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 1گوي روابط اجتماعي رب مبناي قرآنال 
 2نرگس موحدي

 چكيده
شرفت      هيكي از زمينه شرفت، در حيطه روابط اجتماعي قرار دارد؛ زيرا پي سالمي ايراني پي ضروري ارايه الگو ا اي 

ساني بر گرفته از قرآن و روايات، يكي از        ست و روابط اجتماعي ان سي ا سا در جامعه داراي چندين بعد مهم و ا

يابي به الگوي روابط اجتماعي بر مبناي قرآن، رود. براي دستياي پيشرفت در جامعه اسالمي به شمار مهصهشاخ

گيري از آيات و روايات مربوطه، الگوهاي رفتاري قابل ارايه به جامعه  دوين شررود.              ضرررورت دارد  ا با بهره   

  الگوهاي کاربردي را در حيطه روابط اجتماعي وان بنابراين با روش  حليل و بررسي  فسيري آيات قرآن کريم مي

به اجتماع عرضه نمود. به اين منظور پنج الگوي رفتاري از آيات قرآن کريم به دست آمد که البته امكان گسترش     

ساني افراد        شت ان سر شتري از آيات نيز وجود دارد. در اين ميان بر ري الگوهاي قرآني که مطابق  آن به ميزان بي

 د به روشني قابل اثبات است؛  ا با  بلور فرهنگ قرآني در جامعه، پيشرفت حقيقي حاصل شود.باشياجتماع م

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

 مقدمه

زمه باشد. بالطبع اليفطري و سبب شکوفا شدن استعدادهاي انساني ماي هضرورت از  انسان نوع اجتماعي بودن 

قوانين و قرادادهاي اجتماعي استتت  ه عهوب بر ظ ج جامعه از هرو و مرو، موجب اعالي زندگي اجتماعي وجود 

شر      شود؛ زيرا پي شد اجتماع  صادي انها  امعوفت و اعالي جو ر صه نم  در بعد اقت  شود؛ بلکه يو رفاب عمومي خه

ست  ه فرهنگ و ارزش   جامعه شرفته ا سطح  هاي پي صول و  اي ظا م بر روابط اجتماعي مردمان آن، در  بااليي از ا

مباني اخهقي و انساني قرار گرفته باشد. فرهنگ محصول چگونگي راوبط اجتماعي و راوبط اجتماعي سبب اقويت 

ست. از طرف ديگر فرهنگ و ارزش هو ظ ج ارزش شکل گيري روابط اجتماعي را    ها و فرهنگ ا شرايط  ا نحوب و 

 متقابل با يکديگر دارند. با اين نگاب اصهح و رشد روابط هرابط نمايد. به عباراي فرهنگ و روابط اجتماعيياعيين م

 يابد.ياي مببين فردي در اجتماع، اهميت فزايند

شکل م        ست و مجموع فردها، جوامع را  شکل از افراد ا سويي اجتماع مت دهند. به همين دليل اگر بخواهيم ياز 

ضرورت دارد اا اک اک افر  ساما امري را در جامعه نهادينه  نيم  دهي نماييم. ناد جامعه و روابط بين فردي آنان را 

رسد اا  نون مباظث  هن و نظري در زمينه اقتصاد و فرهنگ و اجتماع و سياست بحث و بررسي شدب اا يبه نظر م
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ا رشا له اصلي نظام اسهمي شکل بگيرد. اما ا نون با اوجه به انسان امروزين  ه نيازمند برنامه و روشي است اا آن        

شخصي ادامه دهد؛         سوي هدف م ست اجتماعي خويش را به  ضوعات زندگي خويش به  ار گرفته و زي در ريز مو

ست اا الگوهاي قرآني را به عنوان فرمول   سيدب ا صادق هايي  ه بر هر معادلهوقت آن ر اند، براي روابط اجتماعي اي 

صري  تب اخهقي و رفتاري بر    شر ارايه نماييم. همچنين در هر ع صر     ب ساس قرآن و روايات، مطابق نياز همان ع ا

ه اي جديدي از قرآن  ريم مطالبهاي جديد، پاسخهشدب است. ا نون نيز بايد با ارايه پرسش يبازخواني و بازآرايي م

 نمايد. ينماييم. به همين دليل ارايه الگويي قرآني و نهادينه  ردن آن بسيار ضروري م

ضروري م        يدر اين زمينه  تب و مقاالت ب ست. اما آن چه ادامه پژوهش را  شدب ا شته  نمايد؛ ارايه يشماري نو

الگويي بر گرفته از آيات استتت  ه روابط بين فردي و ريز رفتارهاي اجتماعي را به شتتکل  ارآمد و  اربردي و به  

م، ات قرآن  رينمايد. براي انجام اين پروستتته، با اين رويکرد خان، نياز استتتت با بررستتتي دقيق آييروز ابيين م

الگويي جامع و همه جانبه در زمينه روابط اجتماعي ادوين گردد. اما در اين نوشتتتار به دليل اختصتتار انها به الگو  

 شود.يدهي اعدادي از آيات مبار ه ا ت ا م

عه جامدر اين جا پنج الگو ارايه شدب  ه هر يک با عنواني بر گرفته از خود آيات نام گذاري شد؛ اا رواو آن در   

الگوي »؛ «الگوي ارجاع»؛ «الگوي استيناس »يا همان الگوي الگوي گشايش؛  « الگوي ا سّح »ار باشد.  ار و سهل سريع 

 اند. پنج موردي است  ه به عنوان نمونه آمدب« الگوي انتشار»و « هماهنگي قول و فعل

شدن براري      شن  ست با رو سهم در امامي زم ها و ظرافتهاميد ا صون در زمينه  هينهاي دين مبين ا ا و به خ

روابط اجتماعي و همچنين با به  ارگيري الگوهاي ارايه شدب، در متن جامعه اسهمي، زمينه رشد معنوي و فرهنگي    

شدب و در نهايت جامعه ايد  ست اا      بفرد فرد جامعه فراهم  سهمي پديد آيد. همچنين در ادامه الزم ا شرفته ا ال و پي

 اين پژوهش ابيين شود.برخي م اهيم مورد نظر در 

 مفهوم شناسي. 1

 الگوي رفتار 

سان    هاي از پديدبهنظام اجتماعي مجموع ست اجتماعي ان ست  ه ظول محور زي ا و احقق اهداف زندگي هايي ا

ا و هنجارها و نمادهاي هاساس فرهنگ و عناصر ذيل آن، يعني باورها و ارزش   اند و بر اينباجتماعي آنان گردب آمد

اي الگوي رفتاري، هدر هر جامع (.39، 1389خيري، )گيرنديو روابط و مناسبات اجتماعي مورد بحث قرار م اجتماعي

ساس        ست و رفتارهاي افراد در اجتماع بر ا شيوب عمل مشخصي ظا م ا ار الگوي رفت»قاعدب رفتار، مقررات رفتار و 

ست  ه احقق بخش بايدها و نبايدهاي جامعه و   بنابراين الگوي رفتاري امري (.44)همان، شود يانجام م« يا هنجار ا

 اي اجتماعي است.هاجلي بخش ارزش

شکل م     س ي و اعتقادي  ساس مباني فل شدت  يالگوهاي مورد قبول جوامع بر ا گيرد و در ا ثر جوامع اين الگوها به 

 جسم از روابط اجتماعي ساختارمند و سازمان يافته است. در جامعه اسهمي نيز اين ظرفيت وجود دارد اا الگويي من    

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

اند، بحث از چيستتتي و ماهيت فرد و هارين مستتايلي  ه نظريه پردازان اجتماعي به آن پرداختييکي از استتاستت 

س  ست و جامعه امري انتزاعي و يا       اجتماع ا صيل ا ست؟ آيا فرد ا سان بالطبع موجودي اجتماعي ا ت و اين  ه آيا ان

باشتتد  ه نوع ياصتتالت با جامعه بودب و فرد امري انتزاعي استتت؟ اين بحث از اين جهت در اين جا ظايز اهميت م

اجتماع بدانيم بايد روند الگوي ما به  دهي موثر خواهد بود. اگر اصتتالت را باپاستتخ به اين ستتواالت در شتتيوب الگو

اي اجتماع در پي اصهح افراد باشيم و در صوراي  ه افراد داراي هويت مستقل     هاي باشد  ه با اکيه بر برنامه هگون

 يابد. ياز اجتماع باشند، ارايه الگو متکي به اربيت اشخان ضرورت م

ا و فرهنگ غالب بر جامعه، فرد را هم احت اأثير هزشطبق ديدگاب اصتتالت جامعه، فرد مقهور جامعه بودب و ار

دهد. از اين جهت الزم است اا الگودهي براي رفتارهاي اجتماعي، جامعه محور باشد نه فرد محور؛ اما بنابر  يقرار م

