماعي نيز ارايي دارد.
براي اين ه جامعهاي به اين سطح از فرهيختگي د ست يابد ،الزم ا ست اا اين روظيه از ود ي در ميان افراد
جامعه نهادينه شتتتود و اين امر از خانوادب و ستتتاير مرا ز آموزشتتتي مربوو به ود ان بايد آغاز شتتتود و در قالب
روش هاي اربيتي عملي گردد .به عنوان مثال بازي هاي ود ان -ه در واقع امريني براي ورود به اجتماع بزرگار
و به نوعي ارسيم اجتماع در اذهان آنان است -نقش مهمي را در اين زمينه اي ا مي ند.
يکي ديگر از مواردي ه مياوان به عنوان م صداق آيه مبار ه ذ ر نمود ،و سايل نقليه عمومي ا ست .در معناي
مجلس در اين آيه مبار ه گ ته شتتدب ه «مجلس» به معناي مکان جلوس و نشتتستتتن استتت(فخر الدين رازي،1420،

 .)493/29بنابراين مياوان ادعا نمود ه هر جايي ه نياز باشتتد براي ديگران جا باز شتتود اا بتوانند بنشتتينند ،مورد
خطاب اين ظکم اجتماعي قرآن است .به عباراي جايي ه اازب واردها داراي خستگى م رو ،يا هولت سن بودب يا
از اظترام خاصى برخوردار باشند؛ ضرورت دارد اا برايشان جا باز شود و اين امر از نظر قرآن ريم داراي ارزش و
سزاوار پاداش است.
به جهت اين ه نحوي ستتخن گ تن و اعامهت افراد هر جامعه با يکديگر ،ظا ي از درک باال و فرهيختگي آن
اجتماع ا ست ضرورت دارد در جامعه ا سهمي ه شر ت در مرا سم و مجالس عمومي (نماز جمعه و جماعت در
م ساجد) اأ يد شدب ا ست ،م سئله جا باز نمودن براي ساير مومنان به صورت يک ارزش قرآني نهادينه شود .زيرا
بسيار مهم است ه مومنين دراين مجالس برخورد صحيح و ظا ي از محبت و مودت با يکديگر داشته باشند .يکي
از رابهاي ارويج اين عمل در جامعه ،بيان نمودن پاداشها آخراي آن است ه خداوند به ساني ه روظيه وسعت
بخ شي در همه امور را دارند ،آ سان گيري در سوال و جواب در قبر و فراخي قبر و به شت و سيع ا ست(ابن کثير،

76/8 ،1419؛ .رشيد الدين ميبدي17/10 ،1371 ،؛ طبرسی )379/9 ،1372 ،در نهايت اين عمل از آداب همنشيني و اراباو
با سايرين و از مکارم اخهقي است ه اثر زيادي در ظ ج ارزشهاي انساني دارد.
ب) الگوي استيناس « فرهنگ انس واجازه گرفتن قبل از ورود به حريم ديگران
(يَا أَ ُّي َها الَّ ِذينَ

آ َمنُوا ال تَد ُْخلُوا بُيُوتًا َغ ْي َر بُيُوتِ ُك ْم َحتَّى ت َْسْْْتَِْنِ ُسْْْوا َوت َُسْْْلَ ُموا َعلَى أَ ْهلِ َها َذلِ ُك ْم َخ ْي لر لَّ ُك ْم لَ َتلَّ ُك ْم تَ َذ َّ رُونَ )؛ اي ساني ه

ايمان آوردبايد! به خانههايي ه منزل شما نيست وارد نشويد ،مگر اينکه اجازب بگيريد و بر اهل آن سهم نيد .اين
به ن ع شماست ،شايد پند گيريد» (نور.)27/

يکي از مباظث مهم در فرهنگ هر جامعه ،چگونگي ورود به خانه ديگر افراد به خصتتتون به منظور مهماني
ا ست ه به دليل اهميت آن ،قرآن ريم به بيان آداب آن پرداخته ا ست .آيهاي ه اين ا صل مهم و لي را در روابط
بين فردي بيان ميفرمايد ،آيه مبار ه  27ستتورب نور استتت ه به طور مو د ميخواهد ه افراد قبل از ورود به خانه
ديگران از صاظب خانه اجازب بگيرند.
سبب نزول آيه را اين گونه نقل ردباند ه زني نزد رسول خدا آمد و عرض رد ه در منزل خويش در ظالتي
ه مايل به مهقات سي نيستم ،ديگران بدون اجازب وارد مي شوند و اين امر سبب نارضايتي من شدب است؛ سپس
اين آيه در بيان چگونگي ورورد به منزل ديگران نازل شدب است(بروجردي.)482/4 ،1366 ،
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در فرهنگ جاهلي اجازب گرفتن قبل از ورود به منزل ديگران سر شأن القي مي شدب است .اما قرآن ريم اين عمل
را نهي فرمود و افراد را الزام به سب اجازب نمودب است.
دو نکته اساسي در اين آيه مبار ه به عنوان شاخص رفتاري بيان مي شود .يک:استيناس .دو :سهم ردن .ه در
هر دو مورد مقصود زدودن وظشت و اضطراب و ايجاد آرامش و امنيت رواني صاظبخانه است.
استيناس به نظر امامي م سران به معني استيذان است(قمی .)101/2 ،1367 ،ه از ريشه «أ ن س» به معناي انس
گرفتن به هر چيز يا به سوي هر چيزي است ه سبب ال ت گرفتن به آن و آرامش قلب شود(طباطبايی ،1417 ،ج.)15

