
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :قال اهللا عزّوجلّ

 }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{

  خدا فقط می خواهد پليدی را از شما اهل بيت ببرد و کامال شما را پاک سازد

 ) 33اآلية : سورة األحزاب(  

از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر  تعداد بسيار زيادی
داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

، علي، فاطمه، حسن و ‘ محمد: ويژه ايشان است و اينان» اهل بيت«
  :به عنوان مثال رجوع کنيد به. باشند می^حسين

ـلم   ؛ 304و  292:  6، 107:  4، 331: 1): هــ  241(مسند احمد ـ   261(صـحيح مس :  7): هـ
 108:  5): هــ   303(نسائی ی السنن الکبر ؛...و  361:  5): هـ  279(سنن ترمذی ؛  130

حـاکم   الصـحيحين ی المستدرك عل؛ 108): هـ  310(دوالبی  الذرية الطاهرة النبوية؛ 113 و
ـ  794(زرکشـی   نالبرهـا ؛ 147و  146و  133:  3، 416:  2): هـ  405(نيسابوری  ؛ 197): هـ
ی اصـول الكـاف  ؛ 104:  7): هــ   852(عسـقالنی  ابن حجـر  ی شرح صحيح البخاری فتح البار
دعـائم  ؛ 29، ح 47): هــ   329(ابن بابويـه   االمامة والتبصرة؛ 287:  1): هـ  328(كلينی 
ی االمـال ؛ 550 و 403 ):هـ  381(صدوق  الخصال؛ 37و  35): هـ  363(مغربی  االسالم
جـامع   :ک. نيز به تفسير آيـه در منـابع زيـر ر   و . 783و  482و  438ح ): هـ  460(طوسی 
هــ   468(واحدی  أسباب النزول؛ )هـ  370(اص جصّ أحکام القرآن ؛)هـ  310(طبری  البيان

سـير ابـن   ؛ تف)هــ   671(قرطبی  الجامع ألحكام القرآن؛ )هـ  597(ابن جوزی  زاد المسير؛ )
 فـتح القـدير  ؛ )هـ  911(سيوطی الدر المنثور ؛ )هـ  825(تفسير ثعالبی ؛ )هـ  774(كثير 

؛ تفسـير فـرات   )هــ   329(؛ تفسير قمی )هـ  320(؛ تفسير عياشی )هـ  1250(شوکانی 
و بسـياری از  ) هــ   560(طبرسـی   مجمع البيـان مر؛ ی اولوا اال ذيل آيه) هـ  352(کوفی 
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كتاب اهللا وعتريت أهل بييت ما إن متسكتم : إني تارك فيكم الثقلني
  .ما لن تضلّوا أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوض
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  .بر من وارد شوند] كوثر[جدا نمي شوند تا در كنار حوض 
: 3ج: ،  مسند أحمد432: 2ج:  الدارمي، سنن 122: 7ج: صحيح مسلم

: 3ج: مستدرك الحاكم.  189، 182: 5و ج 371: 4و ج 26، 17، 14
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   ^تنقش اهل بی

  6در بنیان گذاري جماعت صالح ـ 
  )ساختار کلی روابط اجتماعی(

  
  
 
 
 

  آیة اهللا سید محمد باقر حكیم

  
  

  كاظم حاتمی طبری: مترجم
  
  
  
  

  ^مجمع جھانى اھل بیت
1387  
  



 

 

  )6( در بنيان گذارى جماعت صالحان ^نقش اهل بيت .    
  )ساختار كلي روابط اجتماعي(

  قر حكيماهللا سيد محمد باآية  :تاليف
  یطبر یكاظم حاتم :ترجمه

  یاسكندر یمصطف: یويراستار
  ترجمه ه، اداریفرهنگامور معاونت  :تهيه كننده

  ^اهل بيت یمجمع جهان: ناشر
  اول         :چاپ نوبت

  هـ 1433/  ش 1391: تاريخ چاپ
  نسخه 3000 :تعداد
  قم -  اعتماد :خانهچاپ

   978-964- 529- 324-4: شابك
  978- 964- 529-318- 3: یا شابك دوره

www.ahl-ul-bayt.org 
      info@ahl-ul-bayt.org 

 حقوق چاپ محفوظ است
  
 

  
                    

 

http://www.ahl-ul-bayt.org
mailto:info@ahl-ul-bayt.org


 

 

 
 
 

 بحث هاي مقدماتی
 تعریف روابط اجتماعی) 1(

اجتماعي و واجبات و حقوق مترتب بر آن، يكي  نظام روابط گستردة
رود كه از ديدگاه اسالم،  هاي مهمي به شمار مي  از اركان اصلي و پايه

 .انساني بر آن استوار است ةجامع

وظايف، آداب و سنن، حقوق و  ةمنظور از روابط اجتماعي، مجموع
به  جماعت صالحهايي است كه روابط كلي عموم مردم و  پاي بندي

ن اعضاي جامعه بزرگ انساني، همچنين شكل ارتباط و رفتار عنوا
 .كند را تنظيم مي جماعت صالحانساني درون گروهي در ميان اعضاي 

اي عهد و  اين دسته از ارتباطات غير از ارتباطاتي است كه از پاره
زيرا چنين روابطي به طور طبيعي  ;شود ها و عقود ناشي مي پيمان

به خود را دارد، مانند عقد ازدواج، خريد  حقوق، آثار و لوازم خاص
هايي كه انسان  و فروش، اجاره، والء و غيره، يا حقوق و مسئوليت

جايگاه يا شغل معيني به عهده بگيرد، مانند  داشتنممكن است در اثر 
 ...امامت، واليت، بيعت، مديريت، ضمانت و

وابطي است بنابر اين نظام روابط اجتماعي عبارت از حدود، موازين و ض
آن، درك و فهم خود را از زندگي اجتماعي انساني و  ةكه انسان، به وسيل

 .كند  مسئوليت متقابل خود را در قبال جامعه و تكامل آن ابراز مي
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چوب يا زيربنايي وان گفت كه نظام روابط اجتماعي چارت  بدين ترتيب مي
ا يويژه ناشي از عقود و التزامات  خاصاست كه ساير ارتباطات 

شود و از اين طريق است   هاي كلي، همه بر اساس آن استوار مي  مسئوليت
توانند نقش مطلوب خود را در زندگي انسان   كه اين ارتباطات خاص مي

چرا كه نظام روابط كلي خود  ؛ايفا نموده، تكامل وي را محقق سازند
 .روابط اجتماعي و روابط انساني است ةتصحيح كنند

 رتباطاتخانواده و نظام ا) 2(

خانواده و ازدواج، بنيان تاريخي نظام روابط گستردة اجتماعي بوده 
اي و ملي تبديل شده است، همچنان  اي، قبيله  كه بعدها به نظام عشيره

  : كه قرآن كريم نيز به اين نكته اشاره فرموده است
}ا خإِن اسا النهثيا أَيأُن ذَكَر و نم لْناكُ یلَقْناكُمعج لَ وقَبائ ا ووبعش م

بريخ ليمع إِنَّ اللّه قاكُمأَت اللّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرعارت1(}ل(
  

اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله 
در حقيقت ارجمندترين . گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد

 .ترديد، خداوند داناي آگاه است  بي. ما نزد خدا پرهيزگارترين شماستش

  : و فرموده است
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْس واحدة و خلَق منها {

)2(}زوجها و بثَّ منهما رِجاالً كَثريا و نِساًء
  

                                                         
 .13 /حجرات .1

 .1 /نسا .2
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آفريد و جفتش را  ))نفس واحدي((شما را از  اي مردم، از پروردگارتان كه
  از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنده كرد، پروا داريد ]نيز[

اسالم،  ةنظري ةچه اينكه خانواده در عين حال خشت اول و شالود
 ;انساني صالح است ةدر ساختن جامع ^اهل بيت ةهمچنين نظري

يت داده و براي روابط داخلي آن نظامي آنجا كه اسالم به خانواده اهم
تمام روابط داخلي  ةدقيق، استوار و فراگير وضع نموده كه تنظيم كنند

 .ئيات و شئون مختلف آن استترين جز خانواده با دقيق

زوجيت، داراي  ةدر رابطه با خانواده و رابط ^اهل بيت ةنظري
ت و همراهي مشكال ةها و امتيازاتي است كه توان مقابله با هم  ويژگي
 .نمايد تحوالت اجتماعي را به آن اعطا مي ةبا هم

اين احوال ما به دو دليل در اين كتاب به بحث پيرامون  ةاما با هم
 :پردازيم  نظام روابط خانوادگي نمي ةمسئل

اينكه اين موضوع به جهت گستردگي و فراگيري و همچنين،  :اول
از آن برخوردار است،  اجتماعي و انساني ةاي كه از جنب اهميت ويژه

اي است و از لحاظ اهميت  سزاوار بحث و بررسي مستقل و گسترده
در حد نظام اقتصادي، نظام عقود و معامالت، نظام عبادات و ساير 

 .هاي تفصيلي اسالم است كه نيازمند بحث خاصي است نظام

است، بحث ما در  انجماعت صالحاز آنجا كه موضوع اين كتاب  :دوم
ز در رابطه با نظام روابط كلي اين جماعت است، بنابر اين بدون اينجا ني

ورود در جزئيات و بحث در باره روابط خاصي كه از عقود ناشي 
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 .، خواهيم پرداختانجماعت صالحعام مربوط به  ةشود، تنها به جنب  مي

جماعت به همين دليل است كه به زودي در مبحث نظام روابط عام 
كيد خواهيم كرد كه يكي از اركان و قواعد مهم اين بر اين نكته تأ انصالح
 .ها، عقود و اداي حقوق است  و التزام به عهدها، پيمان تقيدنظام، 

، برخوردهاي ويژهاي نيز به وجود اصلي تحت عنوان   چه اينكه اشاره
منظور از . در ميان ابعاد نظريه روابط عام اجتماعي نيز خواهيم نمود

باشد كه به   هايي در رفتار و برخورد مي ويژگي، وجود برخوردهاي ويژه
، اخوت و اُبوتها مانند   هاي  طبيعي در انسان  حسب وجود وضعيت

اي همچون دانش و جهاد، يا   كهنسالي، يا به سبب مضمون انساني ويژه
 .كند تغيير مي... به واسطه عقود و التزاماتي چون عقد ازدواج و

المي در پرتو قوانين تشريعي و از آنجا كه خانواده در نظام اس
مخصوص به خود از تركيبي پيشرفته و ويژه برخوردار گشته، از 

 .حالت ابتدايي و فطري خود خارج شده است

اين احوال بايد در همين جا تأكيد كنيم كه استحكام بناي  ةاما با هم
خانواده و تقويت و تبديل آن به يك خانواده صالح، نقش بزرگي در 

 .يشرفت روابط كلي اجتماعي دارداستحكام و پ

 پاي بندي به اخالق در روابط اجتماعی) 3(

اي از قوانين  باوجود اين كه نظام اجتماع و روابط اجتماعي، مجموعه
ها، آداب، رسوم و شعائر است، اما  تشريعات، وظايف، حقوق، فعاليت

اخالقي در رفتار اجتماعي  ةدر عين حال نشان از ميزان نفوذ جنب
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و نوع شناخت عقيدتي آنان از جهان هستي، زندگي انسان و  مردم
 .مبدأ و معاد او دارد

پرداختن به اين مطلب در مباحث و  سرو شايد همين موضوع 
اما به زودي خواهيم ديد كه . هاي اخالقي را بر ما آشكار كند كتاب

تر از اين بوده و تكاليف و التزاماتي دارد كه به  بحث گسترده
 .شود تري در شريعت اسالم مربوط مي همموضوعات م

 شیوه بحث در روابط اجتماعی) 4(

ابعاد اين موضوع از ديدگاه اسالم خواهيم ديد كه بحث  ةبابررسي هم
در رابطه با آن، بحثي گسترده و مهم است، اما در اينجا سعي خواهيم 

اي به بررسي آن بپردازيم كه با اين كتاب و اهداف آن  نمود به گونه
ما تنها به قدري به اين كار خواهيم پرداخت كه  .ناسب باشدمت

در رابطه با ديدگاه اسالم در  ^ي گذرا به ديدگاه اهل بيتا اشاره
قواعد و اصول كلي و بعضي از روابط اجتماعي در سطح نظري و  ةربا

 .هاي تطبيقي و ساختاري آن داشته باشيم نمونه

هاي كلي   چارچوب ةدر ارائ به زودي در خالل اين بحث خواهيم ديد كه
هاي مطرح شده توسط اهل   مشترك بين ديدگاه عموم مسلمانان و ويژگي

. تداخل وجود دارد نحاجماعت صالدر بناي ساختار اجتماعي  ^بيت
خواستند   مي ^البته اين تداخل امري طبيعي است چرا كه اهل بيت

باشد و  شايسته يك جماعت مسلمان ةاسوه و الگو و نمون ،جماعت صالح
اسالم كاملي كه آن را از قرآن  ;در اين راه تنها بر اسالم اصيل تكيه داشتند

و . به ميراث برده بودند ‘بزرگوار خود رسول خدا جدكريم برگرفته و از 
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ها اشاره   به خواست خدا گاه گاه در بيان مباحث به بعضي از اين ويژگي
 .خواهيم كرد

 :ايم ت اصلي تقسيم كردهما بحث در اين زمينه را به دو قسم

 .در پرتو ديدگاه اسالم روابط اجتماعي زير بناي :اول

 :در دو بخش ارائه شده استكه 

 .از ديد اسالم روابط اجتماعيابعاد ) 1(

 .زير بناي ديدگاه اسالم در روابط اجتماعيقواعد ) 2(

شامل قوانين ساختار و جزئيات شكلي اين روابط و اجزاي آن،  :دوم
كند، انواع  كه جزئيات اين روابط اجتماعي را بيان ميتشريعي 

ي كه اهداف محقق ا نمايد به گونه رفتارهاي مختلف را مشخص مي
ها مشخص گشته، ابعاد متعدد اين نظريه  ارچوبشده، قواعد و چ

 .ترسيم شود كه شرح و توضيح اين نكات به زودي خواهد آمد



 

 

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زیربناي 
روابط اجتماعی





 

 

1  
  

 ابعاد روابط اجتماعی
با توجه به اين نكته بعضي از ابعاد نظريه روابط اجتماعي در برخي از 

توان در  ترين ابعاد آن را مي هاي گذشته بيان شده است، مهم بخش
 :امور ذيل خالصه نمود

 برخورد باز در روابط ]1[

گشودگي و برخورد باز در روابط اجتماعي  ،تئوري روابط عدباولين 
ديدگاه اسالم در  .ت استمقابلِ برخورد بسته، عزلت و رهبانيدر 
ـ در جهت تأكيد  ^البته با بيان اهل بيت روابط اجتماعي ـ ةزمين

فطرت انساني و سوق آن در جهت تكامل در اين زمينه مهم بوده، در 
اين عرصه نيز همان رويكردي را دارد كه ابعاد ديگر اين نظريه در 

 .داراي آن هستند هاي زندگي ديگر عرصه

 ;دهد پيداست كه فطرت انساني، انسان را به همين جهت سوق مي
معاشرت با ديگران، ارتباط با آنان و ياري جستن از آنها در برآوردن 

توان اين مطلب را از قرآن كريم نيز   مي. نيازها و آشنايي با ساير افراد
   :فهميد آنجا كه از خلقت همسر براي انسان سخن گفته است

} كُمنيلَ بعج ها ووا إِلَيكُنستا لواجأَز فُِسكُمأَن نم لَكُم لَقأَنْ خ هآيات نم و



  6در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                         

 

16

  )1(}مودةً و رحمةً إِنَّ يف ذلكَ آليات لقَوم يتفَكَّرونَ

خودتان همسراني براي شما آفريد تا  ]نوع[هاي او اينكه از  و از نشانه
 ]نعمت[آري، در اين . م گيريد، و ميانتان دوستي و رحمت نهادبدانها آرا

 .هايي است قطعاً نشانه ،انديشند براي مردمي كه مي

اي است كه قرآن كريم در بيان هدف از تقسيم  تر از اين، اشاره واضح
 ةها و قبايل مختلف، علي رغم سرچشمه گرفتن هم مردم به ملت

ه است و آن هدف شناخت ها از يك اصل و ريشه ذكر كرد انسان
ها از يكديگر و برقراري ارتباط ميان آنها بوده است كه در  انسان
  : حجرات بدان اشاره رفته است ةسور

}ا خإِن اسا النهثيا أَيأُن ذَكَر و نم لَ  یلَقْناكُمقَبائ ا ووبعش لْناكُمعج و
  }ه أَتقاكُملتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللّ

اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله 
در حقيقت . قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد

  . ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

 ةها مثال و مورد قرآني وجود دارد كه تأكيد كنند و در اين رابطه ده
 .ن حقيقت فطري استاي

توان يافت و   نيز به وضوح مي ^گيري را در روايات اهل بيت  اين جهت
تأكيد بر اين موضوع، در تئوري روابط اجتماعي ارائه شده توسط آن 
بزرگواران وارد شده است، مانند روايتي كه در حديث معتبري از مزارم، از 

                                                         
 .21 /روم .1
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  : اند  مودهفر ×امام صادق: وي گويد .وارد شده است ×امام صادق
 ةنماز در مساجد و حسن معاشرت با مردم، اقام ةبر شما باد به اقام

زيرا شما  ؛شهادت در محاكم عمومي و حضور در مراسم تشييع مردگان
نياز   هيچ كس در طول زندگي خود از مردم بي .را از مردم گزيري نيست

 )1(. نبوده و همواره مردمان را از يكديگر گزيري نيست

در همين  ^اهل بيته ائميابيم   همچنين مي: از برادران ىمند بهره
كردند كه هرچه بيشتر به دوست يابي  راستا بر شيعيان خود تأكيد مي

 .پرداخته و دوستان و اصحاب خود را افزايش دهند

  : فرمود نقل است كه همواره مي ×از حضرت امام رضا
اي  گويا از خانهمند گردد،   هر كس براي رضاي خدا از برادري ديني بهره

 )2( .مند گشته است  در بهشت بهره

  : است كه فرمود ×و از امام صادق
در دنيا هرچه بيشتر دوست پيدا كنيد كه دوستان در دنيا و آخرت موجب منفعت 

كنند و در آخرت هم   هستند، اما در دنيا براي رفع نيازهاي دوستان خود اقدام مي
 )3(.}و نه دوستي نزديك* تگراني نداريم شفاع{: گويند  همين بس كه جهنميان مي

  : رسيده است كه ×همچنين در تأكيد اين نكته از امام صادق
برادران ديني خود را هرچه بيشتر كنيد كه هر مؤمني را دعاي مستجابي 