اصتتتالت فرد، بايد اربيت اک اک افراد اجتماع را در نظر گرفت و اصتتتهح واقعي اجتماع با اصتتتهح افراد جامعه 

ار خواهد بود. زيرا با اصتتهح افراد به وستتيله اجتماع، باعد اجتماعي افراد رشتتد يافته و جنبه  يپذيرار و منطقانامک

شخان وا نهادب م  شدب بلکه بعد اجتماعي     ياربيتي فردي ا صهح بعد فردي نه انها بعد فردي او بارور  شود. اما با ا

 (.90و  89)همان، صشوديا پاک مهاو هم از پليدي

ستي      آ صالت فرد يا جامعه هر  دام  ا ست نظريه ا سلم ا شتار در پي طرح يا نقد و  هن چه م ايي دارد. اما اين نو

سي ديدگاب  ست و به نظر م   هبرر سهم ا سد اگر  يا نبودب بلکه به دنبال ابيين جايگاب اجتماع و روابط اجتماعي در ا ر

ست، اما  مورد خطاب قرار گر« امت»چه در قرآن  ريم، جامعه و  لمه  يک موجود ظقيقي و اکويني  ه « امت»فته ا

ها استتت  ه در يک جهت وظدت و اي از انستتانهداراي وظدت عيني و ظقيقي باشتتد نيستتت؛ بلکه امت مجموع

شند      شته با شتراک دا صباح يزدي، ا شته و م هوم جامعه يک امر  (79ص ،1368 )م . بنابراين جامعه وجودي ظقيقي ندا

همان،  )و همچنين اأثير اجتماع بر فرد، به معناي اأثير ا ثريت افراد جامعه بر فرد استتتت         انتزاعي و اعتباري استتتت  

 (.127ص
ريزي شتتدب و اهميت آن زماني دو چندان انستتاني طرح -روابط اجتماعي در استتهم بر استتاس چيدمان اخهقي

ستادب خداوند نيز اامام و ا مال مکارم اخهقي بي     يم سالت آخرين فر س ه ر شود و مهم شود  ه فل قرآن   هار اينان 

سيم روابط اجتماعي در جامعه دي  صالت فرد را مد      ن ريم در ار سندب نکردب و به نوعي ا سايل  لي ب مدار به بيان م

ا، مجالس و رفت و آمدهاي     ه نظر قرار دادب و در مورد ريز رفتارها و روظيات زيستتتت مومنانه ظتي در مهماني       

سالم اجتماعي، نکات ظري ي را بيان ف شاخصه     رمودب و براي  صول و  ساني را به طور هسازي اراباطات افراد، ا  اي ان

سازي آن در اجتماع، به طور ظتم نه انها گامي مهم در اعالي و     ضه نمودب  ه الگو دهي و ابيين و فرهنگ   امل عر

 رشد جوامع اسهمي  ه موجب اوسعه اجتماعات بشري خواهد بود. 

 ي در ظيطه روابط اجتماعي، بيان چند نکته ضرورت دارد: اي قرآنهپيش از بيان مدل

صه    . 1 ست  ه امامي عر سهمي، هر چند مراد الگويي جامع ا اي زندگي اجتماعي را هدر روند ابيين الگوهاي ا

ساخت   شود  ه از ارايه الگويي عملي  ه يا، پرداخته مهدر بر بگيرد، اما گاهي آن قدر به بيان  ليات و مباني و زير

شد، غ لت م   ق ضه به متن زندگي مردم با شود و برخي از الگوهايي عملي  ه در متن آيات و روايات آمدب  يابل عر
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رو ارايه الگوهاي  اربردي،  ه قابل اجرا در متن جامعه اسهمي  ماند؛ ازاينياست، به صورت دست نخوردب باقي م   

 يابد.يهستند، ضرورت م

ت اا هر يک از آيات اجتماعي به صتتورت الگويي  امل ادوين شتتود و با براي ارايه الگويي جامع الزم استت. 2

 .اري داردب نار هم قرار گرفتن الگوها، الگويي همه جانبه شکل گيرد و اين مهم نياز به مجال و جايگاب گسترد

ي ربجامعه استتهمي ايراني  ه خواهان پيشتترفت در روابط اجتماعي استتت، هرگز به دنبال اقليد از جوامع غ. 3

سلمين از آن          ست و هموارب م شدب ا صيه  صريح و او ا غ لت هنخواهد بود، اما آن چه در آيات قرآن  ريم به آن ا

 باشد، مجاز به  نار گذاشتن آن نخواهيم بود. اند؛ هر چند ظاهرا مشابه با برخي از رفتارهاي ساير جوامع بورزيد

شايد مهم . 4 سان ارين نکته در قابليت آيات قنکته آخر و  سه   هرآن براي الگودهي به امام ان ست. زيرا دين ا م ا

شد. در اين نمونه آماري هر آن چه از رسوم و        ستان، به عنوان يک جامعه آماري  وچک عرضه  شبه جزيرب عرب در 

)علی،  انستتاني بود؛ مانند ا رام مهمان، شتتجاعت، ستتخاوت و... -اي استتهميهآداب  ه مطابق اصتتول بنيادين آموزب

شت؛          (4ج، 1993 صله دا ساني فا شت ان سر ماهر ااييد خورد. اما برخي ديگر از رفتارهاي اجتماعي  ه از طبيعت و 

مانند قساوت در انتقام، شرب خمر، زندب به گور  ردن دختران،)همان( ظذف و يا اصهح شد؛ اا اعاليم عرضه شدب      

 باشد.  ا نيزهبه جامعه عرب آن روز، قابل ارايه و اعميم براي ساير انسان

به همين جهت اصتتتول و قوانين جامعه انستتتاني دين مدار  ه چگونگي رفتار و اعيين ظدود اراباطات را بيان    

 ند، بخشتتي از آيات قرآن  ريم را به خود اختصتتان دادب استتت. در اين جامعه آماري طرح الگويي  ه مطابق  مي

 داشته؛ اصهح شدب است. زيست مومنانه باشد؛ اا يد شدب و هر آن چه با اين مهم فاصله 

بنابراين بسياري از رفتارهاي جامعه آن روز، بر اساس سرشت انساني و ظقيقت  مال، پايه ريزي شدب اا امامي      

ا به اوو رشتد در روابط انستاني برستند. قرآن  ريم هنگامي  ه الگوهاي    ها در امامي اعصتار با عمل به آن هانستان 

شتتود  ه ياب آن به مؤمنان استتت؛ اما در موارد متعددي از آيات متذ ر منمايد، خطيرفتاري خويش را عرضتته م

امامي آيات و اظکام و قوانين آن قابليت اعميم به امام عالميان و جوامع انستتتاني )الناس( را دارد و به ظتم دين             

 ارين و آخرين دين آمدب است.اسهم براي امامي ابناي بشر به عنوان  امل

صراظتا بحث روابط        در اين بخش ما در پي صحيحه  ستيم  ه قرآن  ريم و در ذيل آن روايات  سايلي ه بيان م

اند. اأ يد خداوند به برخي مستتايل در روابط اجتماعي گوياي اين مطلب استتت  ه اين  ببين فردي، را متذ ر شتتد

 ه و اوسط فرشته وظي  اند  ه از ميان ساير موارد، جزء آيات شري ه قرار گرفت  ياصول و قوانين آن قدر مهم و اساس   

اوان ادعا نمود  ه هر يک از اين آيات قابليت اين را دارند  ه به عنوان يا اذ ر دادب شدب است. بنابراين م  هبه انسان 

 يک الگوي  لي و در عين ظال  اربردي مورد است ادب قرار گيرند.