بنابراين مق صود از لمه ا ستيناس در آيه مبار ه مأنوس شدن با صاظبخانه قبل از ورود به منزل او ست اا سبب
پريشاني خاطر و راهت صاظبخانه از ورود مهمان نشود.
از ظرفتهاي آيه اين است ه لمه استيناس چگونگي استيذان را نيز به همراب خود دارد؛ به عباراي خداوند در
اين آيه به جاي «ا ستيذان» از «ا ستيناس» ا ست ادب نمودب؛ زيرا لمه ا ستيناس ن سبت به ا ستيذان از بار معنايي بي شتري
برخوردار ا ست .ا ستيناس هم اذن گرفتن قبل از داخل شدن به خانه ديگري را بيان مي ند و هم لطافت و محبت و
صتتداقت در اذن را ميرستتاند .در واقع اذن گرفتن قبل از مهماني اگر چه به دليل ظ ج ظرمت ظريم شتتخصتتي
صاظبخانه است ،اما نحوب اذن خواستن ،بايد به گونهاي باشد ه ظالت صميمت و دوستي و محبت در آن ظ ج
شود اا به اين وسيله روابط عاط ي بهتري بين افراد برقرار شود نه اينکه ظالت رسمي و غير دوستانه داشته باشند.
از مجموع روايااي ه در ذيل اين آيه در او ضيح چگونگي و علت اجازب گرفتن آمدب اين نکته به د ست ميآيد
ه در امامي مواردي ه افراد در ظالت خاصي هستند و مايل به ورود ديگران در آن ظالت نميباشند؛ اعم از خانه
و محل ار و يا هر مکان ديگري ،ظتما بايد اذن گرفته شود(طبرسی.)135/14 ،1372 ،

روح لي اين آيه ظ ج و اهميت به ظريم خصوصي افراد ميباشد ه رعايت آن به جز در موارد اضطرار براي
جلوگيري از برخي انشه اي اجتماعي ضروري ا ست .به عباراي يکي از ظقوق ان ساني اظترام به ظريم شخ صي
افراد براي ظ ج آرامش و امنيت رواني آنان ميباشد.
از آن جا ه استيناس و نحوب اجازب گرفتن در گذشته با اوجه به امکانات و شيوب زندگي افراد بودب ،اين مهم در
هر ع صري مياواند مطابق شيوب زندگي مردم و امکانات موجود در همان ع صر ،انجام بگيرد .مثه در زمان ر سول
گرامي ا سهم ،ا ستيذان با گ تن ذ ر اهلل ا بر و يا بلند ردن صدا از فا صلهاي خان و صداى پا و سهم ردن بلند
(کلينی .)214/11 ،1429 ،انجام ميگرفت ،و در نزديکي خانه ميزبان ،ستتي ه قصتتد ورود به منزل او را داشتتته ،با
گ تن ذ ر الهي به نوعي ظضتتور خود را اعهم مينمود؛ اما امروزب وستتايل اراباطي ،امکان زندگي ،مت اواي را به ما
دادب است .افراد بايد قبل از اينکه به قصد مهماني ظر ت مي نند با اماس ال ني و يا هر وسيله اراباطي ديگر ،انس
و اجازب الزم را از صاظبخانه به دست آورند .اا صاظبخانه نه انها از جهت شرايط داخل منزل به وضع مطلوبي
ر سيدب با شد ،بلکه زمان مهماني طبق موقعيت صاظبخانه منا سب بودب و با ورود نابه هنگام مهمان موجب ناآرامي
دروني آنان نشود.
لمه «اذ ّرون» در آخر آيه نشتتانگر اين مطلب استتت ه خداوند متعال آن چه را ه در اعماق فطرت و عقول
انساني است؛ بيان ردب و به عباراي آن چه را ه انسان در نهاد انساني خود دارد را انها يادآوري نمودب است.
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يک .کيفيت استيناس

لمه «اَ سْتَأْنِ ساوا» ،ي يت اجازب گرفتن را نيز ن شان ميدهد و از آن جا ه ا ستيذان براي سب موافقت ديگران
جهت ورود به منزل آنان ا ست ،الزم ا ست اا با محبت و لطف و ادب و اخهن همراب با شد(مکارم شيرازي،1374 ،