                                                         
 .1ب  ،اب احكام العشرةابو ،5ح  399/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .7ب  1ح  407/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

 .7ب  5ح  407/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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  .است

  : و فرمود
برادران ديني خود را هرچه بيشتر كنيد كه هر مؤمني در قيامت شفاعت 

   .كند  مي

  : و فرمود
ه بيشتر با مؤمنان برادري كنيد كه آنان در نزد خداوند اعمال هرچ

اي دارند كه خداوند در روز قيامت به واسطه آن اعمال، آنان را  شايسته
 )1( .دهد پاداش مي

 :نقل شده است ×و اين شعر كه از حضرت اميرالمؤمنين

گاه   بر تو باد به برادران يكدل كه آنان، هرگاه كه به ياريشان بخواني تكيه
 .و پشتيبان تواند

اگر كسي هزار دوست و رفيق داشته باشد بسيار نيست، اما يك دشمن 
 )2(.هم بسيار زياد است

      بينيم كه   در همين راستا مي :ىورز برحذر بودن از قطع رابطه و كينه
پيروان خود را از قطع رابطه يا كينه ورزي با مردم و جدال و  ^اهل بيت

اند آنجا كه اين نهي را بدين سان تفسير   ذر داشتهخصومت با آنان برح
 .گردد  اند كه اين گونه اعمال موجب بروز اختالل در روابط اجتماعي مي  كرده

                                                         
 .7ب  ،6ح  408/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

2.  لَعيبِ كإخوان فَ فاِءالصإنهم  ***عإذَ مادا استنجدتهم ظَ وُوره 
 ثريكَواً واحداً لَدع و إنَّ***  بٍو صاح لٍّخ فلْكثرياً أَ سيو لَ      
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  : از امام معصوم روايت شده است كه فرمود
 .گردد  ها مي  قطع رابطه با مردم موجب ايجاد دشمني

  : روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق
ها را  از جدال و دشمني بپرهيزيد كه دل: فرموده است ×ؤمنيناميرالم

 .روياند بيمار نموده و نفاق را در آن مي

  : از همان حضرت روايت شده است كه فرمودو 
نشد كه جبرئيل بر من نازل شود مگر اينكه : فرموده است ‘پيامبر اكرم

 )1( .ورزي و دشمني با مردمان بپرهيز اي محمد، از كنيه :گفت

ها  كنترل عواطف و عكس العمل قاعدةو به زودي نيز در بخش 
 .توضيح بيشتري در باره اين موضوع خواهيم داد

به آن اشاره  ^هاي اهل بيت مطلب ديگري كه در راهنمايي: مدارا
در حديث صحيح از حضرت امام  .شده است، مداراي با مردم است

  : چنين آمده است ×صادق
را به واجبات فرمان داده است، به مدارا كردن پروردگارم همان گونه كه م
 )2( .با مردم نيز فرمان داده است

حسن خلق با مردم توضيح بيشتري در اين باره خواهد  ةدر بيان قاعد
 .آمد

                                                         
ح  576و ص  1باب كراهة االنقباض مع الناس ح  ،406/  8 وسائل الشيعهحر عاملى،  .1

 .نيز رواياتى هست كه با اين خبش مناسبت دارد 136و  135و در باب  569، و ص 2

 .1ح  121ب  ،540/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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آيد  از بعضي روايات چنين بر مي: عزلت گزيدن از مردم و رهبانيت
با هاي اجتماعي و عدم رابطه  ني و دوري از فعاليتكه عزلت گزي

 .زندگي است ةبرگزيد ةمردم شيو

كه شيخ كليني آن را با سند معتبر از  ×در روايتي از امام صادق
  : كند، از قول آن حضرت چنين آمده حفص بن غياث نقل مي

اگر توانستي از خانه خود خارج نشوي اين كار را بكن، چون در صورت 
دروغ  نگويي، خروج از خانه، بر تو است كه مراقب باشي تا غيبت نكني، 

  . حسادت نورزي، ريا ننمايي و راه سازش و مداهنه با بدان را در پيش نگيري

   :سپس فرمود

او است كه در آن، چشم، زبان،  ةآري، بهترين صومعه براي مسلمان خان
 )1( .كند نفس و شهوت جنسي خود را مهار مي

ن در حديثي چني ×در تفسير علي بن ابراهيم از حضرت اميرالمؤمنين
  : نقل شده است

خود  ةخود نشسته، نان خشكيد ةخوشا به احوال كسي كه همواره در خان
را بخورد و بر گناهان خويش بگريد، خود از دست خويشتن در سختي و 

 )2( .مردم از دست او در آسايش باشند

                                                         
مهان صفحه ادامه اين حديث ى ، در پاورق1ح  283/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .نيز آمده است

نيز در ى ، در مهني باب احاديث ديگر5ح  284/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
 .مهني زمينه آمده است
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اي  در حاشيه وسائل الشيعهتوان اين روايات را مانند صاحب  لكن مي
شته است، اين گونه تفسير كرد كه اين كه بر همين احاديث نو

هاي استثنايي است كه انسان خود را در آن  احاديث، ويژة حالت
بيند و  ها، ناتوان و ضعيف مي حاالت در برابر فشارها و فريبندگي

آيد، با گزيدن كنج  چون رو به رو شدن با مفاسد بر وي گران مي
 .دارد عزلت جانب احتياط را نگاه مي

اين احاديث را اين گونه تفسير كرد كه برگزيدن راه توان  يا مي
هاي تربيتي بوده و  گيري از مردم يكي از شيوه عزلت و كناره

بازداشتن، هشدار دادن و آگاه كردن مردم از خطرات احتمالي 
اي جز معاشرت با آنها نبوده و نيست،  معاشرت با مردمي كه چاره

تن و توجه به آن امري الزم و ضروري است كه همگان به دانس
بنابر اين بر انسان است كه همواره از عواقب و آثاري  .نيازمند هستند

 و كه ممكن است از معاشرت با مردم برايش پيش بيايد بر حذر باشد
اگر توانستي از ((: گويد در روايت اولي به همين نكته اشاره دارد كه مي

   ))...خانه خود خارج نشوي اين كار را بكن
  : ين تفسير، روايت پيشين است كه در بخشي از آن آمده استو مؤيد ا

نياز نبوده و همواره مردمان را   هيچ كس در طول زندگي خود از مردم بي
  .از يكديگر گزيري نيست

بشر را براي امتحان و ابتال و فتنه آفريده است تا  وگرنه، خداوند اصالً
و صالح در  در اثر تحمل مسئوليت و برگزيدن حق در برابر باطل،

اينها در مسير حركت انسان در جهان  ةمقابل فاسد تكامل يابد و هم
فرار از زندگي  ةبشري است و فرار از امتحان به وسيل ةهستي و جامع
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 .و مردم با اين هدف تكاملي منافات دارد

آنها تنافي  ةتوان به وسيل صرف نظر از دو احتمال ياد شده كه مي
ز روايات را برطرف كرده، به اصطالح ظاهري ميان اين دو دسته ا

يابيم كه التزام به مضموني كه از  علمي آنها را با هم جمع كرد، مي
 ;پذير نيست  امكان آيد عمالً اطالق و عمومِ روايات دسته دوم بر مي

اول از روايات با قرآن كريم و سنت شريف نبوي تطبيق  ةآنجا كه دست
تر و در ميان   ظ سند مطمئنداشته از لحاظ تعداد بيشتر و از لحا

عملي عموم دانشمندان  ةمشهورتر بوده، سير جماعت صالحدانشمندان 
طبرسي در تفسير  ةمرحوم عالّم. و صالحان بر آن تعلق گرفته است

در ((: اين موضوع را اين گونه بيان فرموده است مجمع البيانشريف 
طه با احاديث شريف از ترك ازدواج و تشكيل خانواده و قطع راب
گيري  مردم و بريدن از آنها نهي شده، همچنين هم از رهبانيت و گوشه

 )1(.))هم از سياحت و گشت و گذار نهي شده استو

  : كريمه ةآي

و رهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِالَّ ابتغاَء رِضوان اللّه فَما رعوها {
  )2(} ...حق رِعايتها

                                                         
ى براو . استحباب لزوم املرتل ،51ب  ،7ح  285/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 باب عدم جواز السفر ىف ،249 – 248/  8 :ك مهني منبع.حتقيق بيشتر در اين زمينه ر
 .مترجم -  4غري الطاعات و املباحات و عدم جواز السياحة و الترهب خصوصاً ح

ترك دنياىي كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرر نكردمي مگر براى آنكه  ]اما[و  .2
   .كنند، با اين حال آن را چنان كه حق رعايت آن بود منظور نداشتند كسب خشنودى خدا
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به معناي  رهباز ماده  ترهيبچرا كه  ;باشد  مؤيد همين مطلب مي نيز
به معني صحيح آن، ترس از خداوند و خشوع و  رهبانيتترس است و 

واجب شده بود،  ×بندگي در برابر او است كه بر پيروان عيسي مسيح
اما آنان چنان كه بايد و شايد آن را مراعات نكرده، بلكه رهبانيت را تنها 

از مردم، دوري كردن از زنان و شانه خالي كردن از وظايف و در بريدن 
هاي اجتماعي دانسته و آن را نه براي حفاظت از جان خود در   مسئوليت

 .برابر خطرها، كه به عنوان شغل و پيشه برگزيدند

 ىتقویت ساختار اجتماع] 2[

 هدف از روابط اجتماعي عالوه بر تكامل ذاتي در حركت فردي انسان
هاي جامعه اسالمي و   وي خداوند متعال، استوار ساختن پايهها به س
اجتماعي آن براي سير در راه تكامل اجتماعي و مهيا  ةتقويت بني

ساختن عوامل قدرت، توانايي، رفاه، ثبات و توان رويارويي و حل 
 .مشكالت مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و روحي نيز هست

وابط اجتماعي در اسالم كه هدف كلي ر ةاز ابعاد نظري بعداهميت اين 
و مضمون روابط  ادهد، از مالحظه دقيق محتو  آن را نيز تشكيل مي
اصل واليت استوار شده است و همچنين از  ةاجتماعي كه بر پاي

مراجعه به جزئيات و تفصيالت اين نظريه در بخش دوم اين قسمت 
 به وضوح آشكار خواهد گشت 

توان چند اصل اساسي را   ختار اجتماعي ميدر رابطه با موضوع تقويت سا
به وضوح مالحظه نمود كه تئوري روابط آنها را مورد تأكيد قرار داده است 
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 :كنيم  و ما در اينجا به شكلي گذرا به بعضي از آنها اشاره مي

يكي از اين اصول، تعاون و همياري و همكاري ميان عموم  .1
 .است) شيعيان(مسلمانان و مؤمنان 

  : آمده كه فرمود ×ث صحيح از امام صادقدر حدي
و بر هر مسلمان واجب است كه در راه همبستگي با ديگر مسلمانان 
كوشيده، در راه مهرباني با يكديگر و رسيدن به داد نيازمندان باهم 

با : پيمان گردند، تا چنان شويد كه خداوند متعال فرموده است  هم
كه انصار  ىا رويههمان  ;اكيكديگر مهربان، و از مصايب يكديگر، غمن

 .مقيد به انجام آن بودند ‘در زمان پيامبر اكرم

  : اند فرموده ‘است كه پيامبر اكرم ×و از حضرت امام صادق
آي مسلمانان، و به ياري او  :زند و هركس كه بشنود مردي فرياد مي

 )1( .نشتابد، مسلمان نيست

  : ودروايت شده است كه فرم ×و باز از خود حضرت صادق
هركس كه به حل و فصل امور مسلمانان همت نگمارد، مسلمان 

 )2(.نيست

ترين واجبات الهي   اصل امر به معروف و نهي از منكر كه از بزرگ .2
در حديث شريف از . ترين فرايض است ترين و با شرافت و بلند مرتبه

  : امر به معروف و نهي از منكر چنين تعبير شده است
                                                         

 .3ح  18ب  ،560 -   559/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .1ح  18ب  ،559/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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قام الفرائض وتأمن ة ا تمء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيسبيل األنبيا... ((
املذاهب وتحلّ املكاسب وتر األرض وياملظامل وتعم نتصف من األعداء رد

))...ويستقيم األمر
 )1(  

 ةراه پيامبران، روش صالحان، واجب عظيمي كه ساير واجبات به واسط
ب و كارها در مجراي ها بدان تحقق يافته، كس شوند، امنيت راه آن برپا مي

حالل قرار گرفته، حقوق پايمال شده به صاحبانش بازگردانده شده، زمين 
آباد گشته، دشمنان به سزاي اعمال خود رسيده و كارها در مجراي 

  .درست قرار خواهد گرفت

در مباحث بعدي كتاب، نقش امر به معروف و نهي از منكر در تأمين 
 .شتر توضيح خواهيم دادثبات و اجراي احكام اسالم را بي

اصل تكافل اجتماعي و حقوق طرفيني در روابط كه در مبحث  .3
نظام اقتصادي به تفصيل از آن سخن گفتيم و در آينده نيز در ضمن 

 .اي بدان خواهيم كرد هاي تطبيقي باز اشاره بيان نمونه

اصل حسن ظن به ديگران و توجيه و حمل بر صحت كارهاي  .4
هاي آنان، كه  چشم پوشي از خطاها و پوشاندن عيب برادران مؤمن و

اين امر طبيعتاً در حفظ پيوستگي ساختار اجتماع و جلوگيري از بروز 
 .خلل در آن مؤثر است

چنين روايت  ^از حضرت امام باقر از پدر بزرگوارش از جدش
  : شده است
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كار برادر مؤمن خود را به بهترين حالت توجيه كن، تا آنجا كه دليلي 
قاطع بر سوء نيتش بيابي، و مبادا كلمه ناپسندي كه از برادر مؤمن خود 

شنوي تو را وا دارد كه در باره او گمان بد ببري، در حالي كه  مي
 )1( .تواني به نحوي آن را حمل بر صحت كني مي

  : فرموده است ×امام صادق: و از ابوبصير روايت شده است
 )2(.وست خواهي مانددر جستجوي عيوب مردم نباش كه بدون د

شنيدم  ×از امام صادق: و از ضحاك بن مخلّد چنين نقل است كه
  : فرمود كه مي

 )3(.توقع جوانمردي و انصاف داشتن از دوستان، جوانمردي نيست

اصل مشورت و استفاده از نظريات و تجربيات ديگران، همچنين  .5
در  ضرورت دلسوزي و نصيحت براي مسلمانان در انجام كارها يا

 .برخورد با آنها

  : گفت  شنيدم كه مي ‘از ابوالقاسم: از ابوهريره نقل است كه گفت
 )4(.با عاقل مشورت كرده و از رأي او سرپيچي نكنيد كه پشيمان خواهيد شد

 ×از حضرت امام صادق: و از سليمان بن خالد روايت شده است
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  : فرمود شنيدم كه مي
او تو را جز به خير و نيكي  با شخص عاقل و پرهيزگار مشورت كن كه

ورزي كه مخالفت  تراهنمايي نخواهد كرد و مبادا با نظر چنين شخصي مخالف
 )1( .، دين و دنياي تو را فاسد خواهد كردابا نظر شخص عاقل با تقو

  : است كه فرمود ×و از امام صادق
مشورت كردن با شخص عاقل دلسوز، موجب رشد، ميمنت و توفيقي از 

د است، پس اگر شخص دلسوز عاقل تو را در امري جانب خداون
راهنمايي كرد، مبادا بر خالف آن رفتار كني، كه اين كار هالكت به دنبال 

 )2( .خواهد داشت

و براي اينكه مشورت به اهداف ياد شده برسد، شارع مقدس در كسي 
شرايط  ،باشد كه صالحيت قرار گرفتن در مقام مشاوره را دارا مي

، رازداري، و ديگر اعقل، تقو: مانند ؛نظر گرفته استمهمي را در 
 .هايي كه با سالمت شخصيتي مشاور ارتباط دارد  ويژگي

  : روايتي نقل شده است ×در همين رابطه از حلبي از امام صادق
مشورت را حدود و شرايطي است كه اگر آن حدود و شرايط در آن مراعات 

دود و شرايط در آن لحاظ نگرديد، و اگر اين ح] به درستي انجام شده[گرديد 
  .زيان چنين مشورتي بر مشورت كننده از منفعت آن بيشتر خواهد بود

  .اولين شرط اين است كه مشاور بايد عاقل باشد
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  .دومين شرط اين است كه بايد آزاده و ديندار باشد

  .سومين شرط اين است كه بايد دوستي وي با تو برادرانه باشد 

اسرار خود را با چنين مشاوري در ميان  ةست كه بايد همچهارمين شرط اين ا
اي كه آگاهي او از درون تو مانند آگاهي خود تو از درون   بگذاري به گونه

   .خودت باشد

حال اگر مشاور عاقل بود از مشورت با او سود خواهي برد، و اگر آزاده 
 و ديندار باشد، در راه خير خواهي براي تو خود را به زحمت خواهد
افكند، و اگر دوستي برادروار با تو داشته باشد، چون وي را از اسرار 
خود آگاه كردي، راز تو را پوشيده نگاه خواهد داشت، و در نهايت اگر به 
چنين مشاوري اطالعات صحيح دادي چنان كه گويي آگاهي او از درون 
تو مانند آگاهي خودت از درونت شد، اين مشورت و خير خواهي به 

 )1(.كمال رسيده استدرجه 

 ىمساوات و برادر: روابط ىمحتوا] 3[

اين امر  .ارزيابي مضمون و محتواي آن است سومِ تئوري روابط بعد
گردد تا روابط اجتماعي از يك سو بر اساس ديدگاهي  موجب مي

واقعي مبتني بر حقيقت و ارزش واقعي انسان و از ديگر سو، بر اساس 
 .ر اجتماعي استوار گرددطبيعت روابط و تكوين ساختا

اسالم نيز در همين راستا بهترين روابط را در ميان مردم ايجاد كرده 
روابطي بر اين اساس كه مردم در اصل خلقت با يكديگر  ;است
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اند، و در خلقت همه شبيه و مانند يكديگر بوده و   رتبه مساوي و هم
  : از لحاظ خلقت هيچ يك از آنان بر ديگري برتري ندارد

  }ىثكر و أنن ذَم مقناكُا خلَنإ{

  .ماشما را از يك مرد و يك زن آفريديم
  .كلّكم من آدم و آدم من ترابو  

  .همه شما از آدم و آدم نيز از خاك آفريده شده است

شود   ها از اسباب و عواملي ناشي مي و امتيازات و اختالفات ميان انسان
شوند، كه   و عارض ميكه در اثر تحول انسان و جامعه بر حقيقت ذات ا

برخي از اين امتيازات، همچون تقوا، دانش، جهاد و صفات ارادي حاصل 
اي   از تربيت و ممارست، چون صبر و نيكوكاري، برحق و صحيح، و پاره