 اي قرآني در روابط اجتماعيهمدل

. الگوي ظ ج ظريم 3. الگوي استيناس؛ 2. الگوي ا سح يا گشايش؛ 1. در اين نوشتار پنج الگو ارايه شدب است 

صي ديگري؛     صو شار  4خ . الگوي هماهنگي قول و فعل. نام گذاري هر يک از الگوها  امه بديع بودب 5. الگوي انت

 و قابليت اراقا را نيز دارد.
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ست  ه به نمونه  شود؛ ياين پنج الگو انها از باب نمونه در ظد نوشتار اين مقاله ارايه م  هايي البته اهش بر اين ا

 اشارب شود  ه در آيات قرآن به صراظت به آن اا يد شدب است. 
 فرهنگ جا دادن به ديگران در مجالس عمومي»الف( الگوي تفسح يا گشايش 

شما  ايد، چون بهايمان آوردباى  سانى  ه » {... يا أيّها الّذين آمنوا إذا قيل لكم تفّسحوا في المجالس فافسحوا يفسح هللا لكم)

 .(11:)مجادله..«، پس جاى باز  نيد اا خدا براى شما گشايش ظاصل  ند«در مجالس جاى باز  نيد»گ ته شود: 

سّحوا » سح( ب  از مادب «ا  سع ه )ف ست  معنى مکان وا سّح »و  ،ا ست  ه جا  « ا  به معناي جا باز  ردن در محلي ا

است. خداوند متعال در اين آيه  « اوسّع » معنى ه ب« ا سّح ». به طور  ل (9/83، 1360مصطفوي، )باشد يانگ و ضيق م 

ساني  ه ايمان آورد »فرمايد: يمبار ه خطاب به مومنان م شمار مومنان قرار گرفت باي   ايد، هنگامي  ه در هايد و در 

اا خدواند نيز براي شتتما ها جا دادب؛ شتتود اا براي اازب واردها جا باز  نيد، پس به آنيمجالس از شتتما خواستتته م

. ا سّح يکي از رفتارهاي اجتماعي (557 ،1342حسينی شيرازي،)«گشايش در امامي امور از اعمال و ارزاق ايجاد نمايد 

فخر الدين  ؛18/126، 1374مکارم شییيرازي، )شتتودياستتت  ه ستتبب اقويت محبت و مودت و همکاري در جامعه م 

خواهد در روابط اجتماعي ينن اجتماعي استتت  ه خداوند از مستتلمانان م. اين امر يکي از ستت(29/493 ،1420رازي،

 (.22/72، 1419فضل اهلل، )خود به  ار گيرند

شدب، اما به طور  ل     شأن نزول آيه مبار ه چندين قول ذ ر  سياق  در مورد   نزول اينآيد  ه قبل از برمى آيهاز 

به صتتوراى ليل محبتي  ه به ظضتترت داشتتتند، به د شتتدندظاضتتر مى 9وقتى اصتتحاب در مجلس رستتول خدا آيه،

ستند  ه جا   مى ش شتند نمى ديگرانبراى  يين ستن نمى   ارداازب واو  گذا ش شراي يافتندن جايى براى ن آيه  ط. در اين 

، 1417، )طباطبايیمي، روابط اجتماعي را اراقا بخشد نازل شدب اا با بيان آداب چگونه نشستن در مجالس عمو    شري ه 

 (.6/3512، 1342قطب،  ؛ سيد بن19/327
بودب استتت اما با اوجه به اين  ه اعاليم قرآن  9هر چند نزول اوليه آيه مبار ه در مورد آداب مجلس پيامبر ا رم

است، ظا ي از بجنس آمد« ال»در آيه، همراب با « مجلس»باشند و همچنين اين  ه  لمه يم يهمه زماني و همه مکان

اين دستتتور اختصتتان به  اواند در بر بگيرد و يهر مجلستتي را در هر زماني ماين استتت  ه ظکم مطرح در آيه، 

 (.5/194، 1418بيضاوي، )ندارد 9مجلس رسول خدا

گونه  ه ذ ر آن گذشتتت، جامعه زمان پيامبر به عنوان يک جامعه آماري، نمونه  وچکي  نکته ديگر اين  ه همان

صهح و اراقا دادب اا اين جام    ساني را ا شد. بنابراين  از جامعه ان عه متعادل و متکامل الگوي رفتاري امامي جوامع با

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. 

مي ندارد، اما از آن جا  ه اثرات    آيد  ه ارزش و جايگاب مه    يگاهي برخي نکات در رفتارهاي اجتماعي به نظر م      

اوجهي به اين موارد به ظاهر  وچک، ستتتبب انش و آزار و      يگذارد و گاهي ب  يمهمي در روابط بين فردي به جا م  

دهد؛ نزد يرنجش افراد از يکديگر شتتتدب و در نهايت روابط اجتماعي را در ستتتطوح باالار احت اأثير خود قرار م

شتتود.  ي يت نشتتستتتن با ديگران در مجالس عمومي يکي از آن موارد يرا متذ ر م خداوند داراي ارزش بودب و آن

 ند  ه اين مجلس  جا و با چه  ساني منعقد شود؛ خواب در منزل شخصي باشد و يا در مدرسه ياست؛ فرقي هم نم



6 

 و مسجد و هر جاي ديگر.

ديگران در هر مجلسى  ه باشد الزم است.  جا دادن بهشود و يالقي م، يک ارزش بنابراين اظترام به اازب واردها

ستن  م بود و       ش سي بوديد و جمعيت زياد و جا براي ن خداوند در اين آيه  ريمه اا يد فرمودب  ه هر گاب در مجل

ست ادب نمايد    سی، بی )شخص اازب واردي آمد، براي او جا باز  نيد و اجازب بدهيد او هم از بر ات اين مجلس ا تا، طو

شتتود، همه ظق بهرب بردن از آن مجلس يالمن عه مطرح ما و مجالس عمومي  ه مستتايل عامهدر مکانزيرا  (.9/550

 (.12/192، 1361امين بانوي اصفهانی، )را دارند

 «الگوي تفسح»يک. کاربردهاي اجتماعي 

 ادب نمايند( س است فرمايد هرگاب به شما گ ته شد جا باز نماييد )اا ديگران هم بتوانند از مجل  يبنابر متن آيه  ه م

ا اوان مصاديق وسعت بخشي خداوند ر   يشما نيز جا براي ديگران باز  نيد؛ اا خداوند نيز به شما وسعت ببخشد؛ م    

بخشد  يبه عنوان ثمرات عمل به اين ظکم بيان نمود. از آن جايي  ه خداوند مصداق خاصي براي آن چه وسعت م   

يان ننمودب  يان نمودب، م    ،(6/207 ،1382)مالحويش آل غازي، را ب به طور عام ب اوان اثرات متعددي براي اين  يو آن را 

هد        يا و برخي ديگر در برز  و برخي از آن در آخرت خوا ثار در دن دستتتتور الهي ذ ر نمود  ه برخي از اين آ

و با آثار موجود در ستته موطن دنيا، قيامت و برز  جدا و مجزاي از يکديگر نيستتتند   (.6/266، 1377)طبرسییی، بود

 اي اجرايي و اربيتي اين دستور را اضمين نمود. هاوان جنبهياوجه به آثار آخراي آن م

گذارد. خداوند با ذ ر اين آيه يدر مجالس عمومي، آثار اجتماعي است  ه بر جا م « ا سح »ارين آثار دنيايي مهم

ساس اظترام و اهميت دادن به هم نوع ارايه م      صي را بر ا شخ سان بر    يالگوي رفتاري م ساير رفتارهاي ان نمايد اا 

 اساس روظيه فدا اري و وسعت ديد در جامعه اسهمي رواو پيدا نمايد. 

سان بجا م  سي  ه از يک  ياز آن جا  ه اثر وجودي و اکويني هر عملي همراب آن عمل در ن س ان ماند؛ اولين  

صحيح بهرب م  سعت براي ديگران     يرفتار  ستند، ايجاد و شخان ه سعت در روح و فکر و     برد خود ا سبب و نيز 

هر چند در ظاهر فقط جا باز  ردن  (.9/83 ،1360مصییطفوي،)اخهق افراد در برخود با ديگر افراد جامعه خواهد شتتد

اند؛ اما در واقع ايجاد انبستتتاو روظي و وجودي افراد را در ببراي فرد يا افرادي استتتت  ه اازب وارد مجلس شتتتد

سحت در قلب اا اق بي تد، فرد م   اعامهت اجتماعي به دنبال خ شت. زيرا هنگامي  ه ف ش يواهد دا رويي اواند با خو

 و راظتي ديگر افراد را در  نار خود بپذيرد. 

ساير رفتارها اجتماعي نيز موفق       شادب، ناخودآگاب در  صدر و قلب گ سعه  نمايند و همين  يار عمل مافراد داراي 

شتود. به اين ارايب رابطه وستعت بخشتي براي ديگران در    يدنيا م امر موجب وستعت رزق و بهرب بردن از نعمات 

 شود.يمجالس، با وسعت بخشي خداوند در ارزاق و معشيت روشن م

اي نهادينه شتود  ه  هيکي ديگر از نمودهاي اين روظيه در ستاير رفتارهاي اجتماعي اين استت  ه اگر در جامع  

ساير      همان طور  ه در مجالس بايد براي ديگران جايگاه ست ادب از مجالس را به آنان داد؛ در  ي قايل شد و فرصت ا

ا را به طور برابر دارند. در نتيجه روظيه رقابت همندي از موقعيتاي اجتماعي نيز ديگران ظق بودن و بهربهموقعيت

اين صتتورت  شتتود. دريار مرود و يا ظداقل  م رنگيو  نار زدن ستتاير افراد اجتماع در مرااب اجتماعي از بين م

ور شمارند و با ظض  ياي اجتماعي محترم مهبراي ديگران جايگاهي قايل شدب و زمينه است ادب سايرين را از فرصت    
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 نند. بنابر اين رعايت پيام آيه مبار ه به عنوان يک الگوي  امل، در اين              يديگران در  نار خود اظستتتاس خطر نم 

 ظيطه از مسايل اجتماعي نيز  ارايي دارد.