 .)68/11زيرا مهماني نوعي ابادل اظترام و مودت است و صرفا يک امر رسمي نيست.
زماني ه فرد در درب منزل صتتتاظبخانه قرار گرفته و منتظر اجازب ورود به خانه ميباشتتتد نيز شتتتامل ظکم
ا ستيناس مي شود؛ بنابراين آداب خا صي را ميطلبد .مثه :اگر مجبور به صدا ردن صاظبخانه ه ستيم ،نبايد با
صداي بلند و خشن باشد .همچنين وبيدن درب يا زدن زنگ بايد به آرامي و ادب صورت بگيرد.
در روايات شري ه آمدب ا ست ه بهتر ا ست اعداد صدا ردن صاظبخانه و يا وبيدن درب سه مرابه با شد؛
الزم است اا بين هر بار صدا ردن ،فاصله زماني را صبر نماييم ،اا صاظبخانه آمادگي بيشتري پيدا نمايد(ابن بابويه،

91/1 ،1361؛ حر عاملی .)141/14 ،1409 ،وبيدن در به شدت و بلند ردن صدا و ديگر امور خهف اصول معاشرت
و دور از ادب شرعي ميباشد.
دوم .فلسفه استيناس

با اوجه به شأن نزول آيه مبار ه و روايااي ه در ذيل اين آيه صادر شدب است ،به نظر ميرسد مهمارين فلس ه
استيناس رعايت ظريم خصوصي افراد است .ه اهميت بهسزايي در روابط اجتماعي اي ا مينمايد.
بنابراين امامي مواردي ه جزء ظريم خصو صي افراد القي مي شوند ،جزو مصاديق اين آيه به ظ ساب ميآيند.
ظريم خصتتوصتتي ممکن استتت ظتي صتتندلي و ميز ار يک فرد باشتتد و يا هر مکان و وستتيلهاي ه جزء امور
اختصاصي افراد باشد .زيرا خانه خصوصيتي نداشته و هر مکاني ه ظريم خصوصي به ظساب آيد شامل ظکم اين
آيه مي شود .بنابراين ظ ج ظريم خصو صي افراد يک ارزش فين سه ا ست ،مگر جايي ه امنيت اجتماعي در خطر
باشد.
ج) الگوي ارجاع «فرهنگ احترام به حريم خصوصي ديگران»
ار ِج ُتوا ُه َو أَ ْز َ ى لَ ُك ْم َواللَّـْْْْْْْْْْْْهُ بِ َما تَ ْت َملُونَ
ار ِج ُتوا َف ْ
(إِن لَّ ْم ت َِجدُوا فِي َها أَ َحدًا فَ ََل َتد ُْخلُوهَا َحتَّى يُؤْ َذنَ لَ ُك ْم َوإِن قِي َل لَ ُك ُم ْ

َعلِي لم)؛ «و اگر

ل آن مشويد اا به شما اجازب دادب شود و اگر به شما گ ته شد« :برگرديد» برگرديد،
سى را در آن نيافتيد ،پس داخ ِ
ه آن براى شما سزاوارار است ،و خدا به آنچه انجام مىدهيد داناست».
در دين اسهم بر ضرورته اي فطري اا يد شدب و بنابر اقتضاي فطرت انسان ،قوانين سراسر خير را براي بشر
ادوين نمودب است .برخي قوانين اسهم در قالب دستورهاي عبادي ،با ظکم وجوب شرعي و فقهي بيان مي شود و
برخي ديگر از اين قوانين هر چند وجوب و ظرمت شتتترعي ندارند ،اما داراي وجوب و ظرمت فرهنگي و امدني
هستتتند و ضتترورت دارد براي اين ه روابط اجتماعي و فرهنگي مستتلمانان ،مطابق امدن استتهمي باشتتد ،اصتتول و
قوانين امدن ارايه شدب اوسط قرآن ،به طور امل در جامعه نهادينه شود و اين امر ظا ي از فرهيختگي جامعه مورد
انتظار قرآن ريم است.
يکي از اين قوانين امدني ،دستور مهم و شگ ت انگيز قرآن ريم است ه «اگر بدون اطهع قبلي ظتي اا درب
منزل ستتي رفتيد و اجازب ورود خواستتتيد ،اما اهل خانه به هر دليلي آمادگي پذيرش مهمان را نداشتتته و از شتتما
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خوا ست ه برگرديد ،شما نيز برگرديد؛ بدون اينکه اظ ساس وچکارين ناراظتي يا انزجار دا شته با شيد؛ زيرا ه
اين امر براي شما بهتر و پا يزبار است».
آيه مبار ه ظاوي پيامهاي متعددي است از جمله اينکه اگر علم پيدا رديم ه سي در خانه نيست ،ظق ورود
به آن جا را نداريم (فلَا اَدْخُلُوهَا) و ورود به منزل ديگران نياز به اجازب قطعي دارد و بايد از اذن صاظبخانه مطمئن
شويم (ظَتَّى ياؤْذَنَ لَکُمْ) ولي از آن جا ه لمه «قِيلَ» به صورت مجهول آمدب ،بيانگر اين نکته است ه الزم نيست
علم ما به عدم اذن صاظبخانه ،به طور يقيني با شد بلکه همين ه اظ ساس نموديم صاظبخانه امايلي به پذيرش
مهمان ندارد ،بايد برگرديم(قرائتی.)172/8 ،1383 ،