باشند، همچون بسياري اموال   ديگر از اين امتيازات باطل و غير واقعي مي
مواهب الهي كه به  مادي يا امتيازات ناشي از ةو اوالد، قدرت و سلط

 .گردد  صورت تصادفي نصيب برخي از افراد مي

بايست ساختار و محتواي اجتماع بر  اجتماعي كه مي ةاما طبيعت رابط
ايماني و همچنين  برادري اسالمي و  ةود، همان رابطآن بنا نهاده ش

اي است كه بر اساس اسالم  رابطه مساوات و برابري ميان افراد جامعه
 .مي بنياد نهاده شده استاسال ةو عقيد

هاي   مسلمانان با هم برادر و برابر بوده از لحاظ ارزش ةبنابر اين هم
هاي پيوند   باشند، چه اينكه در عين حال، رشته  معنوي با هم مساوي مي

بدين . اي است كه گويا زاده يك پدر و مادر هستند  ميان آنان نيز به گونه
اعي مبتني بر عقيده را از لحاظ اجتم ةترتيب اسالم توانسته است رابط
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 .تكويني همسنگ و برابر سازد نسىب ةارزش و اهميت با رابط

در تعدادي از احاديث معتبر در رابطه با موضوع ازدواج و زناشويي بر 
موضوعي كه شرايطي مادي و معنوي قرار  ;اين نكته تأكيد شده است
اني، ربطي به اين عربي و بلكه جوامع انس ةداده شده براي آن در جامع

 .مفهوم ندارد

آن را نقل  كافياين روايات معتبر كه مرحوم شيخ كليني در  ةاز جمل
است كه جواني از اهالي يمامه بوده،  جويبركرده است، جريان ازدواج 

قد، بدقيافه،  اسالم آورده و مسلماني با ايمان، اما در عين حال، كوتاه
به وي فرمان داد تا به  ‘اكرمپيامبر  .فقير و سياه پوست بوده است

نزد زياد كه يكي از رؤساي قبايل مدينه بود رفته، دختر وي را براي 
  : آن حضرت به جويبر فرمود .خود خواستگاري كند

اسالم، كساني را كه در زمان جاهليت  ةاي جويبر، خداوند متعال به واسط
از  داراي شرافت بودند، پست كرد و كساني را كه در زمان جاهليت

خداوند متعال همچنين  .شريف گردانيد ،آمدند  طبقات پست به شمار مي
اسالم عزيز و  ةبه واسط ،كساني را كه در آن دوران ذليل و خوار بودند

خداوند متعال با اسالم غرور جاهلي و فخر فروشي آنان  .محترم گردانيد
، حال مردم همه از سياه، سفيد .به نسب و عشيره را از ميان برداشت

قريشي، عرب و عجم از آدم هستند و آدم نيز از خاك آفريده شده است، 
ترين مردم در نزد خداوند كسي است كه  و در روز قيامت محبوب

 .بيشترين فرمانبرداري را از خداوند متعال داشته و پرهيزگارتر باشد

به زياد كه پدر  ‘اين روايت آمده است كه پيامبر اكرم ةدر ادام
  : فرمود دختر بود نيز



  اجتماعيزيربناي روابط 

 

31

اي زياد، جويبر مؤمن است، و مرد مؤمن همتاي زن مؤمن و مرد مسلمان 
 )1( .همتاي زن مسلمان است، پس دختر خود را به ازدواج او درآور

البته دين اسالم كه ايمان را  :ىاحترام به انسان در روابط كل
چارچوب اصلي روابط اجتماعي قرار داده است، در عين حال، از 

ـ  انسان با انسان ديگري نظير خود ةيعني رابط ي اين رابطه ـانسان ةجنب
غفلت نورزيده و در تصور نظري اجمالي خود از اين رابطه، براي اين 

توان اين مطلب را از   ميهمچنان كه جنبه نيز اعتبار قائل شده است، 
كه با سند  مالك اشتر ةعهد نامدر  ×كالم حضرت اميرالمؤمنين

  : مالحظه نمود ،تمعتبر روايت شده اس
))م، و ال تكون عاً و أشعر قلبك الرمحة للرعية و احملبة هلم و اللطفن عليهم سب

2(.))إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق: هم صنفانضارياً تغتنم أكلهم، فإن(  

جان خود را لباسي از مهرباني و لطف و محبت به مردم بپوشان و هرگز 
اي خون آشام مباش تا خوردن آنان را غنيمت  درندهدر برابر آنان چون 

اند، اگر مسلمانند برادران ديني تواند و اگر  داني، زيرا آنان دو دسته
 .مسلمان نيستند انسانند و از نظر خلقت با تو يكسان

اين مطلب در ضمن رواياتي كه در رابطه با ترغيب پيروان اهل 

                                                         
،  در اين قضيه، و مهچنني در جريان ازدواج  343 - 339/  5 الكاىف ،كليىن :ك.ر .1

و الكاىف،  چه اينكه در مهني باب از; وجود دارد درخشاىنى ها حبيب، پندها و حكمت
كند و ى تأكيد م نقل شده است كه مهني مفهوم راى ديگرى بعد از آن قضاياى ها  باب
 .آا شايسته است ةلعمطا

 .53 ةمنا ،ج البالغه .2
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مردم وارد شده است  داري و خوش اخالقي با عموم به مردم ×بيت
به صورت آشكار وجود دارد، و بدين معني است كه تا وضعي 
استثنايي رخ نداده كه نوع برخورد خاصي از قبيل قطع رابطه يا 

اجتماعي  ةبيزاري جستن را الزم آورد، اصل كلي و طبيعي، حفظ رابط
 .باشد در سطح انساني آن مي

   :نقل است كه فرمود ×از سماعه از امام صادق
 )1(.مردمداري يك سوم عقل است

  : چنين روايت شده است ×يا امام صادق ×و از ابوبصير، از امام باقر
مرا : آمد و به آن حضرت عرضه داشت ‘اعرابي به نزد پيامبر اكرم

مردم را دوست بدار : نصيحت كن، از جمله سفارشات پيامبر به او اين بود
 )2( .تا تو را دوست بدارند

توان به موضع اسالم در برابر كافران اشاره  يد اين نكته ميو باز در تأي
آنجا كه قرآن كريم در موضوع روابط كلي، ميان كافران و  ;كرد

دشمنان فرق گذاشته و حساب دشمنان را كه مواضع سياسي و نظامي 
كنند، از كافران عادي كه مواضع دشمني  بر ضد مسلمانان اتخاذ مي
  . ستجويانه ندارند، جدا كرده ا
اول نهي كرده، اما دوستي با گروه دوم و  ةقرآن كريم از دوستي با دست

  : احسان نسبت به آنان را جايز دانسته است
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} نم وكُمرِجخي لَم ينِ وي الدف لُوكُمقاتي لَم نِ الَّذينع اللّه هاكُمنال ي
إِنما ينهاكُم * م إِنَّ اللّه يحب الْمقِْسطني ديارِكُم أَنْ تبروهم و تقِْسطُوا إِلَيهِ

 وكُمجرأَخ ينِ وي الدف لُوكُمقات نِ الَّذينع لاللّهوا عرظاه و يارِكُمد نیم 
لَّووأَنْ ت راجِكُمفَأَإِخ ملَّهوتي نم و مونَـٰولهمالظّال مه ك1(}ئ(  

دين با شما نجنگيده و شما را از  ]كار[ا را از كساني كه در خدا شم ]اما[
دارد كه با آنان نيكي كنيد و با ايشان  اند، باز نمي ديارتان بيرون نكرده

فقط خدا شما را از * دارد  عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست مي
ا دين با شما جنگ كرده و شم ]كار[دارد كه در  دوستي با كساني باز مي

هايتان بيرون رانده و در بيرون راندنتان با يكديگر همپشتي   را از خانه
  .و هر كس آنان را به دوستي گيرد، آنان همان ستمگرانند. اند كرده

رواياتي كه بر  ;اي از روايات نيز به همين مطلب اشاره دارد  پاره
اهميت دعوت به خدا و مباحثه و مناظره بر اساس عقالنيت و حفظ 

كلي اجتماعي، و از طريق حكمت و پند نيكو با كافران و به روابط 
 .طور كلي همه مردم، از مسلمان و غير مسلمان تأكيد دارد

 سبهمچنين آياتي از قرآن كريم و احاديث شريف كه در نهي از 
كفار وارد شده و هدف از اين آيات و روايات، جلوگيري از ) توهين(

چرا  ;باشد آنان در برابر مسلمانان ميتشديد و باال گرفتن مواضع منفي 
 .عكس العمل مشابهي خواهد داشتبه طور طبيعي كه توهين 

و هنگامي كه اسالم برادري را به عنوان محتواي روابط اجتماعي در 
اين  ،خواهد كه از طريق اين روابط كند، مي جامعه اسالمي مطرح مي

                                                         
 .9 -  8 /ممتحنه .1
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و مزاياي آن را  قرار داده نسىبدر كنار برادري را مضمون انساني 
 ...مانند والء، ياري، احساسات و عواطف انساني، حقوق اجتماعي و

 .عيناً به اين روابط نيز منتقل نمايد

 سطح روابط] 4[

باشد  مساوات مي ةاگرچه اسالم در اصلِ روابط انساني، معتقد به نظري
اسالمي نمود پيدا  ةاخوت و برادري ميان افراد جامع هروحيكه در 
هاي موجود جامعه و واقع  است، اما در اين راستا از واقعيتكرده 

حقيقت موجود در جوانب مختلف روابط اجتماعي  ةگرايي در مالحظ
بينيم اسالم براي روابط اجتماعي،  آنجا كه مي ;نيز غفلت نكرده است

دو سطح اصلي قرار داده و اين كار، برخاسته از واقعيت موجود 
كه در اثر اين واقعيت، به سبب وضع  هايي است جامعه و دگرگوني

 :شود هاي طرفين رابطه حاصل مي روحي و فكري جامعه، براي جنبه

جامعه كه اين نوع از ارتباط را نفس  كليتعام با  ةرابط :سطح اول
وجود انسان در جامعه و همزيستي او با افراد موجود در آن، بر وي 

ا ساير افرادي كه در اين تواند ب  الزم آورده و انسان از اين طريق مي
جامعه با او زندگي كرده و همگي اجزاي اين پيكره را تشكيل 

 .دهند، تحت يك چارچوب كلي، رابطه برقرار كند مي

در اينجا اين اسالم است كه نقش اين چارچوب كلي را ايفا كرده، در 
اي كه بر اساس التزام به اسالم و پذيرش اين دين برپا شده،  جامعه
 .باشد ع و فصل مشترك ميان دو طرف ارتباط ميجم ةنقط

ها، مشاركت و  ها، اموال، عهدها و پيمان  در اين سطح از روابط، خون



  اجتماعيزيربناي روابط 

 

35

هاي اجتماعي از قبيل امر به معروف و نهي از   همياري در مسئوليت
منكر، پاي بندي به انجام شعائر اسالمي و آداب اجتماعي همچون 

ع جنازه، عيادت از بيماران، و حضور در نمازهاي جماعت، مراسم تشيي
 .ماند  ساير مراسم اجتماعي مانند ازدواج و غيره، حفظ شده و محترم مي

  : بن وهب چنين نقل شده است معاويةدر روايت صحيح از 
برخورد و  ةدر رابطه با نحو: عرضه داشتم ×به حضرت امام صادق

ا ارتباط تعامل ما با قوم خود و ساير كساني كه در ميان مردم با آنه
  داريم، شايسته است چگونه رفتار كنيم؟ 

  : فرمودند
امانات آنان را به درستي نگاه داريد، در محاكم براي شهادت به سود يا 
زيان آنان حضور يابيد، بيماران آنها را عيادت نموده و در مراسم تشييع 

 )1( .آنان حضور به هم رسانيد ةجناز

وابط، براي شيعيان خود در اين سطح از ر ^چه اينكه اهل بيت
شرايط زيادي هم وضع نكرده و تنها به بيان بعضي از شرايط كلي 
مانند اجتناب از مواضع تهمت و پرهيز از همنشيني با اهل بدعت و 

پردازند يا كساني كه به مشاغل  كساني كه علناً به فسق و فجور مي
قسمت  كه مشروح اين مطلب در. اند حرام اشتغال دارند، اكتفا كرده

 .دوم خواهد آمد

در  ×عقيلي روايت شده است كه حضرت اميرالمؤمنين فُجيعاز 

                                                         
 .1ح  1ب  ،ابواب احكام العشرة ،398/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  : فرموده است ×وصيت خود به فرزندش حضرت امام حسن مجتبي
 لس املظنون به السوء، فإن قرين السوء يغرو إياك و مواطن التهمة، و ا

   )1(.جليسه

رود بر حذر  ن مياز مواضع تهمت و مجالسي كه گمان بدي و زشتي به آ
 .باش، زيرا همنشين بد همنشين خود را فريب خواهد داد

  : نقل است كه فرمود ×و از عمر بن يزيد از حضرت امام صادق
ال تصحبوا أهل البدع، و ال جتالسوهم فتكونوا عند الناس كواحد منهم، و قال 

  )2(.املرء علي دين خليله و قرينه ‘رسول اهللا

ويد كه در نزد مردم يكي از آنها شناخته با اهل بدعت همنشين نش
هر انساني بر دين دوست و : فرموده است ‘خواهيد شد، و پيامبر اكرم

 .همنشين خويش است

و از حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش، همگي از امام صادق، 
در وصيت خود به  ‘روايت شده است كه پيامبر اكرم ^از پدرانش

  : فرمود ×حضرت علي
ي، كسي كه از دين يا دنياي او سودي به تو نرسد، در همنشيني او اي عل

 )3( .تو را خيري نخواهد بود

و البته بعيد نيست كه در بعضي از اين موارد، نهي فقط به همنشيني با 
                                                         

 .4ح  19ب  ،ابواب احكام العشرة ،422/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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اين گروه از مردم تعلق گرفته و بر قرار كردن روابط ساده با اين دسته 
ر فرض اينكه اين نهي از مردم مورد نهي واقع نشده باشد، لكن ب

توان احتمال داد كه اين امر يا به دليل  عموميت نيز داشته باشد مي
ترس از تبديل اين ارتباطات ساده و جزئي به همنشيني و ارتباط 

چنان كه از بعضي از اين روايات  نزديك در دراز مدت بوده، يا ـ
نيز  ـ به اين دليل بوده كه حتي همين روابط جزئي شود استنباط مي

 .عموم مردم قرار دهد ظنممكن است، شيعيان را مورد تهمت و سوء 

كه نوعي ارتباط نزديك است و در عرف به  خاصروابط  :سطح دوم
 .گويند آن رفاقت و دوستي مي

اين سطح از روابط، در آثار كلي، نتايج و لزوم پاي بندي به آنها، 
بعضي از  نسبت به سطح اول داراي نقاط مشتركي است، اما در

هايي نسبت به سطح  هاي اضافي، تفاوت شرايط، حقوق و مسئوليت
هاي  ـ مانند برخي ويژگي كه پيشتر بعضي از آنها را دانستيم  اول دارد ـ
اي از حقوق فرهنگي مانند مذاكره در باره امور ديني و  مالي، پاره

آموزش و فراگيري آن، يا امور سياسي مانند بررسي اوضاع عمومي 
ه خصوصاً در وقتي كه اين روابط در سطح بااليي باشد، كه به جامع

 .زودي توضيح آنها خواهد آمد

  : روايت شده است كه فرمود ×از خيثمه از امام صادق
أبلغ موالينا السالم و أوصهم بتقوي اهللا و العمل الصاحل و أن يعود 
ازة صحيحهم مريضهم، و ليعد غنيهم علي فقريهم، و أن يشهد حيهم جن

ميتهم، و أن يتالقوا يف بيوم، و آن يتفاوضوا علم الدين، فإنّ يف لقاء 
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  )1(.بعضهم بعضاً حياة ألمرنا، رحم اهللا عبداً أحيا أمرنا

سالم مرا به اهل واليت ما برسان و آنها را به پرهيز از خداوند و كردار شايسته 
اغنياي آنان به وضع سفارش كن، و اينكه تندرستانشان از بيماران عيادت كرده، 

فقرايشان رسيدگي كرده، قدرتمندان دست ضعيفان را گرفته و زندگان به تشييع 
علم  ةهاي يكديگر رفته و باهم ديدار كرده در بار  جنازه مردگانشان بروند، به خانه

دين با يكديگر به گفتگو بپردازند، كه ديدار ميان آنها سبب زنده شدن امر ما 
 .اي را كه امر ما را زنده نگاه دارد مورد رحمت خود قرار دهد  دهباشد، خداوند بن  مي

چنين  ×از حضرت امام محمد باقر ميسرة،و در حديث معتبري از 
  : به من فرمود ×امام باقر: نقل شده

آيا در كنار هم خلوت كرده با هم حديث گفته و در باره هرچه بخواهيد 
  پردازيد؟  به بحث مي

  . ين استبه خدا سوگند چن: گفتم

  : آن حضرت فرمودند

دارم كه در بعضي از اين مجالس همراه   به خدا سوگند بسيار دوست مي
شما باشم، بدانيد كه به خدا سوگند، من بوي شما و ارواح شما را دوست 

شما كه بر دين خدا و دين مالئكه خدا هستيد، پس با  ;دارم مي
  )2(.كوشي مرا در اين راه ياري كنيد  پرهيزگاري و سخت

براي پيشرفت روحي اين  ^اهل بيت :خدا ىرضا ىبرا ىبرادر
                                                         

 .7ح  1ب  ،ابواب احكام العشرة ،400/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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روابط تالش بسياري به خرج دادند تا به باالترين درجه رسيده، از 
نيز پيشي  نسىبلحاظ محتواي انساني، اجتماعي و روحي، از برادري 

اي كه محبت و مودت در اين نوع از روابط تنها براي  به گونه ;گيرد
عال و با اخالص كامل به انجام رسد و در نتيجه، رضاي خداوند مت

انسان برادر مسلمان خود را مانند خود دانسته، بلكه پا را فراتر نهاده 
 .و برادر ديني خود را بر خويشتن ترجيح دهد

نشان از اين روند تكاملي اين دسته از روابط در  ^احاديث اهل بيت
 .دارد انجماعت صالحروابط اجتماعي 

، با سند معتبر در مجالسمد طوسي در كتاب خود، حسن بن مح
، از ^حديثي از حضرت امام ابوجعفر باقر، از پدران بزرگوارش

  : ، چنين نقل كرده است‘رسول خدا
اي از جانب خداوند متعال ندايي در  چون روز قيامت فرا رسد، ندا كننده