ست اا اين روظيه از  ود ي در ميان افراد      هاين  ه جامع براي ست يابد، الزم ا سطح از فرهيختگي د اي به اين 

جامعه نهادينه شتتتود و اين امر از خانوادب و ستتتاير مرا ز آموزشتتتي مربوو به  ود ان بايد آغاز شتتتود و در قالب 

ار واقع امريني براي ورود به اجتماع بزرگ    ه در  -اي  ود ان ه هاي اربيتي عملي گردد. به عنوان مثال بازي    روش

  ند. ينقش مهمي را در اين زمينه اي ا م -و به نوعي ارسيم اجتماع در اذهان آنان است

ست. در معناي      ييکي ديگر از مواردي  ه م سايل نقليه عمومي ا صداق آيه مبار ه ذ ر نمود، و اوان به عنوان م

 ،1420)فخر الدين رازي،به معناي مکان جلوس و نشتتستتتن استتت « مجلس»مجلس در اين آيه مبار ه گ ته شتتدب  ه 

اوان ادعا نمود  ه هر جايي  ه نياز باشتتد براي ديگران جا باز شتتود اا بتوانند بنشتتينند، مورد . بنابراين مي(29/493

يا ب بود خستگى م رو، يا  هولت سن  خطاب اين ظکم اجتماعي قرآن است. به عباراي جايي  ه اازب واردها داراي  

برخوردار باشند؛ ضرورت دارد اا برايشان جا باز شود و اين امر از نظر قرآن  ريم داراي ارزش و     اظترام خاصى  از 

 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 

ضرورت دارد در جامعه    ست  سم و مجالس عمومي )نماز جمعه و جماعت در      اجتماع ا شر ت در مرا سهمي  ه  ا

شود. زيرا            صورت يک ارزش قرآني نهادينه  ساير مومنان به  سئله جا باز نمودن براي  ست، م شدب ا ساجد( اأ يد  م

بسيار مهم است  ه مومنين دراين مجالس برخورد صحيح و ظا ي از محبت و مودت با يکديگر داشته باشند. يکي      

ا آخراي آن است  ه خداوند به  ساني  ه روظيه وسعت    هاي ارويج اين عمل در جامعه، بيان نمودن پاداشهاز راب

ست           سيع ا شت و سوال و جواب در قبر و فراخي قبر و به سان گيري در  شي در همه امور را دارند، آ ابن کثير، )بخ

در نهايت اين عمل از آداب همنشيني و اراباو   (9/379، 1372؛ طبرسی، 10/17، 1371؛ .رشيد الدين ميبدي، 8/76، 1419

 اي انساني دارد.هبا سايرين و از مکارم اخهقي است  ه اثر زيادي در ظ ج ارزش
 فرهنگ انس واجازه گرفتن قبل از ورود به حريم ديگران »ب( الگوي استيناس 

لَُموا َعلَى أَْهلَِها َذلُِكْم َخْيرل لَُّكْم لََتلَُّكْم تََذ َُّرونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُ ) وا َوتُسَْْْ تَِْنِسُْْْ سان  ؛(وتُِكْم َحتَّى تَسْْْْ ي  ه اي  

ايي  ه منزل شما نيست وارد نشويد، مگر اينکه اجازب بگيريد و بر اهل آن سهم  نيد. اين      هايد! به خانهبايمان آورد

 .(27)نور/ «گيريدبه ن ع شماست، شايد پند 

يکي از مباظث مهم در فرهنگ هر جامعه، چگونگي ورود به خانه ديگر افراد به خصتتتون به منظور مهماني             

ست. آي   ست  ه به دليل اهميت آن، قرآن  ريم به بيان آداب آن پرداخته ا صل مهم و  لي را در روابط  ها اي  ه اين ا

خواهد  ه افراد قبل از ورود به خانه ينور استتت  ه به طور مو د مستتورب  27فرمايد، آيه مبار ه يبين فردي بيان م

 ديگران از صاظب خانه اجازب بگيرند. 

اند  ه زني نزد رسول خدا آمد و عرض  رد  ه در منزل خويش در ظالتي   بسبب نزول آيه را اين گونه نقل  رد 

ين امر سبب نارضايتي من شدب است؛ سپس      شوند و ا ي ه مايل به مهقات  سي نيستم، ديگران بدون اجازب وارد م  

 (.4/482، 1366)بروجردي، اين آيه در بيان چگونگي ورورد به منزل ديگران نازل شدب است
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شدب است. اما قرآن  ريم اين عمل   يدر فرهنگ جاهلي اجازب گرفتن قبل از ورود به منزل ديگران  سر شأن القي م  

 ازب نمودب است.را نهي فرمود و افراد را الزام به  سب اج

ستيناس. دو: سهم  ردن.  ه در    يدو نکته اساسي در اين آيه مبار ه به عنوان شاخص رفتاري بيان م    شود. يک:ا

 خانه است.ايجاد آرامش و امنيت رواني صاظب هر دو مورد مقصود زدودن وظشت و اضطراب و

به معناي انس « أ ن س» ه از ريشه   (.2/101، 1367قمی، )استيناس به نظر امامي م سران به معني استيذان است    

 (.15، ج1417طباطبايی، )گرفتن به هر چيز يا به سوي هر چيزي است  ه سبب ال ت گرفتن به آن و آرامش قلب شود

صاظب       شدن با  ستيناس در آيه مبار ه مأنوس  صود از  لمه ا سبب    بنابراين مق ست اا  خانه قبل از ورود به منزل او

 خانه از ورود مهمان نشود.ت صاظبپريشاني خاطر و  راه

اي آيه اين است  ه  لمه استيناس چگونگي استيذان را نيز به همراب خود دارد؛ به عباراي خداوند در هاز ظرفت

ستيذان »اين آيه به جاي  ستيناس »از « ا شتري       « ا ستيذان از بار معنايي بي سبت به ا ستيناس ن ست ادب نمودب؛ زيرا  لمه ا ا

ست. ا  شدن به خانه ديگري را بيان م  برخوردار ا  ند و هم لطافت و محبت و يستيناس هم اذن گرفتن قبل از داخل 

رستتاند. در واقع اذن گرفتن قبل از مهماني اگر چه به دليل ظ ج ظرمت ظريم شتتخصتتي   يصتتداقت در اذن را م

و محبت در آن ظ ج اي باشد  ه ظالت صميمت و دوستي    هخانه است، اما نحوب اذن خواستن، بايد به گون  صاظب 

 شود اا به اين وسيله روابط عاط ي بهتري بين افراد برقرار شود نه اينکه ظالت رسمي و غير دوستانه داشته باشند.

ست م    ضيح چگونگي و علت اجازب گرفتن آمدب اين نکته به د آيد ياز مجموع روايااي  ه در ذيل اين آيه در او

باشند؛ اعم از خانه  ياصي هستند و مايل به ورود ديگران در آن ظالت نم   ه در امامي مواردي  ه افراد در ظالت خ

 (.14/135، 1372)طبرسی، و محل  ار و يا هر مکان ديگري، ظتما بايد اذن گرفته شود

باشد  ه رعايت آن به جز در موارد اضطرار براي   يروح  لي اين آيه ظ ج و اهميت به ظريم خصوصي افراد م  

صي         هجلوگيري از برخي انش شخ ساني اظترام به ظريم  ست. به عباراي يکي از ظقوق ان ضروري ا اي اجتماعي 

 باشد.يافراد براي ظ ج آرامش و امنيت رواني آنان م

از آن جا  ه استيناس و نحوب اجازب گرفتن در گذشته با اوجه به امکانات و شيوب زندگي افراد بودب، اين مهم در  

صري م  شيوب زند يهر ع سول    اواند مطابق  صر، انجام بگيرد. مثه در زمان ر گي مردم و امکانات موجود در همان ع

صل      صدا از فا ستيذان با گ تن ذ ر اهلل ا بر و يا بلند  ردن  سهم، ا سهم  ردن  اي خان و هگرامي ا لند ب صداى پا و 

نزل او را داشتتته، با گرفت، و در نزديکي خانه ميزبان،  ستتي  ه قصتتد ورود به ميانجام م (.11/214، 1429)کلينی، 

نمود؛ اما امروزب وستتايل اراباطي، امکان زندگي، مت اواي را به ما يگ تن ذ ر الهي به نوعي ظضتتور خود را اعهم م

 نند با اماس ال ني و يا هر وسيله اراباطي ديگر، انس  يدادب است. افراد بايد قبل از اينکه به قصد مهماني ظر ت م  

خانه نه انها از جهت شرايط داخل منزل به وضع مطلوبي   خانه به دست آورند. اا صاظب  و اجازب الزم را از صاظب 

سب بودب و با ورود نابه هنگام مهمان موجب ناآرامي        صاظبخانه منا شد، بلکه زمان مهماني طبق موقعيت  سيدب با ر

 دروني آنان نشود.