همچنين اگر شتترايط مناستتبي براي پذيرفتن ديگري را در منزل خود نداريم ،بايد به جاي اين ه با ا راب او را
پذيرفته و در نهايت ،آرامش خود و خانوادب را بر هم زنيم ،بايد به او بگوييم ه برگردد؛ زيرا عدم پذيرش مهمان به
دليل وجود محذور ،از نظر آداب ا سهمي و آيات قرآن ريم پ سنديدب ا ست و مانعي ندارد و صاظبخانه مياواند
براي ظ ج يان و محل آرامش خود در صورت عدم آمادگي جواب من ي بدهد.
از طرف ديگر اگر براي ورود به منزل سي طلب اجازب نموديم ولي اجازب دادب ن شد ،بدون معطلي برگرديم و
اوقع بيجا ندا شته با شيم و اجازب بدهيم به اين و سيله دين در متن زندگيمان راب يابد( َوإِن قِي َل لَ ُك ُم ْار ِج ُتوا فَ ْار ِج ُتوا).
زيراعمل به اوامر الهي موجب رشد و پيشرفت فرد و در نتيجه اعالي جامعه اسهمي خواهد شد .به عباراي عمل به
اين ظکم قرآن در روابط اجتماعي ،عهوب بر ساير آثار مثبتي ه در جامعه بهجا خواهد گذاشت ،سبب از يه و رشد
شخ صيتي افراد و از بين رفتن غرور و خودخواهي و در نتيجه فرهيختگي جامعه خواهد شد (فَ ْار ِج ُتوا ُه َو أَ ْز َ ى لَ ُك ْم)

و با علم اين ه خداوند به ما علم امل دارد ،عدم پذيرش ما از طرف صاظبخانه سبب عصبانيت و ينه ما نشود
( َواللَّـهُ بِ َما تَ ْت َملُونَ

َعلِي لم) .م اد آيه مبار ه به عنوان يک الگوي مهم در رفتارهاي اجتماعي قابل ارايه است.

قرآن ريم انتظار دارد اا انستتان مستتلمان و مومن با اظترام به ظريم خصتتوصتتي ديگران ،اين امر را در روابط
اجتماعي خود ،به طور امل پذيرفته و عمل نمايد .زيرا ظريم انها شامل مکان نمي شود بلکه ظريم شخصي شامل
ظريم امنيت رواني و آستتايش افراد نيز ميشتتود .گاهي ممکن استتت صتتاظبخانه در ظالتي باشتتد ه مايل نباشتتد
ديگري او را در اين ظالت ببيند و يا به واقع آمادگ ي پذيرش مهمان را نداشتتتته باشتتتد و يا نخواهند ه مهمان از
اوضاع خصوصي داخل خانه مطلع شود .اگر مهمان بخواهد به طور سر زدب وارد شود ابعااي در پي خواهد داشت
ه بيشتر سبب انش و ناآرامي ميزبان و مهمان و افشاء مسايل خصوصي زندگي اشخان خواهد شد.
برخي از م ستتران(مکارم ش یيرازي429/1374،1114 ،؛ همو )69/11 ،1421 ،در بيان ا ستتير ( َو َّ
هللاُ بِما تَ ْت َملُونَ َعلِيم)

گ تهاند از آن جا ه ممکن استتت عدم پذيرش مهمان در او ايجاد ظالت نجکاوي نمودب و او را به اين فکر وادارد
ه علت نپذيرفتن چه بودب و در نتيجه بخواهد نجکاويهاي نابهجا مانند ا ستراق سمع ا سرار درون خانه ،را انجام
دهد؛ خداوند به او ميفرماييد ه اين را بدان ه خداوند به وا نش شما ،بعد اينکه از شما خواسته شد اا برگرديد،
آگاب است؛ پس مواظب رفتار خود بودب و خدا را در نظر بگيرد.
يکي ديگر از ثمرات اربيتي اين الگو ،افزايش ستتطح صتتداقت و راستتتگويي در اجتماع استتت و به نوعي قرآن
ريم با اين دستتتور ،به افراد جامعه جرأت راستتت گ تن را ميدهد و از مومنان ميخواهد ه اگر آمادگي پذيرش
10

مهمان را ندارند ،با صداقت امل و بدون ارس از وا نش مهمان ،عدم آمادگي خويش را اعهم نمايد.
به فرمودب رهبري فرهنگ غرب مجموعهاي از زيباييها و زشتتتتيهاستتتت .هيس س نمياواند بگويد فرهنگ
غرب يک سرب ز شت ا ست( سخنرانی مقام معظم رهبري در جمع جوانان .)77/11/13 ،نبايد غرب را به طور امل رد نمود؛
اين ظقيقت وجود دارد ه در غرب اين دو نکته نمود بستتياري دارد و معموال اگر شتترايط پذيرش ستتي را براي
ورود به منزلشتتان نداشتتته باشتتند با صتتراظت امل اين امر بيان ميشتتود و جالبار اين ه مخاطب نيز اين امر را
ميپذيرد.
البته نبايد از اين نکته استتاستتي غافل شتتد ه علت وجود چنين رفتاري در جوامع غربي؛ به پيش فرضهاي
فلس ي و فکري غالب بر اجتماع غربي از جمله ليبراليسم و اصالت فرد برميگردد.
د) الگوي هماهنگي قول و فعل «فرهنگ هماهنگي گفتار و کردار و پرهيز از سخنان بيعمل»
(يا أَ ُّي َها الَّذينَ آ َمنُوا لِ َم تَقُولُونَ ما ال تَ ْف َتلُونَ * َ بُ َر َم ْقتا ً ِع ْن َد َّ
هللاِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَ ْف َتلُونَ ) (صف2 :و.)3