 دهد كه از اول تا آخر اهل محشر همه صدايش را به صورت يكسان مي
  اش؟  كجايند همسايگان خداوند در خانه: كند شنوند، وي چنين ندا مي مي

اي از مالئكه به  دسته. خيزند در اين هنگام گروهي از مردم به پا مي
شما در دنيا چه عملي انجام : گويند استقبال آنها رفته و به آنان مي

  اش گرديديد؟  داديد كه امروز از همسايگان خدا در خانه مي

ما براي رضاي خدا به يكديگر محبت  :گويند ر پاسخ ميآنان د
  . شتافتيم ورزيده، و براي رضاي خدا به ياري يكديگر مي

اي از جانب خداوند  در اين هنگام ندا كننده :فرمودند ‘پيامبر اكرم
آنگاه . گويند، راهشان را باز كنيد بندگانم راست مي: كند كه متعال ندا مي
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  . روند  ر خدا در بهشت ميآنان، بدون حساب به جوا

اينان همسايگان خدا در  :فرمودند ×سپس حضرت ابو جعفر
اش هستند، مردم همه در هراسند اما آنان را هراسي نيست و مردم  خانه

 )1( .گيرند اما آنان از محاسبه معاف هستند همه مورد محاسبه قرار مي

نقل  ×به طريق معتبر از حضرت امام صادق كافيمرحوم كليني در 
  : كرده كه فرمود

اي باشد در نزد خداوند متعال و   شش خصلت است كه اگر در بنده
  .راست او جايگاه خواهد داشت

فدايت شوم، آن شش خصلت : يعفور به آن حضرت عرض كرد  ابن ابي
  چه هستند؟ 

دارد كه براي برادر  اي را دوست مي خداوند بنده :آن حضرت فرمودند
پسندد، و براي او  بپسندد كه براي خود ميديني خود همان چيزي را 

  ...خواهد، دلسوزانه دوستش بدارد، نخواهد چيزي را كه براي خود نمي

نمايد و  اگر مؤمني به اين درجه رسيد، نگراني برادر ديني او غمگينش مي
در اين حال اگر برادر او شاد شود، شاد و اگر محزون باشد، محزون 

حاجت او را داشته باشد، حاجتش را  گردد، اگر امكان برآوردن مي
  ... كند برآورده و اگر از دست او كاري ساخته نباشد، براي او دعا مي

خداوند متعال بندگاني دارد كه در برابر  :فرموده است ‘پيامبر اكرم
هايشان سفيدتر از   خداوند و سمت راست عرش جايگاه دارند، چهره

                                                         
 .15ح  15ب  ،ىابواب االمر و النه ،434/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1



  اجتماعيزيربناي روابط 

 

41

  . تر از آفتاب تابان است برف، و درخشان

  اينها چه كساني هستند؟ : پرسد اي مي سؤال كننده

اينها كساني هستند كه براي رضاي خدا با : و پاسخ داده خواهد شد
 )1( .ورزيدند يكديگر محبت مي

از نكاتي كه در باره اين دسته از روابط كه روابط خاص است به چشم 
 در اين سطح از روابط نيز اختالف ^خورد، اين است كه اهل بيت  مي

توان اين روابط را نيز  اي كه مي به گونه ;اند سطح را از نظر دور نداشته
اين اختالف در سطح روابط . به دو قسمت عام و خاص تقسيم كرد

برخاسته از ميزان پاي بندي عقيدتي و اصولي و ميزان عمق و ريشه دار 
 .ها و الگوهاي ديني در عمل و رفتار مؤمنان است  بودن ارزش

و وابستگي به  ^كه ايمان و اعتقاد به واليت اهل بيتو اينجاست 
، نقش مهمي در ريشه دار كردن اين رابطه و بار كردن جماعت صالح

و روايات پيشين آشكارا بر . كند ها بر آن، پيدا مي  حقوق و مسئوليت
 .اين امر داللت دارند

در بيان  ^اهل بيت :دوستان بگو و بخند و دوستان مورد اعتماد
ديگر از اختالف در سطح روابط اجتماعي، ميان دو دسته از  بعديك 

اين دو دسته، دوستان سطحي و ظاهري كه تنها : اند مردم فرق گذاشته
براي خنده و شوخي مناسب هستند و دوستان مورد اعتماد كه از هر 

  . باشند لحاظ شايسته رفاقت مي
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عضي از آنها به ب اول، رعايت شرايط كلي كه قبالً ةدر برخورد با دست
هاي  اشاره كرديم، كافي است، اينها كساني هستند كه انسان در فعاليت

روزمره خود با آنان برخورد داشته و خواسته يا ناخواسته با آنان 
همراه و همكار شده و در اثر اخالق خوش و رفتار شايسته انسان 

از اين دسته به ^شوند و در روايات اهل بيت مؤمن با وي دوست مي
 .تعبير شده است وان مكاشرهاخ

باشند، كساني  دوم از مردم كه دوستان مورد اعتماد مي ةاما دست
هستند كه انسان مؤمن بايد آنان را از طريق تجربه و آگاهي از 
صداقت، امانت و اخالقشان، به دقت برگزيند، و در اين صورت 

ر آسايش زيرا چنين دوستاني د ;تواند به آنان اعتماد و اطمينان كند مي
تواند در  و امين او هستند مي سرو سختي با وي بوده و چون اهل 

 .موارد خاص بر آنان تكيه كند

 )امام محمد تقي(از يونس بن عبدالرحمان، از حضرت ابوجعفر ثاني 
  : روايت شده است كه فرمود ×

رفت و به آن حضرت  ×مردي در بصره به نزد حضرت اميرالمؤمنين
  .آگاه كن) دوستان(برادران  ما را از: عرض كرد

دوستان مورد اعتماد، و : اند دوستان بر دو گونه: آن حضرت فرمودند
  ).بگو و بخند(دوستان مكاشره 

اما دوستان مورد اعتماد براي انسان همچون دست و بال، و خاندان و 
اموال هستند، پس اگر دوست مورد اعتمادي يافتي، خود و مال خود را 

ن، خيرخواه كسي باش كه خير خواه او است و كسي را در راه او خرج ك
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ش كن ا كه با او دشمن است را دشمن بدار، اسرارش را پنهان بدار، ياري
  .هايش را آشكار ساز  و خوبي

تر از كبريت احمر  اي مرد پرسشگر، بدان كه اين دسته از دوستان كمياب
  . باشند مي) زر سرخ يا ياقوت سرخ(

ستند كه براي گفت و شنود و خنده و شادماني دوم كساني ه ةاما دست
تواني از مصاحبت با آنها لذت ببري، پس اين   مناسب هستند و تنها مي

امر را از آنان دريغ نكن، اما بيش از اين مقدار را از آنان نخواه، و به 
همان مقدار بديشان روي خوش نشان داده و شيرين زباني كن كه آنان 

 )1( .كنند  براي تو مي

، )دوستان مورد اعتماد(يكي از شرايط مهم اين دسته از دوستان  و
كه در روايات براي دوستان قرار  ىخاصايمان است و تمامي حقوق 

قرار گرفته است، مربوط به  ^داده شده و مورد تأكيد اهل بيت
 .باشد  همين دسته از دوستان مي

تفاوت به همين نوع دسته بندي و  ^اي از روايات اهل بيت مجموعه
رواياتي  ;شرايط عمومي وخصوصي آن اشاره داردودر ميزان ارتباط 

هاي ديگري غير از ايمان سخن به ميان  كه از شرايط و ويژگي
اند و اينكه ميزان شدت رابطه به ميزان پاي بندي به آن شرايط  آورده

هاي مثبتي كه وجود آنها موجب استحكام  بستگي دارد، چه ويژگي
شود، مانند تقوا پرهيزگاري، عقل، حكمت،  ري آن ميرابطه و ريشه دا

هاي منفي كه  بزرگواري يا دوستي با خوبان جامعه، و چه ويژگي
                                                         

 .1ح  3ب  ،ابواب احكام العشرة ،404/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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گردد، مانند  وجود آنها موجب قطع رابطه و اجتناب از دوستي مي
 )1(....حماقت، فسق و فجور، دروغگويي، بخل و

استا در قسمت دوم از همين بحث نيز به زودي مطالبي در همين ر
 .خواهد آمد

 ویژه ىبرخوردها] 5[

اين  ^پنجم تئوري روابط اجتماعي در اسالم از ديدگاه اهل بيت بعد
هاي خاصي از مردم به  بايد با بعضي از طبقات جامعه و گروهاست كه 
 .اي برخورد كرد گونه ويژه

اجتماعي خود قائل به تساوي مردم در برادري  ةاگر چه اسالم در نظري
طبقاتي از  ^شود كه اهل بيت  ، اما در عين حال مشاهده مياسالمي است

اند تا با اين طبقات،   جامعه را امتيازي خاص بخشيده، ديگران را موظف كرده
اي برقرار نمايند، اين امر به جهت وجود داليلي بوده كه از   ارتباط ويژه

داليلي كه مورد پذيرش فطرت انساني و  ;هاي جامعه برخاسته است  واقعيت
 .معيارهاي عقلي و واقعي است، معيارهايي برخاسته از مصالح كلي اجتماع

اين اسباب و عوامل گاه انساني، گاه ديني يا سياسي بوده و يا به 
اجتماعي اسالم، در ارتباط بوده يا  ةصورت كلي با ابعاد مختلف نظري

                                                         
 8ى ها باب ،ابواب احكام العشرة ،432 – 409/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل :ك.ر .1

ى كه از روايات موجود در اين ابواب چنني بر م 18و  17و  16و  15و  11و  9و 
خاصه  ^ه اهل بيتآيد كه ائم را قيد  شرايط معيىن) دوسىت(در هر دو سطح از روابط
 :ضمناً در. ه در منت به آا اشاره كردميگردد كى باز م اند كه دقيقاً به مهان اصوىل كرده
 .نيز مانند مهني روايات موجود است 220 -  173/  74 حبار
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امري كه  ;باشند به صورت خاص در ارتباطات اجتماعي موجود مي
تا در ساختار نظام كلي جامعه و طرفين ارتباطات  شود سبب مي

 .اجتماعي هر چيز جايگاه و حد و اندازه خاص خود را داشته باشد

قرآن كريم نيز در موارد متعددي به اين نوع رابطه ويژه اشاره نموده 
  : كريمه ةاست مانند اين آي

و  بیالْقُر یلدينِ إِحساناً و بِذواو اعبدوا اللّه و ال تشرِكُوا بِه شيئًا و بِالْ{
و الْجارِ الْجنبِ و الصاحبِ بِالْجنبِ و  بیالْقُر یو الْمساكنيِ و الْجارِ ذ میالْيتا

  )1(}ابنِ السبيلِ و ما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللّه ال يحب من كانَ مختاالً فَخورا

و به پدر و مادر  ;د، و چيزي را با او شريك مگردانيدو خدا را بپرستي
و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه  ;احسان كنيد

نيكي [خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه مانده و بردگان خود 
 .دارد ، كه خدا كسي را كه متكبر و فخر فروش است دوست نمي]كنيد

 خویشاوندان. 1

موارد اين امر، خويشاوندان، به ويژه و خصوصاً اقوام نزديك  يكي از
خص پدر و مادر هستند كه در روابط اجتماعي از امتيازات و باأل

آنجا كه محافظت از اين رابطه  ;باشند خاص خود برخوردار مي
اجتماعي از واجبات شمرده شده، قطع آن جايز نبوده، تكريم و 

آنها واجب دانسته شده است،  بزرگداشت والدين و نيكي نسبت به
حتي اگر به صورت پاي بندي و تقيد به خدمت گذاري و فرمانبرداري 

 .از آنها البته در محدوده شرع باشد
                                                         

 .36 /نساء .1
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در يكي  ×حضرت اميرالمؤمنين: از ابوحمزه ثمالي چنين نقل است
  : هاي خود فرمودند از خطبه

  .رمب  بخشد به خدا پناه مي  از گناهاني كه نيستي را سرعت مي

يا : در اين هنگام عبداهللا بن كواء يشكري به پا خواست و عرضه داشت 
  اميرالمؤمنين، آيا گناهي هست كه نيستي انسان را تسريع كند؟ 

  : حضرت فرمودند

اي گنهكار در كنار هم   ممكن است خانواده. واي بر تو، آري، قطع رحم
زي آنان را جمع آيند و به ياري و غمخواري هم بپردازند و خداوند رو

اي هم هستند كه در عين پرهيزگار بودن از يكديگر   زياد كند، خانواده
اند   جدا و متفرق بوده بعضي از آنان رابطه خود را با بعض ديگر قطع كرده

 )1(.نمايد  و خداوند آنان را محروم مي

  : و از عنبسه عابد نقل است كه گفت
   .ود شكايت كردد و از خويشاوندان خآم ×مردي به نزد امام صادق

   ;به وي فرمودند ×امام

  .خشم خود را فرو نشان، و به آنان خوبي كن

  : كنند، امام فرمودند  آنها چه و چه مي: مرد عرض كرد 

خواهي مانند آنها شوي، و در نتيجه خداوند به هيچ كدام از   آيا تو هم مي

                                                         
 .7ح  348 - 347/  2 الكاىف، كليىن. 1



  اجتماعيزيربناي روابط 

 

47

 )1(.شما نظر رحمت نيفكند؟

  : آمده است ×دينو در رساله حقوق حضرت امام زين العاب
و اما حق مادرت اين است كه بداني تو را در شكم خود حمل كرده، 

جان  ةجايي كه هيچ كس ديگري را در آن، جاي ندهد، و تو را از شير
اعضاي خود  ةو با هم )2(خود غذايي داده كه هيچ كس به ديگري ندهد،

د تو را نگاه داشته، سيري و نوشيدن تو را با گرسنگي و تشنگي خو
خريده، خود برهنه مانده و تو را پوشانيده، آفتاب خورده و بر تو سايه 

خوابي كشيده و تو را از سرما و گرما   انداخته، براي خاطر تو بي
نگهداري كرده تا فرزند او باشي، و تو جز با ياري و توفيق خدا نتواني 

 .شكر او گزاري

تو هم نبودي و تو است و اگر نبود  ةحق پدرت اين است كه بداني ريش
هر گاه در خود چيزي يافتي كه آن را پسنديدي، بدان كه اصل آن نعمت 

پدرت به تو رسيده است، خدا را به همان اندازه شكر كن، و  ةاز ناحي
 .خدا نيست ةهيچ توانائي جز از ناحي

حق فرزندت اين است كه بداني وي خوب باشد يا بد، در زندگاني 
ه تو است، و تو مسئوليت پرورش، هدايتش به زودگذر دنيا از تو و وابست

با در . شناخت خدا و ياريش در فرمان برداري خداوند را بر عهده داري
نظر داشتن اين نكته با او رفتار كن كه با نيكويي با وي پاداش يافته و به 

                                                         
 .3ح  149ب  ،ابواب احكام العشرة ،593/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

و أطعمك من مثرة قلبها ما ال يطعم أحد «: اين عبارت چنني آمده است حتف العقولدر كتاب  .2
 .»و از شريه جان خود به تو غذاىي خورانيده كه هيچ كس به كسى منى خوراند; أحداً 
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 .بدي كردن بر او كيفر خواهي ديد

توانائي تو  عزت و ةو حق برادرت اين است كه بداني او دست تو و ماي
معصيت خداوند و ستم بر آفريدگان خدا قرار مده، در  ةاست، او را وسيل

برابر دشمن وي را ياري كرده و براي او خير خواهي كن، البته در 
صورتي كه مطيع خدا باشد و گرنه، بايد كه خداوند در نزد تو از او 

 )1(.تر باشد و توانائي نيست جز به خدا محترم

انساني سرچشمه گرفته كه  بعدبا خويشاوندان از يك  اين تعامل ويژه
داند كه به صورت  را امتداد وجود و تحرك انسان مي نسىبرابطه 

شود، عالوه بر اين، جنبه  فطري توسط وي درك و احساس مي
اخالقي اين كار نيز در خصوص توجه به پدر و مادر نمود پيدا 

از انواع شكر نعمت، نمايد، به اين عنوان كه اين كار، يكي  مي
 .گزاري و از موارد لطف و مهرباني با پيران و ناتوانان است حق

} قضیو  ربالْك كدنع نلُغبا يا إِمساننِ إِحيدبِالْوال و اهوا إِالّ إِيدبعأَالّ ت كبر
ك ما أَوهدما أُأَحقُلْ لَهما فَال تالهف هرهنال ت ا والً كَرميما قَوقُلْ لَه ما و * و

  )2(}صغريا نیاخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة و قُلْ رب ارحمهما كَما ربيا

 ]خود[و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر 
ه سالخوردگي اگر يكي از آن دو يا هر دو، در كنار تو ب. احسان كنيد

رخاش مكن و با آنها سخني پمگو و به آنان  ))اوف(( ]حتي[رسيدند به آنها 
: و از سر مهرباني، بالِ فروتني بر آنان بگستر و بگو* شايسته بگوي 

                                                         
 .1ح  3ب  ،ابواب جهاد النفس ،135/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .24 -  23 /اسراء .2
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  .پروردگارا، آن دو را رحمت كن چنان كه مرا در خردي پروردند

د به عالوه كه موضوع تعامل ويژه با خويشاوندان، يكي از ابعا
اجتماعي و تشكيالتي مهم در ديدگاه اسالم نسبت به ساختار كلي 

اي كه بر اساس اين تفكر پايه گذاري شده، كه  جامعه ;جامعه است
خانواده اولين خشت بنا و آغازين واحد اجتماعي بنيادين است و 

شود، كه در آغازِ اين مبحث به آن  ساختار جامعه بر روي آن برپا مي
 .اشاره كرديم

 دانشمندان. 2

ديگري كه اسالم به سبب مالحظات اخالقي و اجتماعي، امتياز  ةدست
اي براي آنان قائل شده و ديگران را به تعامل ويژه با آنان  ويژه

 .باشند واداشته، دانشمندان و اهل فضيلت مي

اخالقي اين عمل به اين است كه از ديدگاه اسالم نفس علم و  ةمالحظ
اي از رفعت و  شده و انسان را به درجه دانش ارزش واقعي دانسته

  : رساند كمال مي
  )1(}يرفَعِ اللّه الَّذين آمنوا منكُم و الَّذين أُوتوا الْعلْم درجات{

بر [كساني از شما را كه گرويده و كساني را كه دانشمندند  ]رتبه[خدا 
 .درجات بلند گرداند ]حسب

}وِي الَّذينتسلْ يون قُلْ هلَمعال ي الَّذين ونَ ولَمع2(}ي(   

                                                         
 .11 /جمادله .1

 .9 /زمر .2
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 دانند يكسانند؟  دانند و كساني كه نمي  آيا كساني كه مي((: بگو