در آخر آيه نشتتانگر اين مطلب استتت  ه خداوند متعال آن چه را  ه در اعماق فطرت و عقول « اذ ّرون» لمه 

 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

ساوا  » لمه  سْتَأْنِ شان  «اَ سب موافقت ديگران   يم،  ي يت اجازب گرفتن را نيز ن ستيذان براي   دهد و از آن جا  ه ا

شد     ست اا با محبت و لطف و ادب و اخهن همراب با ست، الزم ا شيرازي،  )جهت ورود به منزل آنان ا ، 1374مکارم 

 زيرا مهماني نوعي ابادل اظترام و مودت است و صرفا يک امر رسمي نيست. (.11/68

باشتتتد نيز شتتتامل ظکم  ينه قرار گرفته و منتظر اجازب ورود به خانه مخازماني  ه فرد در درب منزل صتتتاظب

ستيناس م  صي را م   يا صاظب   يشود؛ بنابراين آداب خا صدا  ردن  ستيم، نبايد طلبد. مثه: اگر مجبور به  با  خانه ه

 صداي بلند و خشن باشد. همچنين  وبيدن درب يا زدن زنگ بايد به آرامي و ادب صورت بگيرد.

صاظب       در روايات  صدا  ردن  ست اعداد  ست  ه بهتر ا شد؛    شري ه آمدب ا سه مرابه با خانه و يا  وبيدن درب 

ابن بابويه، )الزم است اا بين هر بار صدا  ردن، فاصله زماني را صبر نماييم، اا صاظبخانه آمادگي بيشتري پيدا نمايد       

ن صدا و ديگر امور خهف اصول معاشرت     وبيدن در به شدت و بلند  رد  (.14/141، 1409؛ حر عاملی، 1/91، 1361

 باشد.و دور از ادب شرعي مي
 دوم. فلسفه استيناس

لس ه  ارين فرسد مهم يبا اوجه به شأن نزول آيه مبار ه و روايااي  ه در ذيل اين آيه صادر شدب است، به نظر م    

 نمايد.ي ا مسزايي در روابط اجتماعي اياستيناس رعايت ظريم خصوصي افراد است.  ه اهميت به

آيند. شوند، جزو مصاديق اين آيه به ظساب مي   يبنابراين امامي مواردي  ه جزء ظريم خصوصي افراد القي م  

اي  ه جزء امور هظريم خصتتوصتتي ممکن استتت ظتي صتتندلي و ميز  ار يک فرد باشتتد و يا هر مکان و وستتيل   

ظريم خصوصي به ظساب آيد شامل ظکم اين     اختصاصي افراد باشد. زيرا خانه خصوصيتي نداشته و هر مکاني  ه       

ست،  ظ ج ظريم خصوصي افراد يک ارزش في  شود. بنابراين  يآيه م  جايي  ه امنيت اجتماعي در خطرمگر  ن سه ا

 باشد.

 «فرهنگ احترام به حريم خصوصي ديگران»ج( الگوي ارجاع 

ْْْْْْْْْْْْهُ بَِما تَْتَملُوَن َعلِيمل إِن لَّْم تَِجُدوا فِيَها أََحًدا فَََل َتْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذَ ) و اگر » ؛(َن لَُكْم َوإِن قِيَل لَُكُم اْرِجُتوا َفاْرِجُتوا ُهَو أَْزَ ى لَُكْم َواللَـّ

رگرديد، ب« برگرديد» سى را در آن نيافتيد، پس داخلِ آن مشويد اا به شما اجازب دادب شود و اگر به شما گ ته شد:        

 «.دهيد داناستا به آنچه انجام مى ه آن براى شما سزاوارار است، و خد

اي فطري اا يد شدب و بنابر اقتضاي فطرت انسان، قوانين سراسر خير را براي بشر        هدر دين اسهم بر ضرورت  

ود و ش يادوين نمودب است. برخي قوانين اسهم در قالب دستورهاي عبادي، با ظکم وجوب شرعي و فقهي بيان م    

د وجوب و ظرمت شتتترعي ندارند، اما داراي وجوب و ظرمت فرهنگي و امدني       برخي ديگر از اين قوانين هر چن 

 ه روابط اجتماعي و فرهنگي مستتلمانان، مطابق امدن استتهمي باشتتد، اصتتول و هستتتند و ضتترورت دارد براي اين

ورد ه مقوانين امدن ارايه شدب اوسط قرآن، به طور  امل در جامعه نهادينه شود و اين امر ظا ي از فرهيختگي جامع   

 انتظار قرآن  ريم است.

ب اگر بدون اطهع قبلي ظتي اا در»يکي از اين قوانين امدني، دستور مهم و شگ ت انگيز قرآن  ريم است  ه    

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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شما نيز برگر    ست  ه برگرديد،  ساس  وچک خوا شيد؛ زيرا  ه    ديد؛ بدون اينکه اظ شته با ارين ناراظتي يا انزجار دا

 «.ار استبهتر و پا يزباين امر براي شما 

اي متعددي است از جمله اينکه اگر علم پيدا  رديم  ه  سي در خانه نيست، ظق ورود   هآيه مبار ه ظاوي پيام 

 خانه مطمئنبه منزل ديگران نياز به اجازب قطعي دارد و بايد از اذن صاظب( و ورود لَا اَدْخُلُوهَابه آن جا را نداريم )ف

به صورت مجهول آمدب، بيانگر اين نکته است  ه الزم نيست    « قِيلَ»( ولي از آن جا  ه  لمه ظَتَّى ياؤْذَنَ لَکُمْشويم ) 

شد بلکه همين  ه اظساس نموديم صا   علم ما به عدم اذن صاظب   خانه امايلي به پذيرشظبخانه، به طور يقيني با

 (.8/172، 1383قرائتی، )مهمان ندارد، بايد برگرديم

را   ه با ا راب اوهمچنين اگر شتترايط مناستتبي براي پذيرفتن ديگري را در منزل خود نداريم، بايد به جاي اين  

ه زيرا عدم پذيرش مهمان ب پذيرفته و در نهايت، آرامش خود و خانوادب را بر هم زنيم، بايد به او بگوييم  ه برگردد؛

ست و مانعي      سنديدب ا سهمي و آيات قرآن  ريم پ صاظب دليل وجود محذور، از نظر آداب ا اواند يخانه مندارد و 

 براي ظ ج  يان و محل آرامش خود در صورت عدم آمادگي جواب من ي بدهد.

سي طلب اجازب نموديم ولي اجازب د  شد، بدون معطلي برگرديم و  از طرف ديگر اگر براي ورود به منزل   ادب ن

سيله دين در متن زندگ     ياوقع ب شيم و اجازب بدهيم به اين و شته با . (َوإِن قِيَل لَُكُم اْرِجُتوا فَاْرِجُتوا)مان راب يابديجا ندا

زيراعمل به اوامر الهي موجب رشد و پيشرفت فرد و در نتيجه اعالي جامعه اسهمي خواهد شد. به عباراي عمل به     

شد ، سبب از يه و رجا خواهد گذاشتين ظکم قرآن در روابط اجتماعي، عهوب بر ساير آثار مثبتي  ه در جامعه بها

شد   شخصيتي افراد و از بين رفتن غرور و خودخواهي و    (فَاْرِجُتوا ُهَو أَْزَ ى لَُكمْ )در نتيجه فرهيختگي جامعه خواهد 

خانه سبب عصبانيت و  ينه ما نشود    ، عدم پذيرش ما از طرف صاظب و با علم اين  ه خداوند به ما علم  امل دارد

هُ بَِما تَْتَملُوَن َعلِيمل )  . م اد آيه مبار ه به عنوان يک الگوي مهم در رفتارهاي اجتماعي قابل ارايه است.(َواللَـّ

ر را در روابط قرآن  ريم انتظار دارد اا انستتان مستتلمان و مومن با اظترام به ظريم خصتتوصتتي ديگران، اين ام 

شود بلکه ظريم شخصي شامل      ياجتماعي خود، به طور  امل پذيرفته و عمل نمايد. زيرا ظريم انها شامل مکان نم 

خانه در ظالتي باشتتد  ه مايل نباشتتد شتتود. گاهي ممکن استتت صتتاظبيظريم امنيت رواني و آستتايش افراد نيز م

ي پذيرش مهمان را نداشتتتته باشتتتد و يا نخواهند  ه مهمان از           ديگري او را در اين ظالت ببيند و يا به واقع آمادگ      

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.