«اى ستتانى ه ايمان آوردب ايد ،چرا چيزى مى گوييد ه انجام نمى دهيد؟ * نزد خدا ستتخت ناپستتند استتت ه
چيزى را بگوييد و انجام ندهيد».
در اين آيه خطاب به مومنان ،انزجار خداوند از گ تن ستتخناني ه يا اوان انجام آن و يا قصتتد انجام دادن آن را
ندارند اعهم شدب ا ست و ميخواهد ه به ا صل ان ساني خوش قولي و عمل به آن چه گ ته مي شود پايبند با شند.
«مقت» در ا صل به معنى بغض شديد ن سبت به سى ا ست ه ار قبيحى انجام دادب با شد و در ميان عرب جاهلى
ستتى ه همستتر پدرش را به نکاح خود در مى آورد «نکاح مقت» مى گ تند ،از اين بيان مياوان دريافت ه چقدر
اين عمل در نزد خداوند ناپ سند و مورد خ شم ا ست .همراهي لمه « َبارَ» با «مقت» ن شانگر شدت و عظمت خ شم
خداوند نسبت به گ تاري ه به عمل منجر نشود(مکارم شيرازي.)278/18 ،1421 ،

از ستتياق آيات بعدي به نظر ميرستتد شتتأن نزول اين آيه در مورد مومنيني استتت ه قبل از جنگ اظد وعدب
پايداري دادب و ادعا ردند به هيس وجه در ميدان جنگ پا به فرار نگذاشته و با بذل مال و جان خود و ان اق و ياري
در اهيه ابزار جنگ براى خود و ديگران ر سول خدا را ياري نند .ولى در عمل به آن چه گ ته بودند ،پايبند نبودند.
بنابراين مورد سرزنش شديد خداوند قرار گرفتند(طباطبايی421/19 ،1417 ،؛ بروجردي.)133/7 ،1366 ،

هيچگاب شتأن نزولها م هوم گستتتردب آيات را محدود نمى ند ،بنابراين اين آيه امامي مواردي ه ستتخن گ تن
بدون عمل با شد را دربر ميگيرد و م ستحق مهمت و اوبيخ اخهقي ا ست؛ چه در ميدان جهاد با شد و چه در هر
زمينه ديگري از جمله عهود و وعدبها(مکارم شيرازي.)277/18 ،1421 ،

اين آيه يکي از قواعد مهم اجتماع پيشتتترفته بر استتتاس امدن استتتهمي استتتت ه روح عظيمي از فرهنگ و
فرهيختگي را به دنبال دارد .خداوند هرگز نميپسندد ه جامعه اسهمي به گونهاي باشد ه افراد آن سخناني بگويند
ه يا اوان عمل ردن به آن را ندارند و يا بدار از آن ،قصد عمل ردن به آن را ندارند .در آيه بعد خدواند شدت و
عظمت نکوهش خود را از اين عمل بيان مينمايد .خطاب سرزن شي و اوبيخي آيه به مومنان ا ست ،اما مؤمنانى ه
هنوز به سر ظد مال ايمان نرسيدب وگ تار و ردارشان هماهنگ نشدب است .پس نمياوان گ ت خطاب نکوهشي
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آيه متوجه منافقان از امت است .زيرا در اين جا مومنان شايد به واقع ميخواستند ه به آن چه نزد خداوند محبوب
بود عمل نمايند؛ زيرا نه منافق بودند ه بخواهند با دورويي و عدم صتتتداقت ظرفي بزنند و نه قصتتتد آزار و اذيت
پيامبر را داشتند .بلکه مومناني بودند ه همراب پيامبر در جنگ اظد شر ت ردب بودند .آن چه آنان را مستحق چنين
سرزنشي از سوي خداوند مينمايد اين است ه به آن چه خارو از اوانشان بودب وعدب دادب و بعد به خاطر ضعف
ارادب خلف وعدب نمودباند و همچنين آيات اوبيخي ه از ستتوي خداوند نستتبت به مومنان وارد شتتدب ،در جهت
اربيت و اصهح آنان است.
در جامعهاي ه افراد ستتخناني را ميزنند ه در پي عمل ردن به آن نميباشتتند ،به جرأت مياوان گ ت ه آن
جامعهاي بهزدب استتتت .چه بهيي بزرگتر از رواو بياعتمادي در ميان مردم ،ه مياواند يک جامعه را از اعالي و
پيشرفت مادي و معنوي باز دارد.
از آن جا ه خطاب آيه مبار ه عام ا ست ،مياواند امامي م صاديقي ه سخني گ ته شود ولي به آن عمل ن شود
را در بر بگيرد .يکي از مهمارين موارد آن در خانوادب است؛ زيرا خانوادب جايي است ه مياواند محکمارين سنگ
بناي امدن اسهمي گذاشته شود .زيرا اين رفتار پدر و مادر است ه به ود ان روند لي زندگي را ميآموزد .پدران
و مادران بايد دقت افي در اين م سله دا شته با شند ه گمان نکنند با ود ان به علت اين ه ودک ه ستند و درک
بااليي ندارند مياوانند هر گونه ه بخواهند سخن بگويند .طبق اين آيه مبار ه هرگز نبايد به فرزندان خود وعدباي
بدهند ه اوان يا قصتتتد عملي ردن آن را ندارند .هر گاب چنين عملي را انجام بدهند به واقع مورد خطاب اين آيه
مبار ه و آيه بعدي ه خداوند نهايت خشم خويش را از اين عمل بيان نمودب ،خواهند بود.
يکي ديگر از م صاديق اجتماعي آيه در مورد ساني ا ست ه در جوامع امروزي براي به د ست آوردن مقام و
جايگاب سيا سي به مردم وعدبهاي ميدهند ه به هيس وجه عملي نمي شود .ظ ضرت امير در همين زمينه به مالک
اشتر فرمود:

« اياك  ...ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك  ...و الخلف يوجب المقت عنداللَّه و الناس ،قال اللَّه تعالى َ {:ب ُ َر

َم ْقتا ً ِع ْن َد َّ
هللاِ أَنْ

تَقُولُواما ال تَ ْف َتلُونَ } ؛ از اينکه به مردم وعدب بدهى و اخلف نى ستتخت بپرهيز ،زيرا اين موجب خشتتم

عظيم در نزد خدا و مردم خواهد شتتد ،چنان ه قرآن ميفرمايد َ { :بُ َر َم ْقتا ً ِع ْن َد َّ
هللاِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَ ْف َتلُونَ }(شیريف رییی،

 .)444 ،1414بنابراين ظضرت امير يکي از گروبهاي ه مورد خشم الهي هستند را سردمداراني ميداند ه وعدباي
به مردم بدهند ه هرگز عملي نمي نند .بنابراين مومن صادق سي است ه رفتاري منجسم داشته و قول و فعل او
يکي استتت(مکارم شيرازي .)278/18 ،1421 ،اين يکي از خطوطي استتت ه خداوند ميخواهد اا جامعه استتهمي بر
اساس آن ظر ت نمايد(فضل اهلل.)179/22 ،1419 ،

جامعهاي ه افراد آن به سخنان و وعدبهاي خود عمل نمي نند ،خوار و ظقير مي شوند و اين امر بدون شک
ري شههاي عقب ماندگي و انحطاو را در جامعه رواو ميدهد .جامعهاي ه انها سخن ميگويد و هيسگاب به مرظله
عمل نمير سد ،در واقع با عزت و بزرگواري فا صله ميگيرد و هرو و مرو نه تهاي سراا سر اعامهت اجتماعي را
در برميگيرد .ديگر هيس س به وعدباي ه ديگري ميدهد اطمينان نخواهد رد و ظتي ممکن ا ست اين ظق را به
خود بدهد ه او هم در قبال ديگران مسئوليتهاي خويش را به خوبي انجام ندهد.
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هر) الگوي انتشار «فرهنگ متفرق شدن بعد از غذا خوردن در مهمانيها»

َشْْْْْ ُروا َو َال
(يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَد ُْخلُوا بُيُوتَ النَّبِ َي إِ َّال أَن يُؤْ َذنَ لَ ُك ْم إِلَى طَ َت ٍام َغ ْي َر نَا ِظ ِرينَ إِنَاهُ َولَ ِكنْ إِ َذا ُد ِعيتُ ْم فَاد ُْخلُوا فَإ ِ َذا طَ ِت ْمتُ ْم فَانت ِ
ُم ْسْْْتَِْنِ ِسْْْينَ لِ َح ِدي ٍَّ إِنَّ َذلِ ُك ْم َ انَ يُؤْ ِذي النَّبِ َّي فَيَ ْسْْْت َْحيِي ِمن ُك ْم َو َّهللاُ َال يَ ْسْْْت َْحيِي ِمنَ ا ْل َح َ ) (احزاب)53 ،؛ « سانى ه ايمان آوردب ايد،