اجتماعي تعامل ويژه با علما نيز اين است كه علما و دانشمندان در  ةجنب
، از جايگاه خاصي برخوردار ^اجتماعي اسالم از منظر اهل بيت ةنظري

 .سالم و واليت بر امت استهستند، و آن رهبري حركت ا

نيز تنها بدان سبب در نزد خداوند متعال مقام واليت بر  ^اهل بيت
ـ اين  خود آن بزرگواران ةمطابق فرمود امت را به دست آوردند، كه ـ

 .به ميزان عالي و ممتازي در آنان موجود است) علم(خصوصيت 

بايد عالم نيز حتماً  ^اهل بيت هائمچه اينكه ولي امر امت پس از 
به اسالم و در استنباط احكام شرعي مجتهد باشد، كه كمي پيشتر در 

 .مبحث نظام كلي سياسي از آن بحث كرديم

شيخ صدوق در خصال در زمينه ويژگي دانشمند در تعامل اجتماعي 
  : چنين نقل كرده است ×از حضرت اميرالمؤمنين

پاسخ دادن به  از حقوق عالم اين است كه از او زياد سؤال نكني و در
  .سؤاالت بر وي پيشي نگيري

  .اگر از كاري روي گردان شد، اصرار نكني

  .و در هنگام كسالت و بي حالي دامانش را نگيري

با دست به سويش اشاره نكني، با حركات گوشه چشم در باره او 
  .اي به كار نبري  كنايه

  .در مجلسش با وي سخن خصوصي نگويي

  .در پي عيبجويي از او نباشي
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سخن ساير دانشمندان را كه بر خالف سخن او است با بي احترامي به 
  .وي خاطرنشان نكني

  .اسرار وي را فاش نسازي

  .در نزد او از كسي غيبت نكني

  .در پيش رو و پشت سر، وي را پاس داري

  . كني به او سالم به همراه تحيت بگويي مردم سالم مي ةاگر به هم

  .همواره در برابر او بنشيني

  .اگر عالم نياز به انجام خدمتي داشت از ديگران در انجام آن پيشي بگيري

خرمايي است  ةزيرا عالم مانند نخل ;و از طول كشيدن مصاحبتش ملول نگردي
  .مند شود  كشد تا چه وقت از منافع آن بهره  كه انسان در پاي آن انتظار مي

  .دا استبرپا دارنده نماز، روزه و جهاد در راه خ ةعالم به منزل

آيد كه تا روز قيامت   اي در اسالم پديد مي  ميرد، رخنه  و چون عالمي مي
اصالح نخواهد شد، و هفتاد هزار فرشته از فرشتگان مقربِ آسمان، 

 )1(.كنند  جوينده علم را تشييع مي

  : نيز آمده است ×حقوق حضرت امام زين العابدين ةو در رسال
ها حق   ترين آن  ته است،  الزمحقوق امامان و پيشوايان تو بر سه دس

كند، سپس حق كسي   كسي است كه به سلطنت تو را اداره و تربيت مي
دهد، سپس حق كسي كه  تو را از راه   كه  تو را بدانش پرورش مي

                                                         
 . 2ح  123ب  ،ابواب احكام العشرة ،551/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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]در باره بردگان[دهد   ملكيت خود پرورش مي
)1(   

  : فرمايد تا آنجا كه مي
ين است كه او را باشد ا دار پرورش علمي تو مي  و حق كسي كه عهده

تعظيم كني، وقار مجلس او را نگاه داري، خوب به سخنانش گوش فرا 
دهي، به وي رو آوري، صدايت را بر او بلند نگرداني و اگر كسي از وي 
پرسشي كند، پاسخ ندهي تا خود پاسخ دهد، در مجلس او با كسي 

به صحبت خصوصي نكني، بد كسي را نزد او نگوئي و اگر نزد تو از وي 
هاي او را بپوشاني، فضايلش را آشكار  بدي ياد شد از او دفاع كني، عيب

كني، با دشمنان وي ننشيني و با دوستانش دشمني نورزي، و چون چنين 
كني فرشتگان بر تو گواه باشند كه تو او را تنها براي رضاي خدا انتخاب 

 )2( .اي نه براي خاطر مردم كرده و از وي دانش آموخته

 یگانهمسا. 3

همسايگان نيز در نظام كلي روابط، مستحق برقراري روابط ويژه 
 ;اجتماعي آن است بعدباشند، واضح است كه سبب اين تعامل ويژه  مي

هاي مكاني در جامعه  آنجا كه از اين طريق، به واسطه رعايت موقعيت
و رسيدن به نوعي همدلي در ايجاد يك ساختار محلي سالم و 

 .يابد  روابط اجتماعي استحكام ميهاي  توانمند، پايه

 ^بيتتأكيد بر اهميت اين ارتباط ويژه در احاديث چندي از سوي اهل 
به فرزندانش به  ×وارد شده است، حتي در وصيت حضرت اميرالمؤمنين

                                                         
 .ىدر پاورق 3ب  ،ابواب جهاد النفس ،131/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .1ح  3ب  ،ابواب جهاد النفس ،134/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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 .همسايگان اشاره شده است ةدر بار ‘وصيت پيامبر اكرم

 چه اينكه حديث ديگري نيز به همين مضمون وارد شده است كه
عقاب و كتاب  ال يحضره الفقيهمرحوم شيخ صدوق در كتاب من 

از پدرانش از حضرت  ×آن را از حضرت امام صادق عمالاأل
  : نقل نموده است كه فرمود ‘از پيامبر اكرم ×اميرالمؤمنين

خود را بيازارد خداوند متعال بوي بهشت را بر وي حرام  ةهر كس همساي
  . جايگاهي استكرده، جايگاهش دوزخ است و چه بد 

خود را ضايع گرداند از ما نيست، و جبرئيل همواره  ةهر كس حق همساي
كرد تا جايي كه گمان كردم همسايه را از  مرا در باره همسايه سفارش مي

 )1(....اي خواهد داد ميراث همسايه نيز بهره

  : نقل است كه فرمود ÷و از حضرت امام صادق از پدر بزرگوارش
در ميان مهاجرين و انصار  ‘اندم كه پيامبر اكرمخو ×در كتاب علي

نوشت، كه  ]اي بخشنامه[و كساني كه از اهل يثرب به آنها پيوسته بودند 
خود نرسيده و يا به  ةهر كس، تا به حد زيان رساني به همساي ةهمساي

معصيت خداوند مبتال نشده باشد، مانند خود او است و حرمت همسايه بر 
 )2( .باشد مادر او ميهمسايه مانند حرمت 

  : و از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

                                                         
 .5ح  86ب  ،ابواب احكام العشرة ،488/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .2ح  86ب  ،ابواب احكام العشرة ،487/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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 )1(.بدانيد، هر كس با همسايگان خود به نيكي رفتار نكند، از ما نيست

  : نقل است كه فرمود ×و از حضرت امام باقر
  .إعلموا أنه ليس منا من مل يحسن جماورة جاره

  )2(.جائعما آمن يب من بات شبعان و جاره : ‘قال رسول اهللا

اش گرسنه باشد  هركه شب سير بخوابد و همسايه: فرمود ‘پيامبر اكرم
 .به من ايمان نياورده است

فدايت : حضرت عرض كردم ×به امام صادق: گويد بن عمار مي معاوية
  شوم، حد همسايگي چه اندازه است؟ 

  : فرمود

 )3(.چهل خانه از هر طرف

 ناتوانان. 4

ز جمله طبقاتي هستند كه بايد با آنان مردمان ناتوان و ضعيف نيز ا
برخوردي ويژه داشت، چه اين ضعف به سبب وضع طبيعي تركيب 
جسمي آنان باشد، مانند زنان و كودكان و پيران يا از كساني باشند 
كه ناتواني آنان به صورت عارضي باشد، مانند عقب ماندگان ذهني 

 .آشكار است كامالًانساني اين جنبه از تعامل اجتماعي  بعد، كه ...و

                                                         
 .5ح  87ب  ،ابواب احكام العشرة ،489/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .1ح  88ب  ،ابواب احكام العشرة ،490/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  : در حديثي روايت شده است ×از حضرت اميرالمؤمنين
بر ناتوانان خود رحمت آوريد و بدين وسيله رحمت خداوند را به سوي 

 )1( .خود جلب نماييد

شان باشد،  و يا اينكه ناتواني آنان، ناشي از اوضاع نا بسامان اقتصادي
 .نيازمندان مانند فقرا و مساكين، در راه ماندگان و ديگر

روايت  ‘از پيامبر اكرم ×در همين رابطه از حضرت اميرالمؤمنين
  : اي فرمود شده است كه در خطبه

و بر فقيران و مسكينان خود تصدق كنيد، بزرگان خود را احترام كرده، 
خردساالن خود را مورد مهرباني قرار داده و با خويشاوندان خود ارتباط 

 )2( .برقرار نماييد

ن ناتواني از اوضاع اجتماعي ناشي شده باشد مانند يتيمان، و يا اي
بردگان، كارگران، اجيران و خدمتكاران كه شرايط اجتماعي آنان را 

 .واداشته تا زير دست، يا تحت واليت افراد ديگر باشند

از پدران بزرگوارش نقل است كه  ×در همين زمينه از امام صادق
  : فرمودند ×يدر وصيتي به حضرت عل ‘پيامبر اكرم

اي   اي علي، چهار چيز است كه اگر در كسي باشد، خداوند در بهشت خانه
كسي كه يتيم را پناه دهد، بر ضعيف رحمت آورد، با : برايش خواهد ساخت

  پدر و مادرش دلسوزانه رفتار كرده، با بردگان خود مدارا نمايد، 

                                                         
 .85ح  83/  78 حبار :و به نقل از آن 142/  3 كشف الغمةاربلى،  .1

 .25ح  356/  96 حبار :و به نقل از آن 53ح  265/  2 عيون أخبارالرضاصدوق،  .2
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كند تا  اي علي، هر كس، از مال خود يتيمي را سرپرستي :سپس فرمود
اي علي،  .نياز شود، خداوند حتماً بهشت را بر او واجب خواهد كرد  بي

هر كس دست نوازش بر سر يتيمي بكشد خداوند متعال در روز قيامت، 
 )1(.به تعداد موهاي سر آن كودك به او نور عطا خواهد نمود

 ‘ذریه پیامبر اکرم. 5
ز فرزندان علي و ا ‘رسول خدا ذريهويژه ديگر مختص به نسل و  ةرابط
است كه بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است، و دليل اين امر نيز  ÷فاطمه

وابستگي اين طبقه به رسول خدا و لزوم بزرگداشت آن حضرت، 
 .شناسي نسبت به آن حضرت و تقديس مقام آن بزرگوار است  حق

  : نقل است ×از حضرت امام صادق
كسي كه به نيت آن ، يا ‘خدا بوسيدن سر و دست كسي جز رسول

 )2( .حضرت سر و دستش بوسيده شود، سزاوار نيست
  : چنين نقل شده است ×و از حسين بن خالد، از حضرت امام رضا

  .ما عبادت است ذريهنگريستن به چهره نسل و 
 ي ةذري ةچنين است يا هم ائمه اين ةآيا نگاه كردن به چهر: عرض كردم
  ؟ ‘پيامبر اكرم
  : فرمودند

آن حضرت عبادت است  هذري ةهم ةائمه، بلكه نگريستن به چهرنه تنها 
 )3( .البته مادام كه در راه آن حضرت بوده و به گناه آلوده نشده باشند

                                                         
 .1ح  19ب  ،ابواب فعل املعروف ،560/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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 روابط اجتماعیقواعد زیر بنایی 

دومين جنبه از بحث در رابطه با ديدگاه اسالم در روابط اجتماعي، 
اين روابط به ناچار  هاي كلي است كه ها و زيرساخت بحث از پايه

 .باشد بايد بر آنها استوار شده و نيز تعيين مسير و گرايشات آنها مي

هاي كلي است كه  خط مشي ةها تعيين كنند اين قواعد و چارچوب
هاي اجتماعي، به سوي تكامل ذاتي  مسير حركت ةجهت دهند

 .هاي جمعي است رفتارهاي فردي، و تكامل اجتماعي در فعاليت

اين رفتار  ةهمين قواعد، در عين حال، نشان از پس زمينچه اينكه 
آنجا كه بر اهميت نقش اخالق در تكامل  ;فردي و اجتماعي دارد

فردي و اجتماعي انسان تأكيد كرده، اهداف واضح و روشني را در 
 .نمايد تكامل فردي و اجتماعي به اخالق اعطا مي ةزمين

اي  ابط اجتماعي به مسئلهبايد دانست كه بدون اين ضوابط اخالقي، رو
صوري و ابزاري، همچون عرفيات و سنن مبدل خواهد گرديد، به 

اي كه با قرار گرفتن بنيادهاي اجتماعي در معرض  تزلزل و  گونه
 .تغيير، اين روابط نيز در معرض فروپاشي خواهد گرفت

در بعضي از حاالت هجرت و انتقال از  همان گونه اكنون عمالً
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اي در معرض تهاجم  امعه ديگر يا قرار گرفتن جامعهاي به ج جامعه
شود، يا همان گونه  فرهنگي اجتماعي يا تغيير نظام سياسي مشاهده مي

كه در بعضي از جوامع غربي كه اخالق در آنها به قوانين و عرفيات 
صرف و بدون مضامين مرتبط به اخالق، نفس، روح و وجدان تبديل 

 .گردد  شده است مالحظه مي

 ^هاي كلي را در ديدگاه اهل بيت وان اين قواعد و چارچوبت مي
 :در نكات ذيل تلخيص كرد

 .پاي بندي به واجبات شرعي و عرفيات عمومي ـ1

 .ها كنترل و جهت دهي عواطف و عكس العمل ـ2

توازن ميان خود و  حدترين  رعايت عدل و انصاف به عنوان پايين ـ3
 .ديگران

 .دماخالق خوش و مدارا با مر ـ4

 .نيكوكاري و داشتن دست بخشندگي در فرايند تكامل اجتماعي ـ5

 .رفتار برجسته و الگوي شايسته در وضع عمومي جامعه ةارائ ـ6

گذشت، چه در  كه قبالً نظريهاين ضوابط با مجموعه ابعاد ديگرِ اين 
 اهاي كلي، چه در اهداف و چه در شكل و محتو گيري جهت

 .هماهنگ است

ضيح همين انسجام و ارتباط ميان اين ضوابط و ابعاد پيش و ما براي تو
 .گفته، به پرداختن به اين ضوابط به شكل تقريباً تحليلي نيازمند هستيم



  اجتماعيزيربناي روابط 

 

59

 احکام شرعی و عرفی] 1[

ها و عقود  تعهد و پاي بندي به احكام شرعي، پيمان ،اولين قاعده
. ستعقاليي، همچنين آداب و رسوم عرفي مورد تأييد شارع مقدس ا

و در حقيقت، به معني تعهد اخالقي در برابر خداوند متعال و خالق و 
ها عهد  انسان ةچرا كه خداوند متعال از هم ;باشد ولي نعمت انسان مي

و پيمان گرفته تا به توحيد وي معتقد شده، تنها از او اطاعت كرده و 
  : هايش پيروي نمايند از امرها و نهي

}م كبذَ رإِذْ أَخ ذُو مورِهظُه نم مين آدب لنع مهدهأَش و مهتيیر  فُِسهِمأَن
شهِدنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذا غافلني  یأَلَست بِربكُم قالُوا بل

من بعدهم أَ فَتهلكُنا بِما  أَو تقُولُوا إِنما أَشرك آباؤنا من قَبلُ و كُنا ذُريةً* 
  )1(}فَعلَ الْمبطلُون

آنان را برگرفت  ةو هنگامي را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذري
: و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند

غافل  ]امر[تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين  ))چرا، گواهي داديم((
اند و ما فرزنداني  يا بگوييد پدران ما پيش از اين مشرك بوده* بوديم 

اند  انديشان انجام داده  آيا ما را به خاطر آنچه باطل. پس از ايشان بوديم
 .كني؟ هالك مي

 ةبنابر اين، چنين پاي بندي به احكام شرعي از يك جهت به منزل
ام سالمي است كه وفاي به همان عهد و ميثاق، و پذيرش دين و نظ

                                                         
 .173 -  172 /اعراف .1
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خداوند متعال بر بنده و پيامبر خود فرو فرستاده، بشريت را هدايت و 
: انساني صالح را بنا نهد و در نتيجه تبديل به ةاصالح نموده، جامع

 .گردند )1(}بهترين امتي كه براي مردم پديدار شده{

و از جهت ديگر، احكام شرعي يعني همان اوامر و نواهي خداوندي، 
صالح و مفاسد واقعي و حاكي از واقعيت وجود اين مصالح و تابع م

مفاسد در زندگي فردي و اجتماعي انسان است، پس پاي بندي به اين 
هاي  احكام، موجب تحقق آن مصالح و اجتناب از آن مفاسد و زيان

 .مترتب بر آنها خواهد بود

 ;گذشت دوم ديدگاه اسالم است كه قبالً بعداين مسئله، دقيقاً مطابق با 
يعني تقويت ساختار اجتماعي از طريق رسيدن به مصالح و اجتناب از 

 .ها و مفاسد زيان

هاي اجتماعي   چه اينكه آداب عرفي كلي نيز، حاكي از پاي بندي
مشروعي است كه مردم و جامعه در برابر آنها سر تسليم فرود آورده، 

م و جامعه و همراه شدن با آن التزامات در واقع همراه شدن با مرد
 .اول اين نظريه است بعداست و اين نكته مطابق با 

تجسم اين ضابطه و چارچوب را در  :واجب و حرام ىها ىبند ىپا
 ةاي از مصاديق بيروني روابط اجتماعي كه نظري  گسترده ةمجموع

منفي بر آنها  ةمثبت و چه در جنب ةروابط اجتماعي اسالم چه در جنب
 .يافتتوان  تأكيد كرده است، مي

                                                         
 .}خير أُمة أُخرِجت للناس{ .1
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مثبت روابط مانند تشويق به وفاي به عهد و پيمان، امانتداري،  بعد
حضور در مراسم تشييع جنازه، نمازهاي جماعت و اجتماعات 
عمومي، يا اموري مانند عيادت از بيماران و ساير اموري كه در 

 .قسمت دوم به آنها اشاره خواهيم كرد

، ضرر زدن به آنها، هتك منفي روابط نيز مانند نهي از آزار مردم بعد
فحشا در ميان جامعه  ةجويي كردن از مردم، اشاع  حرمت مردم، عيب

 .و ساير مواردي كه بعداً به آنها اشاره خواهيم كرد

 دهی عواطف  کنترل و جهت] 2[

دومين قاعده در روابط اجتماعي عبارت از كنترل عواطف و 
دها و تعامل احساساتي است كه ممكن است به سبب برخورد با رويدا