ُ بِما تَْتَملُوَن َعلِيم)در بيان ا ستتير  (11/69، 1421؛ همو، 1374،1114/429يرازي، مکارم شیی)برخي از م ستتران  (َو هللاَّ

اند از آن جا  ه ممکن استتت عدم پذيرش مهمان در او ايجاد ظالت  نجکاوي نمودب و او را به اين فکر وادارد هگ ت

سرار درون خانه، را انجام     جا هاي نابه ه علت نپذيرفتن چه بودب و در نتيجه بخواهد  نجکاوي سمع ا ستراق  مانند ا

سته شد اا برگرديد،      يدهد؛ خداوند به او م فرماييد  ه اين را بدان  ه خداوند به وا نش شما، بعد اينکه از شما خوا

 آگاب است؛ پس مواظب رفتار خود بودب و خدا را در نظر بگيرد.

قت و راستتتگويي در اجتماع استتت و به نوعي قرآن يکي ديگر از ثمرات اربيتي اين الگو، افزايش ستتطح صتتدا

خواهد  ه اگر آمادگي پذيرش يدهد و از مومنان مي ريم با اين دستتتور، به افراد جامعه جرأت راستتت گ تن را م  



11 

 مهمان را ندارند، با صداقت  امل و بدون ارس از وا نش مهمان، عدم آمادگي خويش را اعهم نمايد.

اواند بگويد فرهنگ     هاستتتت. هيس  س نمي ها و زشتتتتي اي از زيبايي رب مجموعه به فرمودب رهبري فرهنگ غ  

ست      شت ا سرب ز سخنرانی مقام معظم رهبري در جمع جوانان،  غرب يک نبايد غرب را به طور  امل رد نمود؛  (.13/11/77)

ي را براي اين ظقيقت وجود دارد  ه در غرب اين دو نکته نمود بستتياري دارد و معموال اگر شتترايط پذيرش  ستت 

ار اين  ه مخاطب نيز اين امر را شتتود و جالبيورود به منزلشتتان نداشتتته باشتتند با صتتراظت  امل اين امر بيان م

 پذيرد.مي

اي هالبته نبايد از اين نکته استتاستتي غافل شتتد  ه علت وجود چنين رفتاري در جوامع غربي؛ به پيش فرض   

 گردد. ييبراليسم و اصالت فرد برمفلس ي و فکري غالب بر اجتماع غربي از جمله ل

 «عملبيگفتار و کردار و پرهيز از سخنان  يهماهنگ فرهنگ»د( الگوي هماهنگي قول و فعل 
ِ أَْن تَقُولُوا ما ال تَْفَتلُو)  (.3و2)صف:  (نَ يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا لَِم تَقُولُوَن ما ال تَْفَتلُوَن * َ بَُر َمْقتاً ِعْنَد هللاَّ

نزد خدا ستتخت ناپستتند استتت  ه  *دهيد؟ گوييد  ه انجام نمىايد، چرا چيزى مىاى  ستتانى  ه ايمان آوردب»

 «.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 

ست و م    شدب ا ساني خوش قولي و عمل به آن چه گ ته م   خويندارند اعهم  صل ان شند.    ياهد  ه به ا شود پايبند با

سى       «مقت» سبت به   شديد ن صل به معنى بغض  ست  در ا شد  ه  ار قبيحى انجام دادب ا  در ميان عرب جاهلى و با

ر  ه چقد اوان دريافتياز اين بيان م گ تند،مى «نکاح مقت» آورد ستتى  ه همستتر پدرش را به نکاح خود در مى

ست. همراهي  لمه      سند و مورد خشم ا شدت و عظمت خشم     « مقت»با «  َبارَ»اين عمل در نزد خداوند ناپ شانگر  ن

 (.18/278، 1421مکارم شيرازي، )منجر نشود عملي  ه به نسبت به گ تارخداوند 

وعدب  اظد جنگقبل از رستتد شتتأن نزول اين آيه در مورد مومنيني استتت  ه  ياز ستتياق آيات بعدي به نظر م

ي و يار ان اق و مال و جان خودشته و با بذل پا به فرار نگذاوجه در ميدان جنگ به هيس و ادعا  ردند  دادبي پايدار

سول خدا را ياري  نند. در اهيه ابزار جنگ براى خود و ديگران  به آن چه گ ته بودند، پايبند نبودند. ولى در عمل  ر

 (.7/133، 1366؛ بروجردي، 19/421، 1417طباطبايی، )د قرار گرفتندبنابراين مورد سرزنش شديد خداون

بنابراين اين آيه امامي مواردي  ه ستتخن گ تن   ند،ها م هوم گستتتردب آيات را محدود نمىن نزولأهيچگاب شتت

شد را دربر م  شد و چه در هر      يبدون عمل با ست؛ چه در ميدان جهاد با ستحق مهمت و اوبيخ اخهقي ا گيرد و م

 (.18/277، 1421مکارم شيرازي، )اهديگري از جمله عهود و وعدب هزمين

اين آيه يکي از قواعد مهم اجتماع پيشتتترفته بر استتتاس امدن استتتهمي استتتت  ه روح عظيمي از فرهنگ و  

ند اي باشد  ه افراد آن سخناني بگويهپسندد  ه جامعه اسهمي به گونيفرهيختگي را به دنبال دارد. خداوند هرگز نم

 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   

ست،    يعظمت نکوهش خود را از اين عمل بيان م شي و اوبيخي آيه به مومنان ا سرزن اما مؤمنانى  ه  نمايد. خطاب 

اوان گ ت خطاب نکوهشي  . پس نميان هماهنگ نشدب است  هنوز به سر ظد  مال ايمان نرسيدب وگ تار و  ردارش   
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خواستند  ه به آن چه نزد خداوند محبوب  آيه متوجه منافقان از امت است. زيرا در اين جا مومنان شايد به واقع مي  

بود عمل نمايند؛ زيرا نه منافق بودند  ه بخواهند با دورويي و عدم صتتتداقت ظرفي بزنند و نه قصتتتد آزار و اذيت 

امبر را داشتند. بلکه مومناني بودند  ه همراب پيامبر در جنگ اظد شر ت  ردب بودند. آن چه آنان را مستحق چنين    پي

نمايد اين است  ه به آن چه خارو از اوانشان بودب وعدب دادب و بعد به خاطر ضعف    يسرزنشي از سوي خداوند م   

وي خداوند نستتبت به مومنان وارد شتتدب، در جهت  اند و همچنين آيات اوبيخي  ه از ستتبارادب خلف وعدب نمود

 اربيت و اصهح آنان است.

اوان گ ت  ه آن يباشتتند، به جرأت ميزنند  ه در پي عمل  ردن به آن نمياي  ه افراد ستتخناني را مهدر جامع

را از اعالي و   اواند يک جامعه    ياعتمادي در ميان مردم،  ه م   ياي بهزدب استتتت. چه بهيي بزرگتر از رواو ب هجامع  

 پيشرفت مادي و معنوي باز دارد.

ست، م  شود      ياز آن جا  ه خطاب آيه مبار ه عام ا شود ولي به آن عمل ن سخني گ ته  اواند امامي مصاديقي  ه 

 ارين سنگ اواند محکميارين موارد آن در خانوادب است؛ زيرا خانوادب جايي است  ه م  را در بر بگيرد. يکي از مهم

. پدران آموزدياسهمي گذاشته شود. زيرا اين رفتار پدر و مادر است  ه به  ود ان روند  لي زندگي را مبناي امدن 

شند  ه گمان نکنند با  ود ان به علت اين     شته با سله دا ستند و د و مادران بايد دقت  افي در اين م رک  ه  ودک ه

سخن بگويند. طبق يبااليي ندارند م اي باين آيه مبار ه هرگز نبايد به فرزندان خود وعد اوانند هر گونه  ه بخواهند 

گاب چنين عملي را انجام بدهند به واقع مورد خطاب اين آيه        بدهند  ه اوان يا قصتتتد عملي  ردن آن را ندارند. هر      

 مبار ه و آيه بعدي  ه خداوند نهايت خشم خويش را از اين عمل بيان نمودب، خواهند بود. 