داخل اااقهاى پيامبر مشتتتويد ،مگر آنکه براى خوردنِ طعامى به شتتتما اجازب دادب شتتتود ،آن هم بى آنکه در انتظار
پخته شدن آن باشيد ولى هنگامى ه دعوت شديد داخل گرديد ،و وقتى غذا خورديد پرا ندب شويد بىآنکه سرگرم
ستتخنى گرديد .اين رفتارِ شتتما پيامبر را مى رنجاند ولى از شتتما شتترم مى دارد ،ظال آنکه خدا از ظق گويى شتترم
نمى ند».
يکي از ابزرهاي برقراري اراباو عاط ي و اظ سا سي در اجتماع ،مهماني ا ست .جوامع مختلف براي احقق اين
امر مهم و ابراز محبت و همدلي آداب خاصتتي را ارايه ردب اند .قرآن ريم به عنوان تاب زندگي بشتتر از اين مهم
غافل نبودب و عاليارين شکل رفتار را براي برقراري اراباو انسان راارسيم نمودب است.
البته در اين جا در پي بيان آداب مهماني نيستتتتيم؛ بلکه ميخواهيم الگويي رفتاري ه هدف آن اراقاي فرهنگ
عمومي ا ست را ارايه نماييم .اين آيه اگر چه در مورد شخص پيامبر 9سخن ميگويد ،اما م سلم ا ست ه اين آيه از
اظکام اختصتتاصتتي پيامبر ا رم نبودب و اين قاعدب به صتتورت عمومي براي جامعه استتهمي قابل اجرا استتت(مکارم
شيرازي.)327/13 ،1421 ،

در اين آيه مبار ه الگوي رفتاري به اين صتتتورت اقرير ميشتتتود ه در مهمانيهايي ه فقط براي غذا خوردن
دعوت ش تدبايد ،قبل از زمان مقرر وارد نشتتويد اا در اين صتتورت با انتظاري ه براي فراهم شتتدن غذا مي شتتيد،
مزاظم ميزبان شتتويد .براي مهماني نبايد زود رفت يعنى اا طعام مهيا نشتتدب وارد نشتتويد و لکن موقعى ه دعوت
شديد پس داخل شويد .بعد از اطعام نيز فورا برخيزيد و برويد .مقصود از انتشار در آيه مبار ه مت رق شدن و لزوم
خارو شدن از خانه ميزبان است هنگامي ه غذا اناول شد(مکارم شيرازي .)1578/3 ،1421 ،بنابراين نبايد بعد از اامام
غذا در خانه ميزبان ماندب و شروع به سخن گ تن نماييم( سبزوارى نجفى .)430 ،1419 ،يا آنقدر دير از آن جا برگرديد
ه موجب آزار صاظبخانه شود(فيض کا شانى999/2 ،1418،؛طيب .)521/1378،10 ،زيرا ممکن ا ست صاظبخانه به
دليل برگزاري مهماني خسته باشد و يا به هر دليل ديگري بخواهد ه خانه خلوت شود.
بايد به اين نکته اوجه داشت ه سخن ما در مورد مهمانيهايي ه صاظبخانه اعداد معدودي را دعوت نمودب
و خود نيز مايل ا ست ه بعد از غذا با مهمانان به گ تگو بن شيند ،ني ست؛ بلکه در مورد مهمانيهايي ا ست ه صرفا
براي صرف غذا دعوت شدباند(مکارم شيرازي.)328/13 ،1421 ،

بر ري الگوي روابط اجتماعي مدون بر اساس قرآن و ورايات
در بحث ظسن و قبح عقلي ،عقل و شناختهاي آن داراي جايگاب ويژب است .زيرا عقل انسان مياواند اعدادي
از ا صول ان ساني را بدون در نظر گرفتن شرع و دين دريابد و ا شخيص دهد ه دام افعال داراي ظ سن ذااي و يا
قبح ذااي ميباشتتند .خداوند نعمت عقل و قوب اشتتخيص را به عموم انستتانها عنايت فرمودب؛ از اين رو برخي از
ا صول ان ساني را ساني ه از دين و شريعت بيخبرند ،نيز در يافته و به آن عامل ه ستند .اما در اين ميان برخي
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ا صول وجود دارد ه عقل در درک و ر سيدن به آنها نااوان بودب و نيازمند ا ست اا نيرويي املار از آن ،ان سان را
در دريافت صحيح آن امور ياري نمودب و از انحرافات غير ان ساني جلوگيري نمايد .البته نبايد از اين نکته غافل بود
ه ظتي در پي شينه اين مکااب و جوامع ،اديان نقش پرنگي دا شتهاند؛ بنابراين نمياوان ظ ضور اديان را در پي شينه
اعالي اخهقي جوامع ناديدب گرفت.
وظي و شريعت همان نيروي املي ا ست ه اظاطه به فطر ت و سر شت و ظقيقت ان ساني دا شته و هم سو با
رشد انسان ،به چگونگي خلقت و چيستي سعادت او نيز عالم است .به همين جهت در برنامههاي دين براي انسان،
آن چه به ر شد و اعالي ان سان ياري مير ساند ،بروز و ظهور دارد .اگر جامعهاي از قوانين الهي و ان ساني بهرب نبرد؛
عقايد و افکار و آداب و رستتتوم بيهودب و موهوم ه جز خرافات چيزي نيستتتتند؛ زندگي آنان را فرا گرفته و بجاي
اينکه بند از پاي اعالي ان سان بگ شايند ،با بند ا سارتِ سننِ غلط ،او را به زمين ميچ سباند .همان طور ه امروزب در
جوامع منحط غربي شتتتاهد آن هستتتتيم .به گونهاي ه با اصتتتويب برخي قوانين خهف فطرت انستتتان( ،همچون
همجنس بازي ،ازدواو يک زن با دو مرد ،ازدواو با ظيوانات و  )...گويا ان سانيت به فرامو شي سپردب شدب ا ست و
نهايت آن به سمت نا جا آباد بي بند و باري خواهد بود.
شکي ني ست ه در ميان اديان وظياني ،دين ا سهم بر امامي اديان براري دارد ،زيرا ا سهم نه مانند م سيحيت،
انها به سعادت اخروي مردم ب سندب ردب و در مورد سعادت دنيوي آنان سخني نگ ته ا ست؛ نه همچون يهوديت
اعليم و اعلم را براي قوم خاصي محدود ردب و نه چون بهدينان مجوسي انها چند موضوع محدود اخهقي را بيان
نمودب ا ست .بلکه سعادت و اعليم و اعلم را در هر دو جهان و در همه مکان و در همه زمان و براي همه ان سانها
لحاظ ردب است.
بنابراين روابط اجتماعي در اسهم نيز از موقعيت ممتازي نسبت به ساير اديان برخوردار است .به عباراي اسهم
انها ديني است ه در ميان ديگر اديان صد در صد اجتماعي است و نه انها به احکيم روابط اجتماعي در انسانها و
اهش انش و اضاد نظر دارد ه به اعالي انسان در خهل اين روابط نيز اهميت دادب است .بنابراين الگوي مدون بر
استتاس آيات قرآن ،انستتان را به عنوان عضتتوي از يک ل معرفي مينمايد و با طراظي الگويي برين ،انستتان را به
هدف خلقت نزديک مينمايد .اين مدعاي ما ست ه مياوان جامعهاي به ظق پي شرفته دا شت؛ اما م سيري را غرب
طي نمودب را نپيمود.