 .با آثار و نتايج آنها بر نفس انسان عارض گردد

و اين ضابطه از يك ديدگاه به نحوي نشان از تكامل ذاتي انسان در 
 .حركت به سوي خداوند متعال دارد

براي رسيدن به اين تكامل عموماً بر پاي بندي  ^در روايات اهل بيت
قدس ((خ صدوقآنجا كه مرحوم شي ;به همين ضابطه تأكيد شده است

با سند معتبر از  ثواب األعمالو  من ال يحضره الفقيههاي   در كتاب ))سره
  : دنقل كرده است كه فرمو ×شعيب عقرقوفي از حضرت امام صادق

هاي اشتياق، ترس، تمايل، خشم و خرسندي،  هر كس بتواند در حالت
نفس خويش را در اختيار گيرد، خداوند متعال بدنش را بر آتش دوزخ 
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 )1( .حرام خواهد نمود

، با سند معتبر از كافيدر  +و در روايت ديگري كه مرحوم شيخ كليني
  : فرمود ×امام صادق: نقل كرده چنين آمده است مجالصفوان 

مؤمن كسي است كه چون خشم گيرد خشم وي، او را از مسير حق برون 
د، باطل نيانداز ةش وي را در ورطا نبرد، و چون خشنود گردد خشنودي

 )2( .و چون قدرت يافت بيشتر از حق خود نگيرد

شك نيست كه مبارزه با  :مبارزه با نفس ةكنترل احساسات و مسئل
ترين اعمالي است كه انسان در روند تكاملي   نفس يكي از بزرگ

تا بدان حد كه در حديث صحيح  ;ورزد خويش به انجام آن مبادرت مي
 )3(.ستااكبر تعبير شده مروي از رسول خدا از اين عمل به جهاد 

و يكي از ابعاد اين جهاد در حقيقت همان ضبط و كنترل عواطف و 
احساسات، تسلط بر آنها و جهت بخشيدن به اين احساسات به سمت 

 .باشد و سوي صحيح و مطابق با احكام شرع و اهداف مقدس الهي مي

ناشي  انسان ةتربيت و تقويت اراد ةاهميت ذاتي اين ضابطه نيز از مسئل
انسان در تأثيرگذاري و اختيار خود، همواره با  ةاي كه اراد  به گونه ;شود  مي

زيرا شارع مقدس اهميت خاصي براي  ;عقل و حكم شرع هماهنگ باشد
وي به  ةعقل قائل شده و خداوند متعال در سير انسان و سوق دادن اراد

                                                         
 .8ح  1ب  ،ابواب جهاد النفس ،123/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .1ح  53ب  ،ابواب جهاد النفس ،286/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

 .1ح  1ب  ،ابواب جهاد النفس ،122/  11 وسائل الشيعه ى،حر عامل .3
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و  سوي خير و نيكي و رسيدن او به مصلحت نهايي و كنترل احساسات
 .هايش، نقش اصلي و اساسي را به عقل واگذار فرموده است واكنش

   :در حديث شريف صحيح چنين آمده است كه

: پيش بيا، سپس فرمود: خداوند متعال چون عقل را آفريد به او فرمود
  : بازگرد، آنگاه فرمود

تو  ةبه عزت و جاللم سوگند چيزي را از ميان آفريدگان خود به انداز
دارم تو را كامل  ارم، و جز در كساني كه دوستشان ميد دوست نمي
تو  ةتو امر و نهي كرده، به واسط ةبدان كه من تنها به واسط. نخواهم نمود

 )1( .مردمان را كيفر و پاداش خواهم داد

  : و در حديث معتبر ديگري از عبداهللا بن سنان چنين آمده است

برتر هستند يا  آيا فرشتگان: پرسيدم ×از حضرت امام جعفر صادق
  آدميان؟ 

  : پاسخ دادند

خداوند متعال در : اند فرموده ×طالب  حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي
مالئكه عقل قرار داد، اما به آنان شهوت نداد، و در حيوانات شهوت نهاد 
و عقل نداد، اما در آدميان، اين هردو را به كار برد، در نتيجه هر انساني 

ر جنبه شهوانيش غالب شود از فرشتگان برتر بوده، كه جنبه عقالني وي ب
اش غالب شود از حيوانات  و هر كس جنبه  شهواني وي بر جنبه عقالني

                                                         
 .1ح  160/  11 وسائل الشيعهى، حر عاملو  1ح  10/  1 الكاىف ،كليىن: ك.ر .1
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 )1( .تر خواهد بود پست

اهميت اجتماعي اين ضابطه : حسن خلق ۀکنترل احساسات و مسئل
نيز در اين است كه تكامل ذاتي هر يك از افراد جامعه، طبيعتاً بر 

زيرا گذشته از اين  ;ي كليت آن جامعه نيز تأثيرگذار استتكامل ذات
شود، وجود يك انسان صالح  نكته كه جامعه از همين افراد تشكيل مي

تواند تأثير آشكاري بر ساير افراد داشته  و ممتاز در ميان جامعه مي
چرا كه چون نفس چنين شخصي واقعاً به خير و صالح آراسته  ;باشد

بي ضرورتاً در رفتار اجتماعي و روابط وي با گرديد، نمود اين خو
ديگران نيز انعكاس خواهد يافت، چون آنچه در درون جان هر كس 

 .نهفته است از رفتار اجتماعي وي قابل تفكيك نيست

و به همين دليل است كه خداوند متعال پيامبر خود را اين گونه 
  : نمايد كه ستايش مي

   )2(}خلُق عظيم یو إِنك لَعل{

 .اخالقي رفتار اجتماعي است ةو اين تأكيد ديگري بر جنب

 پاي بندي به انصاف حتی به ضرر خود] 3[

سومين قاعده در روابط اجتماعي عبارت از پاي بندي به عدل و انصاف 
خود  ةدر روابط اجتماعي است حتي در مواردي كه يك طرف اين موازن

                                                         
 .2ح  164/  11 وسائل الشيعهى، حر عاملو  1ح  5 -  4/  1 علل الشرايع .1

 .است واال يخوي را تو كه يراست و .2
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 .قضيه، سايرين باشند انسان باشد، چه رسد به اينكه هر دو طرف اين

 ةاخالقي و عقيدتي نظري ةپس زمين ةاين ضابطه و قانون، نشان دهند
روابط اجتماعي اسالم است كه به عنوان يكي از جوانب مهم نظام 

چون اسالم . روابط بايد بر اساس آن استوار گردد ةاجتماعي، هم
 ^عدل در ديدگاه اهل بيت ةهاي خود را بر اساس عقيد تمامي نظام

 ةرابط ةارزش انسان، چه در زمين ةچه در مسئل. استوار نموده است
انسان با خدا كه دومين عامل مؤثر در اين رابطه پس از رحمت 

توليد و توزيع ثروت، چه در  ةخداوندي، عدالت است، چه در مسئل
 .انسان با خودش ةنظام قضايي و حتي در رابط

نوان پايه و اساس به ع ^يابيم كه اهل بيت از اين رهگذر درمي
عدالت  ةنظام اجتماعي عموماً و روابط اجتماعي خصوصاً، بر مسئل

 :هاي ذيل وارد شده است  اين تأكيد در سرفصل ;اند  تأكيد كرده

 ـ عدالت در ميان مردم1

اولين مسئله تأكيد بر وجوب رعايت عدالت در تعامل با عموم مردم 
 .باشد مي

  : روايت شده كه فرمود ×در اين رابطه از حضرت امام صادق

خود سازيد كه شما خود، مردماني را  ةاز خدا بپرهيزيد و عدالت را پيش
پس اگر خود [دهيد  كه پاي بند به عدالت نيستند مورد سرزنش قرار مي
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 )1(.]مبتالي به آن شويد بيشتر مورد نكوهش خواهيد بود

  : و نيز از آن حضرت روايت شده است كه

 )2(.تر از كره و خوشبوتر از مشك است د، نرمتر از شه عدالت شيرين

 ىاز ستمگر ىـ جلوگير2

تحريمِ روا داشتن ظلم و ستم در تعامل با مردم، كه نقيض عدل و داد 
جز از راه انحصارطلبي و ايجاد  چون ظلم و ستم معموالً ؛باشد  مي

 .يابد اي رواج نمي  اختالل در موازين صحيح روابط اجتماعي، در جامعه

  : روايت است كه فرمود ×رت امام محمد باقراز حض 
هيچ كس نسبت به ديگران مرتكب ستم نخواهد شد، مگر اينكه خداوند 
او را در جان و مالش به واسطه آن عمل مجازات خواهد كرد، اما ظلمي 
كه بر خويشتن روا داشته و ميان او و خداي او است در اثر توبه بخشيده 

 )3( .خواهد شد

  : نيز فرموده است ×قحضرت امام صاد

هيچ ظلمي بدتر از ستم كردن بر كسي كه در برابر آن، جز خدا ياوري 
 )4(.ندارد نيست

                                                         
 .1ح  37ب  ،ابواب جهاد النفس ،233 / 11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .3ح  37ب  ،ابواب جهاد النفس ،233/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

 .3ح  77ب  ،ابواب جهاد النفس ،238/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .3

 .1ح  77ب  ،ابواب جهاد النفس ،338/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .4
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  : و از ابوبصير نقل است كه گفت
اي درگيري داشتند بر حضرت امام   دو نفر كه با يكديگر بر سر معامله

وارد شدند، آن حضرت پس از اينكه سخن هردو را شنيد  ×صادق
  : فرمود

رسد خير نخواهد ديد، و   يد، آن كس كه از راه ظلم به مراد خود ميبدان
هشيار باشيد كه ستمديده بيش از آنچه كه ستمگر از مال او به دست 

  . مند خواهد گرديد  آورد از دين آن ستمگر بهره  مي

  : سپس فرمود

كند، اگر از جانب ديگران مورد بدي واقع شد   كسي كه به مردم بدي مي
بدانيد كه فرزند آدم هرچه بكارد همان را درو خواهد . شود نبايد ناراحت

  . نمايد  كرد، و هيچ كس از تلخي شيريني و از شيريني تلخي برداشت نمي

 )1(.آن دو مرد پيش از اينكه از جاي خود برخيزند با يكديگر صلح كردند

 در راه رعايت انصاف با مردم ىـ از خود گذشتگ3

ردم به رعايت انصاف در حق ديگران ولو ديگر از اين موارد، تشويق م
عدالت در روابط  ةبه ضرر خويش است كه اين امر اساس مسئل

دهد و تأكيد بر اين نكته كه انسان مؤمن به  اجتماعي را تشكيل مي
گردد، مگر اينكه در تعامل با مردم بر اساس  صفت عدالت متصف نمي
 .اين ضابطه رفتار نمايد

                                                         
 .22ح  334/  2 كليىن، الكاىف. 1
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شود كه بدانيم ظلم و  از اينجا آشكار مي اهميت اين جنبه از مسئله
شود كه انسان همواره  كشي در روابط اجتماعي از آنجا آغاز مي حق

خود را بر ديگران ترجيح داده و حق خود را بر حق ديگران مقدم 
بدارد، اين حالت رفته رفته پيشرفت كرده و به مقدم داشتن بي جهت 

از اين رو  .ر خواهد شدحقوق بعضي از مردم بر بعضي ديگر نيز منج
تحقق از خود گذشتگي در رعايت عدل و انصاف با مردم، سرآغاز 

 .تحقق عدالت در ميان همه مردم است

نيز بر اين اصل اخالقي تأكيد  ^بينيم اهل بيت از اينجا است كه مي
 .اند فراوان كرده

  : نقل است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

عمال، انصاف دادن مردم بر خود يا همان سرور ا: فرمودند ‘پيامبر اكرم
ترجيح حق ديگران بر حق خود، كمك مالي به برادران ديني در راه خدا 

 )1(.و به ياد خدا بودن در همه حاالت است

  :و از همان حضرت روايت است كه فرمود

هر كس فقيري را با مال خود ياري كند و حق مردم را بر حق خويشتن 
 )2( .ي استمقدم بدارد، مؤمن واقع

  : نقل شده كه فرمود ×حذّاء از حضرت ابوجعفر باقر ةو از ابوعبيد

                                                         
 .2ح  34ب  ،ابواب جهاد النفس ،225/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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ترين چيزي كه خداوند بر بندگان خود واجب كرده است  آيا تو را به مهم
آگاه نكنم؟ مقدم داشتن حق مردم بر حق خود، ياري كردن برادران ديني 

عز و ند و ياد كردن خداو عز و جلّاز لحاظ مالي براي رضاي خداوند 
در همه حال، بدان سان كه اگر اطاعت خدا برايش پيش بيايد به آن  جلّ

  )1( .عمل نموده و اگر معصيت خداوند بر او عارض شود آن را ترك كند

عالوه بر ارتقا و پيشرفت حالت اخالقي در  ^در روايات اهل بيت
روابط اجتماعي و در همين راستا، بر اين نكته نيز تأكيد شده است، 

خواهد براي برادر ديني خود يا براي  انسان بايد هرچه براي خود مي
 .مردم نيز همان را بخواهد

ش حضرت ا به فرزند گرامي ×و در وصيت حضرت اميرالمؤمنين
  : در همين رابطه چنين آمده است ×امام حسن مجتبي

  )2(.فأحب لغريك، ما حتب لنفسك، و اكره له ما تكره هلا

پسندي و چيزي را  يزي را بپسند كه براي خود ميبراي غير خود همان چ
 پسندي براي ديگري نيز مپسند كه براي خود نمي

  : وارد شده است كه فرمود ×همچنين در حديثي از امام صادق

من تمام سخن را : وحي كرد و فرمود ×خداوند متعال به حضرت آدم
  .براي تو در چهار جمله جمع خواهم كرد

                                                         
 .10ح  34ب  ،ابواب جهاد النفس ،226/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  ت كدام هستند؟ اين جمال :آدم عرض كرد

اي مربوط  اي مربوط به تو، جمله اي مربوط به من، جمله جمله :فرمود
اي مربوط به آنچه ميان تو و مردم  گذرد و جمله به آنچه ميان من و تو مي

  . جريان دارد

  .اين جمالت را برايم بيان كن تا آنها را فراگيرم :آدم عرض كرد

اين است كه مرا بپرستي و  اي كه مربوط به من است اما جمله :فرمود
  .برايم شريك قرار ندهي

اي كه مربوط به تو است اين است كه من پاداش كار نيك تو را  اما جمله
  .دهم كه بيشترين نياز را به آن داشته باشي در هنگامي به تو مي

اي كه مربوط به رابطه من با تو است اين است كه بر تو دعا   اما جمله
  .بت دعاكردن است و بر من اجا

اي كه مربوط به رابطه تو با مردم است اين است كه براي مردم   اما جمله
پسندي و چيزي را كه براي   همان چيزي را بپسندي كه براي خود مي

  )1(.پسندي براي آنان نيز نپسندي  خود نمي

 مدارا و خوش اخالقی] 4[

چهارمين قاعده در روابط اجتماعي عبارت از مدارا و خوش اخالقي 
اخالقي رويه برخورد باز در روابط اجتماعي  ةت كه بنيان و شالوداس

اخالقي در تعامل با ديگران،  ةآنجا كه جز بر اساس اين قاعد ;است
                                                         

 .13ح  146/  2 كليىن، الكاىف. 1



  اجتماعيزيربناي روابط 

 

71

 .توان به اين گشودگي دست يافت هرگز نمي

در اينجا بايد بدانيم كه مضمون اخالقي روابط اجتماعي در ديدگاه 
ست، بنابر اين، اين رابطه اجتماعي اسالم عبارت از عشق و دوستي ا

، يا رابطه ابزاري داراي مصالح و اتنها يك رابطه صوري بي محتو
چرا كه  ;منافع متقابل نيست، بلكه ارتباطي عاطفي و احساسي است

روابط اجتماعي تنها از راه منافع و مصالح شخصي يا عمومي به 
تي، رسد، بلكه تكامل و استحكام اين روابط از راه دوس تكامل نمي

 .آيد عشق و محبت ميان طرفينِ ارتباط به دست مي

داري و مدارا با مردم  و شكي نيست كه حسن خلق، محبت، مردم
ترين گام  وجود اين محبت در درون انسان است و اولين و مهم ةنشان

در اين راه به حساب آمده، موانع و آثار منفي كه حتي در صورت 
عشق و دوستي از ابراز آن  فراهم آمدن ساير شرايط و اركان اين

شرايط و اركاني كه به بيان  ;دارد كنند را از ميان بر مي جلوگيري مي
 .آنها خواهيم پرداخت

نقل شده است كه همه در تأكيد همين  ‘رواياتي از پيامبر اكرم
 : باشد مضمون و بيان آثار آن مي

 مرا: آمد و به آن حضرت عرضه داشت ‘اعرابي به نزد پيامبر اكرم
مردم را دوست بدار : نصيحت كن، از جمله سفارشات پيامبر به او اين بود

 )1( .تا تو را دوست بدارند

                                                         
 .1ح  29ب  ،ابواب احكام العشرة ،433/  8 وسائل الشيعهى، عاملحر  .1
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دو باب ) آداب معاشرت( العشرة نيز در أبواب أحكام سائلصاحب و
در رابطه با حسن خلق و مدارا با مردم باز كرده و احاديث متعددي 

دارند كه كامل شدن  در اين دو باب آورده كه همه بر اين نكته تأكيد
و نيز به اين دليل كه )1(.ايمان وابسته به اين محبت و دوستي است

ايمان حقيقي را چيزي جز محبت  بعضي از روايات ديگر اصالً
 .اند دانند و يا دين را عبارت از محبت گرفته نمي

اكنون به بعضي از اين دسته از روايات كه بر اين حقايق تأكيد دارند، 
 :نيمك اشاره مي

  : چنين نقل شده است ×از حضرت امام باقر

  )2(.إن أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً

 ترين ايمان برخوردار هستند ترين مؤمنان از كامل خوش اخالق

  : روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

  )1(.إن اخللق احلسن مييث اخلطيئة كما متيث الشمس اجلليد

 كند كند چنان كه خورشيد يخ را آب مي ا را ذوب مياخالق نيكو خطاه

                                                         
 121و  104ب  ،احكام العشرة ،539 – 503/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل :ك.ر .1

از مهني كتاب آمده و بر حمبت و  30و  29كه در دو باب ى مضافاً به روايات ديگر
 .تأكيد دارندى با مردم و مردم دار دوسىت

 .1ح  104ب  ،ابواب احكام العشرة ،503/  8 وسائل الشيعه ى،حر عامل .2

 .6ح  104ب  ،ابواب احكام العشرة ،504/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  : و از آن حضرت نقل است كه فرمود