صاديق اج  ست آوردن مقام و      يکي ديگر از م ست  ه در جوامع امروزي براي به د ساني ا تماعي آيه در مورد  

سي به مردم وعدب    سيا ضرت امير در شود يدهند  ه به هيس وجه عملي نمياي مهجايگاب  همين زمينه به مالک  . ظ

َ بَُر }:ناس، قال اللَّه تعالىاياك ... ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك ... و الخلف يوجب المقت عنداللَّه و ال»فرمود:  اشتر

ِ أَْن تَقُولُواما ال تَْفَتلُونَ  زيرا اين موجب خشتتم  از اينکه به مردم وعدب بدهى و اخلف  نى ستتخت بپرهيز،؛ {َمْقتاً ِعْنَد هللاَّ

ِ أَْن تَقُولُو}: فرمايدميعظيم در نزد خدا و مردم خواهد شتتد، چنان  ه قرآن  )شیريف رییی،   {ا ما ال تَْفَتلُونَ َ بَُرَمْقتاً ِعْنَد هللاَّ

اي داند  ه وعدباي  ه مورد خشم الهي هستند را سردمداراني مي   هبنابراين ظضرت امير يکي از گروب  (.444، 1414

بنابراين مومن صادق  سي است  ه رفتاري منجسم داشته و قول و فعل او        نند.يبه مردم بدهند  ه هرگز عملي نم

شيرازي، )يکي استتت خواهد اا جامعه استتهمي بر ياين يکي از خطوطي استتت  ه خداوند م (.18/278، 1421 مکارم 

 (.22/179، 1419فضل اهلل، )اساس آن ظر ت نمايد

سخنان و وعدب هجامع شک    ي نند، خوار و ظقير مياي خود عمل نمهاي  ه افراد آن به  شوند و اين امر بدون 

شه  سخن م هدهد. جامعيرواو م اي عقب ماندگي و انحطاو را در جامعههري گاب به مرظله گويد و هيسياي  ه انها 

صله م   يعمل نم سد، در واقع با عزت و بزرگواري فا سر اعامهت اجتماعي را    هگيرد و هرو و مرو نه تير سراا اي 

ست اين ظق  ياي  ه ديگري مبگيرد. ديگر هيس  س به وعددر برمي ه را بدهد اطمينان نخواهد  رد و ظتي ممکن ا

 اي خويش را به خوبي انجام ندهد.هخود بدهد  ه او هم در قبال ديگران مسئوليت
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 «هافرهنگ متفرق شدن بعد از غذا خوردن در مهماني»هر( الگوي انتشار 
ُروا َواَل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بُيُوَت النَّبَِي إاِلَّ أَن يُْؤَذَن لَُكْم إِلَى طََتاٍم َغْيرَ ) نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَِكْن إَِذا ُدِعيتُْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا طَِتْمتُْم فَانتَشِْْْْْ

تَْحيِي ِمَن اْلَح َ  ُ اَل يَسْْْْ تَْحيِي ِمنُكْم َوهللاَّ يَن لَِحِديٍَّ إِنَّ َذلُِكْم َ اَن يُْؤِذي النَّبِيَّ فَيَسْْْْ تَِْنِسِْْْ سانى  ه ايمان آو » ؛(53، احزاب) (ُمسْْْْ ايد، ردب 

آنکه در انتظار بى طعامى به شتتتما اجازب دادب شتتتود، آن هم داخل اااقهاى پيامبر مشتتتويد، مگر آنکه براى خوردنِ

رگرم آنکه س شدن آن باشيد ولى هنگامى  ه دعوت شديد داخل گرديد، و وقتى غذا خورديد پرا ندب شويد بى    پخته

دارد، ظال آنکه خدا از ظق گويى شتترم از شتتما شتترم مى د ولىرنجانستتخنى گرديد. اين رفتارِ شتتما پيامبر را مى

 .« ندنمى

ست.      سي در اجتماع، مهماني ا سا جوامع مختلف براي احقق اين  يکي از ابزرهاي برقراري اراباو عاط ي و اظ

ين مهم اند. قرآن  ريم به عنوان  تاب زندگي بشتتر از ادب ره يدلي آداب خاصتتي را اراامر مهم و ابراز محبت و هم

 ارسيم نمودب است.ارين شکل رفتار را براي برقراري اراباو انسان راغافل نبودب و عالي

خواهيم الگويي رفتاري  ه هدف آن اراقاي فرهنگ      يجا در پي بيان آداب مهماني نيستتتتيم؛ بلکه م    البته در اين  

ست را ارايه نماييم. اين آيه اگر چه در مورد شخص پيامبر   ست  ه اين آيه از   يسخن م  9عمومي ا سلم ا گويد، اما م

مکارم )اظکام اختصتتاصتتي پيامبر ا رم نبودب و اين قاعدب به صتتورت عمومي براي جامعه استتهمي قابل اجرا استتت 

 (.13/327، 1421شيرازي، 
ايي  ه فقط براي غذا خوردن هشتتتود  ه در مهمانييدر اين آيه مبار ه الگوي رفتاري به اين صتتتورت اقرير م

 شتتيد، يايد، قبل از زمان مقرر وارد نشتتويد اا در اين صتتورت با انتظاري  ه براي فراهم شتتدن غذا مبددعوت شتت

يعنى اا طعام مهيا نشتتدب وارد نشتتويد و لکن موقعى  ه دعوت  مزاظم ميزبان شتتويد. براي مهماني نبايد زود رفت 

از انتشار در آيه مبار ه مت رق شدن و لزوم   . بعد از اطعام نيز فورا برخيزيد و برويد. مقصود  شديد پس داخل شويد  

بنابراين نبايد بعد از اامام  (.3/1578، 1421مکارم شيرازي، )خارو شدن از خانه ميزبان است هنگامي  ه غذا اناول شد

يا آنقدر دير از آن جا برگرديد  (.430، 1419، سبزوارى نجفى )غذا در خانه ميزبان ماندب و شروع به سخن گ تن نماييم  

صاظب  شود  ه موجب آزار  شانى )خانه  صاظبخانه به    (.1378،10/521؛طيب، 2/999، 1418،فيض کا ست  زيرا ممکن ا

 دليل برگزاري مهماني خسته باشد و يا به هر دليل ديگري بخواهد  ه خانه خلوت شود. 

را دعوت نمودب خانه اعداد معدودي ايي  ه صاظب هبايد به اين نکته اوجه داشت  ه سخن ما در مورد مهماني  

ست؛ بلکه در مورد مهماني     شيند، ني ست  ه بعد از غذا با مهمانان به گ تگو بن ست  ه هو خود نيز مايل ا صرفا   ايي ا

 (.13/328، 1421مکارم شيرازي، )اندببراي صرف غذا دعوت شد

 بر ري الگوي روابط اجتماعي مدون بر اساس قرآن و ورايات 

اواند اعدادي ياست. زيرا عقل انسان م   باي آن داراي جايگاب ويژهشناخت در بحث ظسن و قبح عقلي، عقل و  

سن ذااي و يا         شخيص دهد  ه  دام افعال داراي ظ شرع و دين دريابد و ا ساني را بدون در نظر گرفتن  صول ان از ا

و برخي از ا عنايت فرمودب؛ از اين رهباشتتند. خداوند نعمت عقل و قوب اشتتخيص را به عموم انستتان  يقبح ذااي م

شريعت ب        ساني  ه از دين و  ساني را   صول ان ستند. اما در اين ميان برخي  يا خبرند، نيز در يافته و به آن عامل ه
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سيدن به آن    صول وجود دارد  ه عقل در درک و ر ست اا نيرويي  امل ا سان را  ها نااوان بودب و نيازمند ا ار از آن، ان

صحيح آن امور ياري نمودب و ا  ساني جلوگيري نمايد. البته نبايد از اين نکته غافل بود  در دريافت  ز انحرافات غير ان

شت    شينه اين مکااب و جوامع، اديان نقش پرنگي دا ضور اديان را در پي ياند؛ بنابراين نمه ه ظتي در پي شينه  اوان ظ

 اعالي اخهقي جوامع ناديدب گرفت. 

ست  ه اظاطه به فطر   شريعت همان نيروي  املي ا سو با        وظي و  شته و هم  ساني دا سرشت و ظقيقت ان ت و 

 هاي دين براي انسان، رشد انسان، به چگونگي خلقت و چيستي سعادت او نيز عالم است. به همين جهت در برنامه     

سان ياري م    شد و اعالي ان ساند، بروز و ظهور دارد. اگر جامع يآن چه به ر ساني بهرب نبرد؛  هر اي از قوانين الهي و ان

افکار و آداب و رستتتوم بيهودب و موهوم  ه جز خرافات چيزي نيستتتتند؛ زندگي آنان را فرا گرفته و بجاي عقايد و 

سننِ غلط، او را به زمين م      سارتِ  سان بگشايند، با بند ا ر چسباند. همان طور  ه امروزب د ياينکه بند از پاي اعالي ان

رخي قوانين خهف فطرت انستتتان، )همچون اي  ه با اصتتتويب بهجوامع منحط غربي شتتتاهد آن هستتتتيم. به گون

ست و         شدب ا سپردب  شي  سانيت به فرامو همجنس بازي، ازدواو يک زن با دو مرد، ازدواو با ظيوانات و ...( گويا ان

 نهايت آن به سمت نا جا آباد بي بند و باري خواهد بود.