نتيجهگيري
همگاني و همه زماني و همه مکاني بودن اصتتول و مباني استتهمي ،بيانگر جامعيت آن استتت ،در ظالي ه در
ديدگابهايي ه بر ا ساس عقل ان ساني پي ريزي شدباند؛ هر يک بخ شي از ابعاد وجودي ان سان را به عنوان امام
انستتان لحاظ ردباند اما دين استتهم هر آن چه را بيان نمودب ،مطابق ستترشتتت انستتاني و قابل ارايه و الگو دهي به
امامي جوامع بشري است.
به همين ستتتبب قرآن ريم به عنوان مهمارين منبع دين استتتهم ،قابليت ارايه هن الگو در زمينه رفتارهاي
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اجتماعي را داراستتت .اما به دليل اينکه مجال در اين نوشتتتار مختصتتر استتت؛ از ميان آيات ريمه ،پنج آيه از قرآن
ريم ،ه به صراظت در زمينه روابط اجتماعي آمدب؛ به صورت الگوي رفتاري در زمينههاي مختلف ابيين گرديد:
«الگوي ا سّح» يا همان الگوي الگوي گشايش؛ «الگوي استيناس»؛ «الگوي ارجاع»؛ «الگوي هماهنگي قول و فعل» و
«الگوي انت شار»؛ ه ويژگي ا صلي اين الگوها اربردي بودن آنها در جامعه ا ست ،اا با ارويج و فرهنگ سازي بر
مبناي الگوهاي قرآني ،جامعه پيشرفته قرآني ظاصل شود.
آنچه داراي اهميت و قابل اوجه مضتتاعف ميباشتتد ،اين استتت ه نبايد با اين نگاب ه اين آيات ،آيااي صتترفا
اخهقي و اوصتتيهاي هستتتند از نار آن به راظتي گذشتتت .زيرا اين آيات فراار از يک اوصتتيه اخهقي ،مياواند به
عنوان الگو و سرمشق روابط اجتماعي در جوامع اسهمي ،به اعالي و پيشرفت فرهنگ مسلمانان ياري رساند.
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طيب ،سيد عبد الحسين 1378( ،ش) ،اطيب البيان في فسير القرآن ،اهران ،انتشارات اسهم.
طوسي ،محمد بن ظسن(،بياا ) ،التبيان في ف سيرالقرآن ،با مقدمه شيخ آقابزرگ اهراني و احقيق اظمد قي صر عاملي ،بيروت ،دار اظياء
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التراث العربى.
مصباح يزدي ،محمد اقي ،جامعه و اريخ از ديدگاه قرآن ،اهران ،سازمان ابليغات اسهمي1368 ،ش.
مصط وي ،ظسن1360( ،ش) ،التحقيق في کلمات القرآن الكريم ،اهران ،بنگاب ارجمه و نشر تاب.
مهظويش آل غازى ،عبدالقادر 1382( ،ق) ،بيان المعانى ،دمشق ،مطبعة الترقى.
مکارم شيرازى ،ناصر ،)1374( ،فسير نمونه ،اهران ،دار الکتب اإلسهمية.
مکارم شيرازى ،ناصر ،)1421( ،األمثل فى فسير کتاب اهلل المنزل ،قم ،مدرسه اول امام على بن ابى طالب.
سخنراني مقام معظم رهبري.1377/11/13،
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