  )1(.إنّ حسن اخللق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم

 رساند  نمازگزاران و روزه داران مي ةهمانا اخالق خوش، صاحب خود را به درج

  : و فرمود

  )2(.أكمل الناس عقالً أحسنهم خلقاً

 .ترين آنها هستند خوش اخالق ترين مردم عاقل

  : و فرمود

خداوند تبارك و تعالي به آن دسته از بندگان خود كه داراي اخالق 
خوش هستند، اجر و پاداش مجاهداني را خواهد داد كه شبانه روز در 

 )3( .راه او به جهاد بپردازند

  : و نيز از آن حضرت نقل است كه

ان گونه كه مرا به انجام خداوند متعال هم: فرمودند ‘پيامبر اكرم
 )1( .واجبات فرمان داد، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است

  : و فرمود

                                                         
 .4ح  104ب  ،ابواب احكام العشرة ،503/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .9ح  104ب  ،ابواب احكام العشرة ،504/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

 .15ح  104ب  ،ابواب احكام العشرة ،505/  8 وسائل الشيعهى، ر عاملح .3

 .1ح  121ب  ،ابواب احكام العشرة ،540/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  )1(.مداراة الناس نصف اإلميان و الرفق م نصف العيش ‘قال رسول اهللا

مدارا كردن با مردم نيمي از ايمان و دوستي كردن با آنها نيمي از زندگي 
 است

يينه نقل است كه گفتهمچنين از سفيان بن ع :  

را مالقات  × )امام سجاد(آيا حضرت علي بن الحسين : به زهري گفتم
  اي؟   كرده

تر از   ام، و هرگز با كسي برتر و با فضيلت  آري او را مالقات كرده: گفت
ام، وي كسي است كه من هيچ دوست پنهان و دشمن   وي مالقات نكرده

  .شناسم  آشكاري برايش نمي

من كسي را نديدم كه : مر از زهري سؤال شد، پاسخ دادكيفيت اين ا
دارد اما از شدت معرفتي كه به فضل او دارد بر وي رشك   گرچه او را مي

برد و كسي را نيافتم كه علي رغم دشمني با وي از فرط مدارايي كه او با 
 )2(.دشمنان خود دارد با او مدارا نكند

  : و از فضيل بن يسار روايت شده كه گفت

پرسيدم آيا حب و بغض در راه خدا جزء  ×ز حضرت امام صادقا
  ايمان است؟ 

  : در پاسخ فرمودند

                                                         
 .5ح  121ب  ،ابواب احكام العشرة ،540/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .10ح  121ب  ،ابواب احكام العشرة ،542/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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   آيا ايمان چيزي جز دوستي و دشمني است؟

  :سپس اين آيه را به عنوان شاهد تأويل كردند

فُسوق و نَ و زينه يف قُلُوبِكم و كَره إِلَيكُم الْكُفْر و الْاميحبب إِلَيكُم األ{
  }ئك هم الراشدونـٰالْعصيانَ أُولَ

هاي  داشتني گردانيد و آن را در دل  ليكن خدا ايمان را براي شما دوست
شما بياراست و كفر و پليدكاري و سركشي را در نظرتان ناخوشايند 

 )1(.يافتگانند  ره] اند كه چنين[آنان . ساخت

 ×ذّاء، از حضرت ابوجعفر باقر، از ابوعبيده، زياد حمجالو از صفوان 
  : روايت است كه به او فرمود

اي زياد، واي بر تو آيا دين چيزي جز دوست داشتن است؟ آيا به كالم 
اگر خدا را دوست داريد، ((: بگو{ :فرمايد نگري كه مي خداي متعال نمي

از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما 
  ؟ }ببخشايد

   :فرموده است و

   هر كس را كه به سوي آنان كوچ كرده دوست دارند

دين، محبت و محبت،  ;الدين هو احلب و احلب هو الدين :آنگاه فرمود
 )1(.دين است

                                                         
 .16ح  15ب  ،ىابواب االمر و النه ،435/  11 وسائل الشيعةى، حر عامل .1

 .17ح  15ب  ،ىابواب االمر و النه ،435/  11 وسائل الشيعةى، حر عامل .1
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اگر چه مراد از محبت در اين روايات محبت نسبت به ذات اقدس 
باشد، اما شكي در اين نيست كه محبت و دوستي   خداوند متعال مي

ن و مؤمنان براي رضاي خدا نيز بخشي از ايمان به شمار مسلمانا
ـ به  چنان كه در روايات گذشت رود چرا كه اين محبت نيز ـ مي

 .گردد محبت خداوند متعال باز مي

و از همين قبيل است روايت سالم بن مستنير از حضرت امام محمد 
  : كه فرمود ×باقر

هاي  ترين شاخه گدوستي و مودت مؤمن نسبت به مؤمن ديگر از بزر
بدانيد كه هر كس براي رضاي خدا دوست بدارد، براي . ايمان است

رضاي خدا دشمن بدارد، براي رضاي خدا بخشندگي كند و براي رضاي 
خدا دست از داد و دهش بردارد، از كساني است كه خداوند متعال آنان 

 )1( .را براي خود خالص كرده است

  : يز روايت شده استن ×چه اينكه از حضرت امام صادق

اإلميان أن حتب يف اهللا و تبغض يف اهللا و تعطي يف اهللا و متنع  ىمن أوثق عر
  )1(.يف اهللا

اگر براي رضاي خدا محبت بورزي، دشمني كني، بدهي يا دست از 
 .يا هاي ايمان چنگ انداخته ترين رشته دهش بازداري، به محكم

                                                         
 .3ح  15ب  ،ىابواب االمر و النه ،431/  11الشيعة وسائل ى، حر عامل .1

 .2ح  15ب  ،ىو النه ابواب االمر ،431/  11الشيعة وسائل ى، حر عامل .1
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 احسان و بخشندگی] 5[

بط اجتماعي عبارت از احسان و نيكي كردن به پنجمين قاعده در روا
توان آن را در  مردم و سخاوت و بخشندگي نسبت به آنان است كه مي

 :دو بخش مجزا تصور كرد

 عام ىنيكوكار. 1

خاص ميان  ةنيكوكاري نسبت به عموم مردم بدون مالحظه رابط
شود، مانند امور عام  نيكوكار و كسي كه مورد نيكوكاري واقع مي

رسانند، همچون اصالح  اي كه نيكوكاران در جامعه به انجام مي  فعهالمن
ها، تأسيس  ها، حفر چاه، ساختن زائرسراها و مهمانخانه وضع راه

اماكني به عنوان وقف عام به جهت اطعام مردم يا كمك به فقرا و 
يا مؤسسات  علميهشود، ساخت مدارس  نيازمندان تأسيس مي

اي كه نشان از  ساير امور خيريه آموزشي، بهداشتي و فرهنگي و
نسبت به مسائل عموم مسلمانان داشته و در تحت  خيريناهتمام 

 )1(.شود داخل مي في سبيل اهللاعنوان كلي 

اين دسته از كارها اگر چه از برترين نوع كارهاي خير و منابع احسان 
و نيكوكاري بوده است، داراي اجر و پاداش بزرگ و آثار تكاملي 

د و جامعه بوده و اسالم نيز مسلمانان را بر انجام آنها تشويق براي فر

                                                         
نسبت به اين اعمال و اجر و پاداش مترتب بر آن  ^توان تشويق و ترغيب اهل بيت مى .1

از  20و  19، 18، 16: هاى  جلد يازدهم باب وسائل الشيعهرا در كتاب حر عاملى، 
 .ه منودظالصدقات و الزراعة و الوقف مالح: ابواب املعروف، مهچنني در ابواب
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كرده است، اما در عين حال اين گونه كارها در فرهنگ اسالم تنها از 
مصاديق فعل معروف يا نيكوكاري بوده و ارتباط مستقيمي با مسئله 

احسان و  ةلذا، گرچه اين جنبه از مسئل ;كند روابط اجتماعي پيدا نمي
ه صورت كلي به نظام اجتماعي مربوط است و در بعضي نيكوكاري ب

ايم، در اين مبحث به آن نخواهيم   از مباحث پيشين نيز بدان پرداخته
 .پرداخت

 ىدر روابط اجتماع ىنيكوكار. 2

نيكوكاري و احسان مستقيم نسبت به افراد، يا عموم مردم در جامعه 
ط اجتماعي و اين گونه نيكوكاري بنيان و ركن اساسي رواب ;اسالمي

مستحكم كننده آن بوده، تكامل و پيشرفت اين روابط از اين طريق 
چرا كه اين گونه از احسان و نيكوكاري عالوه بر  ;گردد حاصل مي

يعني محبت و  ;دارا بودن مضمون و محتواي حقيقي روابط اجتماعي
دوستي خالصانه، ابزاري كارآمد براي جلب محبت و دوستي ديگران 

ه اينكه در عين حال وسيله خوبي براي حل مشكالت و نيز هست، چ
هاي منفي در روابط اجتماعي نيز بوده،  بي اثر كردن عكس العمل

و همه اين موارد  ;نشان از باال بودن سطح اخالقي انسان نيكوكار دارد
اي كه به صورت مطلق در تأكيد بر لزوم  به وضوح در روايات شريفه
 .شود است، مالحظه مينيكوكاري با مردم وارد شده 

  : روايت شده كه فرمود ×در همين رابطه از حضرت امام صادق

با مردم نيكوكاري روا دار چه سزاوار آن باشند يا سزاوار آن نباشند، چرا 
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 )1( .باشي كه اگر آنان سزاوار نيكوكاري نباشند، تو شايسته انجام آن مي

  : حضرت نو باز از هما

سزاوار آن بودند كه هيچ و اگر سزاوار آن با همگان نيكي كنيد، اگر 
 )2( .ايد  ايد كه خود سزاوار انجام آن بوده  نبودند، كاري كرده

نيكي كردن به  يابيم كه اسالم اصوالً در همين رابطه مي :نيكي به خود
 ه است چنان كه در آيه شريفديگران را نيكي كردن به خود دانست

  : چنين آمده است

} متنسفَلَهاإِنْ أَح مأْتإِنْ أَس و فُِسكُمَألن ِمتنسأَح{  

بد [ايد، و اگر بدي كنيد، به خود   اگر نيكي كنيد، به خود نيكي كرده
  . ]ايد  نموده

در اين زمينه تنها به تأكيد بر اصل نيكوكاري بسنده  ^لذا اهل بيت
 را اند همواره در اين راه دست باال نكرده، بلكه از پيروان خود خواسته

آنجا كه گذشتن از حق خود در برابر ديگران، يا بخشش  ;داشته باشند
يكي از حقوق  ^و نيكويي نسبت به آنان در ديدگاه اهل بيت

اجتماعي واجب بر عهده هر مسلمان و از موجبات تكامل فرد در 
خويشتن خويش دانسته شده و در عين حال موجب تكامل روابط 

 .باشد اجتماعي نيز مي

                                                         
 .1ح  3ب  ،ابواب فعل املعروف ،528/  11 سائل الشيعهوى، حر عامل .1

 .2ح  3ب  ،ابواب فعل املعروف ،528/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  : روايت شده است ×ن زمينه از حضرت امام باقردر همي

به هر ميزان كه بتواني با معاشران خود احسان و بخشندگي روا بداري از 
 .انجام آن دريغ نكن

إِنا نراك من {در تفسير آيه كريمه  ×و از حضرت امام صادق
  : نقل شده كه فرمود) است ×كه در باره حضرت ابراهيم( )1(}الُْمحِسنني

خوان احسان خود را گشاده  ]هاي نيكوكاري او اين بود كه  ز نشانها[
 )2(.كرد داد و ناتوانان را ياري مي داشت، به نيازمندان قرض مي مي

  : و فرموده است

اي برسي كه با كسي معاشرت   در معاشرت با مردم، سعي كن به درجه
ا نكني مگر اينكه از نظر احسان و بخشندگي نسبت به او دست باال ر

چرا كه بنده خدا، گاه از لحاظ عبادت دچار كاستي و  ;داشته باشي
كند و خداوند  شود، اما در عين حال با مردم خوب معاشرت مي نقصان مي

داران و   متعال به سبب همين حسن معاشرت، او را به درجه روزه
 )1( .رساند نمازگزاران مي

بر موارد نيز ) آداب معاشرت( أبواب العشرةو در ساير روايات 
بسياري از مصاديق اين نيكوكاري تأكيد شده است، كه به خواست 

 .خدا در قسمت دوم به آنها اشاره خواهيم كرد
                                                         

 .بينيمى ما تو را از نيكوكاران م .1

 .1ح  4ب  ،ابواب احكام العشرة ،405/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

 .7ح  104 ، بكام العشرةابواب اح ،504/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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 الگو سازي و رفتار برجسته] 6[

ششمين قاعده در روابط اجتماعي، الگو سازي در رفتارهاي اجتماعي 
است، اين كار يكي ديگر از اركان اساسي در استحكام و تكامل 

بط اجتماعي و ايجاد بهترين ابزار براي آموزش سلوك اخالقي به روا
 ةالبته ما در تحقيق ديگري جداگانه به مسئل. آيد ديگران به شمار مي

ايم كه شايد توفيق  الگو، آثار روحي و نقش اجتماعي آن پرداخته
چاپ آن را هم بيابيم، چه اينكه در چند جا از همين كتاب نيز در 

ها و محتواي روحي و اخالقي به اين مطلب اشاره  گيبيان اهداف، ويژ
 .ايم و نيازي به تكرار آنها نيست نموده

در راستاي تحكيم اين قاعده و بيان اهميت نقش آن در روابط 
آنجا كه  ;وارد شده است ^اجتماعي، احاديث مؤكدي از اهل بيت

 ةئلهمواره شيعيان خود را به پاي بندي بر اين مسئله به عنوان يك مس
مهم و عالمت ويژه در ساختار جماعت صالح وصيت و سفارش 

 :كنيد هايي از آن را مالحظه مي اند كه در احاديث ذيل نمونه كرده مي

  : در سفارشي به يكي از شيعيان آمده است ×از حضرت صادق

هرگاه يكي از شما در امور ديني خويش پرهيزگار بوده، راستگويي و 
با اخالق خوب با مردم برخورد كند، مردم امانت پيشه خود ساخته و 

اين يك جعفري است و من از اين قضيه شادمان خواهم : خواهند گفت
گرديد و شادي افتخار آن از آن من خواهد بود چرا كه گفته خواهد شد 

اما اگر رفتار آنان غير از اين باشد . تربيت جعفر بن محمد است ةاين نتيج
اين : خواهد گرديد كه باز خواهند گفت ننگ و ناراحتي آن بر من وارد
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  . تربيت جعفر بن محمد است ةنتيج

در گذشته چنين بود كه : بر من روايت كرد كه ×به خدا سوگند كه پدرم
اي بود، زينت آن قبيله به حساب   در قبيله ×اگر مردي از شيعيان علي

براي دارترين، راستگوترين و بهترين شخص در ميان آنان   وي امانت ;آمد  مي
هاي خود را در نزد او   ها و امانت  آنان وصيت. اداي حقوق مردم بود

كه چه : دادند  پرسيدي، پاسخ مي  و اگر از آن عشيره در باره او مي. سپردند  مي
 )1(.ترين و راستگوترين ما است  او امين! كسي مانند فالني است؟

 ×به حضرت امام صادق: و از كثير بن علقمه روايت شده است
  : ايشان فرمودند. مرا نصيحت كن: ردمعرض ك

كنم همچنين به طول دادن  تو را به تقواي الهي، ورع و عبادت سفارش مي
سجده، اداي امانت، راستگويي و حسن معاشرت با ديگران كه اين امور 

آورده شده است، نمازهاي خود را در ميان در  ‘توسط پيامبر اكرم
خود را عيادت كنيد، و در تشييع  مريضان )1(.هايتان به جا آوريد  عشيره

 ةزينت و افتخار ما باشيد و ماي ةمردگان خود حضور يابيد، همواره ماي
آنان را  ةننگ و عار ما نباشيد، محبت ما را در دل مردم بياندازيد و كين

ها  بدي ةها را به سوي ما بكشيد و هم محبت ةنسبت به ما زياد نكنيد، هم

                                                         
 .2ح  1ب  ،ابواب احكام العشرة ،398/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل  .1

در دو مورد از روايات مهني كتاب . »خود پيوند برقرار مناييدى ها با افراد عشريه«يا  .1
 .مترجم - آمده است » صلوا عشائركم«عبارت به صورت 
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 )1(.را از ما دور كنيد

  : يز از آن حضرت روايت است كه فرمودو ن

  .لريوا منكم االجتهاد و الصدق و الورع. كونوا دعاة للناس باخلري بغري السنتكم

مردم . ها باشيد با كردار شايسته خود دعوت كننده مردم به سوي خوبي
   .كوشي، صداقت و پرهيزگاري ببينند  بايد از شما سخت

  : ستو در روايت ديگري از آن حضرت آمده ا

   .ة، و اخلري، فإنّ ذلك داعيةلريوا منكم الورع، و اإلجتهاد، و الصلٰو... 