سهم بر امامي اديان براري دا      ست  ه در ميان اديان وظياني، دين ا سيحيت،    شکي ني سهم نه مانند م رد، زيرا ا

ست؛ نه همچون يهوديت          سخني نگ ته ا سعادت دنيوي آنان  سندب  ردب و در مورد  سعادت اخروي مردم ب انها به 

اعليم و اعلم را براي قوم خاصي محدود  ردب و نه چون بهدينان مجوسي انها چند موضوع محدود اخهقي را بيان    

سعادت و اعليم    ست. بلکه  سان  نمودب ا ا هو اعلم را در هر دو جهان و در همه مکان و در همه زمان و براي همه ان

 لحاظ  ردب است.

بنابراين روابط اجتماعي در اسهم نيز از موقعيت ممتازي نسبت به ساير اديان برخوردار است. به عباراي اسهم      

ا و هبه احکيم روابط اجتماعي در انسان  انها ديني است  ه در ميان ديگر اديان صد در صد اجتماعي است و نه انها    

 اهش انش و اضاد نظر دارد  ه به اعالي انسان در خهل اين روابط نيز اهميت دادب است. بنابراين الگوي مدون بر    

نمايد و با طراظي الگويي برين، انستتان را به ياستتاس آيات قرآن، انستتان را به عنوان عضتتوي از يک  ل معرفي م 

ست  ه م يمهدف خلقت نزديک  سيري را غرب     هاوان جامعينمايد. اين مدعاي ما شت؛ اما م شرفته دا اي به ظق پي

 طي نمودب را نپيمود.

 

 گيرينتيجه

همگاني و همه زماني و همه مکاني بودن اصتتول و مباني استتهمي، بيانگر جامعيت آن استتت، در ظالي  ه در   

شد     هديدگاب ساني پي ريزي  ساس عقل ان سان را به عنوان امام    اندبايي  ه بر ا شي از ابعاد وجودي ان ؛ هر يک بخ

اند اما دين استتهم هر آن چه را بيان نمودب، مطابق ستترشتتت انستتاني و قابل ارايه و الگو دهي به بانستتان لحاظ  رد

 امامي جوامع بشري است.

يه  هن الگو د    به همين ستتتبب قرآن  ريم به عنوان مهم     ر زمينه رفتارهاي    ارين منبع دين استتتهم، قابليت ارا
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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 

صورت الگوي رفتاري در زمينه    صراظت در زمينه روابط اجتماعي آمدب؛ به  د: اي مختلف ابيين گرديه ريم،  ه به 

و  «الگوي هماهنگي قول و فعل»؛ «الگوي ارجاع»؛ «الگوي استيناس»ايش؛ يا همان الگوي الگوي گش« الگوي ا سّح»

شار » سازي بر      «الگوي انت ست، اا با ارويج و فرهنگ  صلي اين الگوها  اربردي بودن آنها در جامعه ا ؛  ه ويژگي ا

 مبناي الگوهاي قرآني، جامعه پيشرفته قرآني ظاصل شود.

اشتتد، اين استتت  ه نبايد با اين نگاب  ه اين آيات، آيااي صتترفا بآنچه داراي اهميت و قابل اوجه مضتتاعف مي

اند به اواي هستتتند از  نار آن به راظتي گذشتتت. زيرا اين آيات فراار از يک اوصتتيه اخهقي، ميهاخهقي و اوصتتي

 عنوان الگو و سرمشق روابط اجتماعي در جوامع اسهمي، به اعالي و پيشرفت فرهنگ مسلمانان ياري رساند.

 تابنامهک
 قرآن  ريم.

 ، قم، جامعه مدرسين. الخصال(، 1361ابن بابويه، محمد بن علي، )

 .بيروت، دار الکتب العلمية، منشورات محمدعلى بيضون ،ابن  ثير() فسير القرآن العظيم (1419، )اسماعيل بن عمرو ،ابن  ثير دمشقى

 ش.1361نهضت زنان مسلمان، ، ، اهرانمخزن العرفان در  فسير قرآنبانوي اص هاني سيدب نصرت امين، 

 . انتشارات صدر، اهران ، فسير جامع (، 1366، )سيد محمد ابراهيم ،بروجردى

 .دار اظياء التراث العربى، بيروت ،أنوار التنزيل و أسرار التأويل(، 1418) عبداهلل بن عمر، ،بيضاوى

 .رالعلوم، بيروت، داالقرآن بيين (،1342)ظسيني شيرازي، سيد محمد،

 .نتشارات امير  بير، اهران ،کشف األسرار و عدة األبرار ،(1371، )اظمد بن ابى سعد، رشيدالدين ميبدى

قم، پژوهشگاب علوم و فرهنگ اسهمي وابسته به دفتر ابليغات اسهمي ظوزب علميه      ، مباني نظام اجتماعي اسالم (، 1393) خيري، ظسن، 
 (.1393)قم، 

پژوهشتتگاب علوم و فرهنگ  (، قم،، ار باطات اجتماعي)پيش درآمدي بر نظريه ار باطات اسررالميدين، رستتانه (، 1389) خيري، ظستتن،
 .اسهمي وابسته به دفتر ابليغات اسهمي ظوزب علميه قم

  .بيروت، دار التعارف للمطبوعات ،ارشاد االذهان الى  فسير القرآن  (ق 1419)، محمد بن ظبيب اهلل ،سبزوارى نج ى

 .دار الشروق، في ظالل القرآن (،1342)بن ابراهيم شاذلي،، سيد بن قطب

 .^، قم، موسسه آل البيتوسايل الشيعه(، 1409شيخ ظر عاملي، محمد بن ظسن، )

 )للصبحي صالح(، قم، هجرت. البالغه نهج (، صبحي صالح،1414شريف رضي، محمد بن ظسين، )

 . ، بيروت، دار اظياء التراث العربيمفا يح الغيب (،1420) عبداهلل محمد بن عمر،، فخرالدين رازي

سيرالقرآن    ، (1418)،مه محستتن ،فيض  اشتتانى صفى فى  ف مر ز انتشتتارات دفتر  قم،، محمدظستتين درايتى و محمدرضتتا نعمتى ،األ
 .  قمابليغات اسهمى

 .انتشارات صدوق ،اهران، احقيق: على ا بر غ ارى ، فسير عاملى(، ش 1360، )ابراهيم ،عاملى

 ، بغداد، جامعه البغداد.(، المفصل في  اريخ العرب قبل االسالم1993علي، جواد، )

 . ، بيروت، دار المهک للطباعه و النشر فسير من وحي القرآن(، ق1419)فضل اهلل، سيد محمد ظسين،

 .هايى از قرآنمر ز فرهنگى درس، اهران،  فسير نور(، 1383،)محسن، قرايتى

 . دار الکتاب، قم ،  فسير قمى (،1367، )على بن ابراهيم ،ىقم

 ، قم، دار الحديث.کافي(، 1429 ليني، محمد بن يعقوب، )

 اي سيما.هاهران،ادارب  ل پژوهش بررسي ساختار نظام اجتماعي در اسالم،(، 1382صديق اورعي، غهمرضا، )

 .انتشارات ناصر خسرو، اهران ، القرآنمجمع البيان فى  فسير (، 1372) ،فضل بن ظسن ،طبرسى

 .انتشارات دانشگاب اهران و مديريت ظوزب علميه قم ،اهران ، فسير جوامع الجامع(، 1377، )فضل بن ظسن، طبرسى

 . ى مدرسين ظوزب علميه قمدفتر انتشارات اسهمى جامعه، قم ،فى ا سير القرآن (، الميزان1417) سيد محمد ظسين،، طباطبايى

 .انتشارات اسهم، اهران ،اطيب البيان في  فسير القرآن(، ش 1378)  ،سيد عبد الحسين، يبط

سيرالقرآن اا (، يب)محمد بن ظسن، ، طوسي  ، با مقدمه شيخ آقابزرگ اهراني و احقيق اظمد قيصر عاملي، بيروت، دار اظياء    التبيان في  ف
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 ش.1368سازمان ابليغات اسهمي، ، ، اهراناريخ از ديدگاه قرآنجامعه و   مصباح يزدي، محمد اقي،

 . بنگاب ارجمه و نشر  تاب، ، اهرانالتحقيق في کلمات القرآن الكريم(، ش1360) مصط وي، ظسن،

 .الترقى ةمطبع، دمشق، بيان المعانى، (ق 1382، )عبدالقادر، مهظويش آل غازى

 ة. دار الکتب اإلسهمي، اهران، نمونه فسير  (،1374، )اصر، نمکارم شيرازى

 . مدرسه اول امام على بن ابى طالب، قم ، األمثل فى  فسير کتاب اهلل المنزل(، 1421، )ناصر ،کارم شيرازىم

 .13/11/1377مقام معظم رهبري،سخنراني 

 

 

 

 
 