كوشي، نماز و كارهاي خوب ببينند   مردم بايد از شما پرهيزگاري، سخت
 )2(.كند كه اين امر، براي مردم ايجاد انگيزه مي

*  *  *  

با بيان اين اصول و قواعد، مباني نظري روابط اجتماعي تكميل 
اي كه از آنها سخن به ميان  بينيم ابعاد پنجگانه آنجا كه مي ;دگرد مي

باشد  هاي محكمي استوار مي ها و پايه آورديم، هر كدام بر زيرساخت
و اين حقيقت در قسمت دوم اين باب در هنگام مراجعه و بررسي 

روابط اجتماعي اسالم  ةمصاديق و جزئيات اين روابط كه روبناي نظري
  .آشكار خواهد گرديددهد  را تشكيل مي

                                                         
 .8ح  1ب  ،واب احكام العشرةاب ،400/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

 .14ح  78و  10ح  105/  2 كليىن، الكاىف .2
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  پیش درآمد
، مصاديق و جزئيات نظام يساختار روابط اجتماع يمنظور از روبنا

به بيان آنها  يحديث يها  است كه كتاب ياجتماع يمعاشرت يا همزيست
ا آداب و از احكام واجب، ي يا  اين ساختار، مجموعه .اند  پرداخته
 يها  است كه به بيان جزئيات و شكل يمستحب اسالم يها  سنت

روابط  يمختلف آداب معاشرت پرداخته، ساختار صحيح و آرمان
  .ميان مردم را مشخص نموده است ياجتماع

روابط  ة، مسئليو از آنجا كه اسالم به موازات اينكه به لحاظ نظر
 يمشخص پايه ريزرا با ابعاد مختلف و اصول و قواعد  ياجتماع

 يعمل ينموده است، در عمل نيز ساختار مناسب و راهكارها
پياده كردن اين ابعاد، و استوار نمودن اين بنا بر آن  يرا برا يمشخص
 يرا روبنا يعمل يها وضع كرده است، مجموعه اين راهكارها  پايه

  .خوانيم  يم ينظام روابط اجتماع

پردازيم و سعي   ق اين نظريـّه مياي از مصادي  حال به شكلي گذرا به پاره
كنيم تا تصوري كلي از نوع رابطه ميان اين مصاديق و جزئيات با   مي

ارائه  ;ابعاد نظري و اصول روابط اجتماعي در اسالم كه پيشتر گذشت
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نماييم، تا از يك سو پيوستگي ميان قواعد و ابعاد نظريـّه و از ديگر سو 
اما شرح و تفصيل . آشكار گردد پيوستگي اين دو با مصاديق و جزئيات

بيشتر در باره اين ساختار و توضيح آن را به كتابي كه در خصوص 
  )1(.گذاريم  ايم وا مي ديدگاه اسالم در باره روابط اجتماعي تأليف نموده

  :باشد  يدو فصل م ياين بخش دوم نيز خود دارا

  .روابط اجتماعي يابعاد نظر :فصل اول

  .وابط اجتماعيادين راصول بني :فصل دوم

كه در قسمت اول در بيان خود  يدر اين بخش، بر حسب همان چينش
  .ابعاد و قواعد داشتيم به بيان مصاديق و جزئيات آنها خواهيم پرداخت

  
  
  
  
  
  

                                                         
در جلد هشتم كتاب جامع ى حر عامل خكه مرحوم شيى در اين مبحث بيشتر بر روايات .1

حتصيل مسائل الشريعه، كتاب احلج، ابواب احكام العشره ذكر  خود وسائل الشيعه اىل
كتاب اجلهاد، ابواب جهاد النفس و كتاب  از موارد كه درى منوده، به عالوه بعض
  .امي عن املنكر در جلد يازدهم آورده، تكيه كردهى األمرباملعروف و النه



  

 

  

1  
  

  ابعاد روابط اجتماعى    
  .پيشتر براي تئوري اسالم در باب روابط اجتماعي پنج بـُعد ذكر كرديم

هريك از  يب به بيان مصاديق و ساختار روبنايدر اين بخش به ترتي
  .خواهيم پرداخت بـُعداين پنج 

  برخورد باز )1(
  نشانه هاي بیشتري از گشودگی در روابط

از ابعاد تئوري اسالم در  بـُعددر رابطه با بيان مصاديق و جزئيات اين 
هايي بيشتر از آنچه  نشانه ^روابط اجتماعي در روايات اهل بيت

  .خواهيم يافت ،ض آن شديمقبال متعر

سالم كردن مردم به  ةاست كه در آنها بر مسئل ياز آن جمله، روايات
كليد و  چرا كه سالم معموالً ;بلند تأكيد شده است ييكديگر با صدا

   .روابط در ميان مردم است ةسرآغاز هم

  : است فرمودهچنين  ×حضرت امام محمد باقر
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   )1(.المحيب إفشاء الس عز و جلّإنّ اهللا 

  .دارد  آشكارا سالم كردن را دوست مي عز و جلّخداوند 

  : روايت است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

  )2(.من لقيت ىمن التواضع أن تسلم عل

هاي تواضع اين است كه هر كس را مالقات كردي بر او سالم   از نشانه 
  .كني

  : نيز آمده است ×به حضرت علي ‘و در وصيت پيامبر اكرم

آشكارا سالم كردن، : اي علي، سه چيز است كه پوشاننده گناهان است
غذا دادن به مردم و نماز گزاردن در دل شب، آنگاه كه مردم در 

  )3(.خوابند

است كه در آنها بر اين نكته  ياين روايات، آن دسته روايات ةو از جمل
تأكيد شده است كه از صفات انسان مؤمن اين است كه با ديگران گرم 

است كه اين  يباشد و طبيع  يگرفته و اهل انس و الفت با ديگران م
حالت جز در اثر معاشرت گسترده و دراز مدت با مردم حاصل 

  .نخواهد شد

  : نقل است كه فرمود ×در همين رابطه از حضرت امام صادق
                                                         

  .)1ح 34ب ،ابواب احكام العشره( 8/438 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .)54ج/34ب ،ابواب احكام العشره( 8/438 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .)5ح  34ب  ،ابواب احكام العشره( 439/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .3



  روبناي روابط اجتماعي

 

91

تر باشد، كريماني ميهمان نواز،   برترين شما كسي است كه خوش اخالق
گيرند و ديگران را   فت گرفته و مردم نيز با آنان انس ميآنان كه با مردم ال

  )1(.بر بساط ايشان راه باز است

هاي ديگر اين روايات، رواياتي است كه در بيان حرمت قهر   و از نمونه
آنجا كه حكم  ;و هجران و قطع رابطه در ميان مسلمانان وارد شده است
روابط اجتماعي به حرمت قطع رابطه، تنها در حالت برخورد باز در 

گيرد، و از حكم قاطع شرع به حرمت قهر و جدايي، حتي در  شكل مي
آيد كه   صورتي كه يكي از طرفين مظلوم واقع شده باشد، چنين بر مي

  .در اسالم، اصل بر باز بودن باب روابط در هر شرايط است

  : نقل شده است ×در همين رابطه از حضرت امام صادق

    )2( .ال خري يف املهاجرة

  .در جدايي خيري نيست

  : نيز فرموده ×و حضرت امام محمد باقر

هرگاه دو مؤمن بيش از سه روز با هم قهر باشند، من در روز سوم از 
   .هردوي آنها ابراز بيزاري خواهم كرد

اين فرمايش شما در باره ظالم است، گناه : به آن حضرت عرض شد
مظلوم را  :نماييد؟ فرمود  مظلوم چيست كه شما از هردو ابراز بيزاري مي

                                                         
  .)1ح  105ب  ،ابواب احكام العشره( 510/  8 وسائل الشيعهى حر عامل .1
  .)2ح144 ،ابواب احكام العشره( 584/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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 گيرد تا بدين  شود كه به نزد ظالم نرفته و تقصير را به گردن نمي  ميچه 
  )1(.آنها برقرار شود؟وسيله صلح و سازش ميان 

  : هفرمود در وصيت خود به مفضل ×حضرت امام صادق 
شوند مگر اينكه يكي از آن دو   هيچگاه دو مرد با قهر از يكديگر جدا نمي

   .ر دو مستحق بيزاري و لعنت خواهند گرديدو بلكه ه
شود كه   فدايت شوم، حال ظالم معلوم است، مظلوم را چه مي: معتـّب گفت

  شود؟   مستحق اين كيفر مي

چون اين مظلوم، برادر ديني خود را به پيوند فرا نخوانده، سخنان  :فرمود
اه دو هرگ: فرمود  شنيدم كه مي ×از پدرم. گيرد  درشت او را نشنيده نمي

نفر با يكديگر نزاع كرده، يكي بر ديگري ستم روا داشت، بر مظلوم است 
اي برادر من بر تو ستم  :كه به نزد طرف مقابل خود رفته و به او بگويد

تا جدايي ميان او و دوستش  يعني خود را مقصر جلوه دهدام،   كرده
ق چون خداوند تبارك و تعالي حاكمي عادل است و خود ح ;پايان يابد

  )2(.مظلوم را از ظالم خواهد ستاند

   :نيز از آن حضرت نقل است كه فرمود
دو مسلمان كه با يكديگر : فرموده است ‘رسول خدا: فرمود ×پدرم

گذرد، هردو از اسالم خارج شده و   كنند و سه روز از قهر آنان مي  قهر مي
ن با پس هر كدام از آنها كه به سخن گفت ;ميان آن دو واليتي نخواهد بود

برادر خود پيشي گيرد، در روز قيامت نيز در رفتن به بهشت پيشتر 
                                                         

  ).10ح  144ب  ،ابواب احكام العشره( 586/  8 وسائل الشيعهحر عاملى،  .1
  .)3ح  144ب  ،احكام العشره ابواب( 584/  8 الشيعهوسائل ى، حر عامل .2
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  )1(.خواهد بود

است كه در رابطه با لزوم  يو از ديگر انواع اين روايات، احاديث
آنجا كه ديگران پس از  ;ديگران وارد شده است يپذيرش عذرخواه

، در برابر انسان به پوزش و اعتذار يارتكاب خطا و نادرست
يزند، و اين مسئله نشان دهنده ميزان اهميت بقا و استمرار خ يبرم

و تفرقه و محو همه اسباب  يجداي ي، بستن همه درهايروابط اجتماع
 يچنان كه در مبحث احسان و نيكوكار. و علل و آثار آن است

  .در رابطه با اين نكته خواهد آمد يتوضيح بيشتر

  موارد استثنا 

بر موضوع گشودگي در روابط تأكيد  در كنار اين تأكيدات مضاعف كه
بينيم كه  اسالم مواردي را هم از اين قانون كلي استثنا كرده   دارد، مي

امري كه در حقيقت از يك سو مكمل اين بعد از نظريـّه بوده و از  ;است
چون  ;ديگر سو تأكيدي دوباره بر لزوم گشودگي و برخورد باز است

كند،  ز دايره حكم كلي خارج ميهمان گونه كه استثنا مورد خود را ا
  .باشد  تأكيدي بر شمول آن حكم بر غير موارد استثنا نيز مي

ما نيز در ضمن بيان روايات مربوط به بعد چهارم از ابعاد نظريه روابط 
اجتماعي اسالم به بعضي از اين موارد استثنا در سطح كلي روابط اشاره 

ارد در چهار محور ذيل ايم و در اينجا ضمن خالصه كردن اين مو كرده
  .به بيان همه آنها خواهيم پرداخت

                                                         
  .)5ح  144ب  ،احكام العشره ابواب( 585/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  پرهيز از مواضع تهمت. 1
كه مصداق روابط مشكوك بوده، موجب برانگيخته شدن  يموارد 

 يها  تواند زيان  ياين امر م ;گردد  يشك و شبهه در باره طرفين رابطه م
نمايد كه قصد ايجاد رابطه با مردم  يرا متوجه انسان يقابل توجه

از . گردد  يامعه را دارد و موجب از بين رفتن وجهه او در جامعه مج
  :جمله اين روابط است

شود، مانند رابطه با   هاي رفتاري مي  روابطي كه باعث تهمت الف ـ
بعضي از زنان كه انگيزه ايجاد تهمت روابط نامشروع در ذهن مردم 

يا رابطه شود، حتي اگر آن زن در واقع همسر يا مادر انسان باشد،   مي
ها گاه   و اين گونه تهمت. داشتن با ثروتمندان و مرفهان بي درد

باشد و   وه آن ميشيبرخاسته از اصل رابطه و گاه برخاسته از شكل و 
  .در روايات از همه اين موارد نهي شده است

كه  ـ ، از پدران بزرگوارش×در اين رابطه از حضرت امام صادق
  : است كه فرمودنقل  ـ درود خداوند بر آنان باد

  : فرمودند ‘پيامبر اكرم
همنشيني با فرومايگان، : ميراند  اند كه همنشيني با آنان دل را مي  سه دسته

  )1(.سخن شدن با زنان و همنشيني با ثروتمندان  هم

  : اند  فرموده ×حضرت اميرالمؤمنين و نيز

                                                         
  .)1ح  18ب  ،ابواب احكام العشره( 421/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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در صورت  قرار [هر كس خود را در معرض تهمت قرار دهد نبايد 
كسي را جز خود مالمت كند، و كسي كه راز  ]مورد تهمت گرفتن در

   )1(.خود را بپوشاند، اختيارش به دست خود او است

  :اند  فرموده ×امام صادق و

از موارد شك برانگيز پروا كنيد، هرگز كسي از شما با مادر خود در راه 
  )2(.دانند اين زن مادر او است  نايستد، چرا كه همه مردم نمي

كه باعث پيدايش تهمت انحرافات عقيدتي، فكري يا سياسي ب ـ روابطي 
مانند برقراري روابط با اهل بدعت و گمراهي و همنشيني با  ؛گردد  مي

در چنين افرادي يا پذيرفتن آنان به شاگردي، كه  مجلسآنان، حضور در 
  .وارد شده است ^در اين موارد نيز نهي از جانب اهل بيت

  : ست كهاز حضرت امام صادق روايت ا

ال تصحبوا أهل البدع، وال جتالسوهم فتكونوا عند الناس كواحد منهم، و 
    )3(دين خليله و قرينه ىاملرء عل: ‘قال رسول اهللا

با اهل بدعت مصاحبت نكرده و با آنان همنشين نشويد، كه در صورت 
. ارتكاب اين عمل، در نزد مردم مانند يكي از آنان جلوه خواهيد كرد

هر انساني بر دين دوست و همنشين : نيز فرموده است ‘مپيامبر اكر
  .خود است

                                                         
  .)1ح  19ب  ،احكام العشره ابواب( 422/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .)5ح  19ب  ،احكام العشره ابواب( 423/  8 وسائل الشيعهى، لحر عام .2
  .)1ح 27ب ،ابواب احكام العشره( 430/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .3



 6در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                        

 

96

  دورى از همنشينان بد. 2
كه رفتار و كردار ناشايست دارند و از آنان به دوستان ناباب  يافراد

چون انسان از مصاحبت و معاشرت با آنان متضرر  ;تعبير شده است
خواهد ناپسند آنان قرار  يشده و رفته رفته تحت تأثير رفتارها

از اطرافيان  يتأثير پذير ياقتضا يگرفت، زيرا طبيعت انسان دارا
  .خويش است

  : فرمود ‘پيامبر اكرم 

چون هنگامي كه مرگ شخصي فرا  ;در معاشرت با افراد دقت كنيد
رسد دوستانش در برابر ديدگان او حاضر خواهند شد، خوب باشند يا   مي

در برابرش حاضر  )×علي(ميرد مگر اينكه تو   بد، و هيچ كس نيز نمي
  )1(.خواهي بود

  : روايت شده است ×و از حضرت ابوالحسن

دارد و   فرد شرور با تو دشمني روا مي: فرموده است ×حضرت عيسي
يش كه با چه كسي همنشين يندكند، پس ب  دوست ناباب تو را پست مي

  )2(.شوي  مي

د ارشاد و پاك و به قص يبا نيت يرابطه با چنين افراد ياگر برقرار يبل
آن  يدر ورا يمشروع ييا دنياي يهدايت آنان باشد، يا مصلحت دين

                                                         
  .)1ح  11ب  ،ابواب احكام العشره( 411/  8 وسائل الشيعهى، حر العامل .1
  .)2ح  11ب  ،ابواب احكام العشره( 412/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل. 2
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و عناوين آنان  ياما همنشينان بد كه اسام .نخواهد داشت يباشد، مانع
  :در روايات وارد شده اينها هستند

شرع منحرف  جادهكساني كه به لحاظ اخالقي و رفتاري از  :يكي
  .ننده رحم، بخيل، ترسو و احمقفاجر، دروغگو، قطع ك: اند مانند  شده

 ×حضرت امير المؤمنين :نقل است كه فرمود ×از حضرت صادق
  : فرمود  رفت، مي  چون باالي منبر مي

  . سزاوار است هر مسلمان از همنشيني با سه دسته پرهيز كند

  . گو، احمق و دروغگو  فاجرِ بي شرمِ هرزه

تو خوب جلوه داده، درا، كارهاي خود را در نظر   اما فاجر بي شرم هرزه
دارد كه تو هم كارهايي مانند كارهاي او انجام دهي و تو را   دوست مي

رساند، نزديك شدن به چنين   در راه امور دين و آخرتت هيچ ياري نمي
آبرويي تو   شخصي موجب خشونت و قساوت و رفت و آمدش باعث بي

  . است

اميد آن  و اما احمق، هيچگاه مشاور خوبي براي تو نخواهد بود، و
رود كه بتواند شري را از تو دفع نمايد اگرچه خود را در اين راه به   نمي

زحمت بيندازد، چنين شخصي مرگش براي تو بهتر از زندگاني، سكوتش 
  . بهتر از سخن گفتن و دوريش بهتر از نزديكي است

و اما دروغگو، پس با همنشيني او زندگي هرگز به تو خوش نخواهد 
تو را به نزد ديگران برده و سخنان ديگران را به نزد تو  گذشت، او سخنان

فتنه ديگري را  ،هايش پايان يابد  خواهد آورد و هرگاه كه يكي از فتنه
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بنيان خواهد نهاد، تا بدان حد كه اگر راست هم بگويد ديگر كسي او را 
تصديق نخواهد نمود، وي با پاشيدن بذر دشمني و روياندن نهال كينه در 

پس از خدا پروا كرده، . كند  مردم آنان را از يكديگر جدا ميهاي   دل
  )1(.فكري به حال خويشتن كنيد

جاهالن و افراد پست جامعه، يا عقب ماندگان عقلي و  :وديگري
فرهنگي همچون ديوانگان، احمقان، سفلگان، فرومايگان، باديه نشينان، 

  ...زنازادگان و

به  ×حضرت امام صادق گويد كه مي در اين رابطه عمار بن موسي
   :ودفرم من

داري كه همواره نعمتت افزوني يابد، مروت و    عمار، اگر دوست اي
مردانگيت كامل شده و امر معيشت تو اصالح گردد، بردگان و سفلگان را 

به تو  ،خالت نده، چرا كه اگر به آنان اعتماد كنيددر كارهاي خود 
دروغ خواهند گفت، اگر به  خيانت خواهند كرد، اگر با تو سخني بگويند،

 ،اي به تو دهند  تنهايت خواهند گذاشت و اگر وعده ،بدبختي مبتال شدي
   .به آن عمل نخواهند نمود

  : فرمود  و باز از همان حضرت شنيدم كه مي: عمار همچنين گويد

محبت ابرار نسبت به ابرار موجب پاداش ابرار، محبت فاجران و 
فضيلت ابرار و كينه فاجران نسبت به ابرار گنهكاران نسبت به ابرار مايه 

                                                         
  .)1ح  15ب ، ابواب احكام العشره( 416/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  )1(.مايه زينت ابرار بوده، كينه ابرار از فاجران مايه رسوايي فاجران است

  : فرموده است ‘و پيامبر اكرم

: پنج دسته هستند كه در هر حال بايد از معاشرت با آنان اجتناب كرد
  )2(.يه نشينبيماري برص، ديوانه، زنازاده و اعراب باد جذامي، مبتال به

  هاى حرام هستند دورى از كسانى كه داراى حرفه. 3
ها و مشاغل حرام يا كارهاي فاسد پرداخته يا با كار   كساني كه به حرفه 

خود احكام شرع و آداب و سنن كلي اسالم را مورد تمسخر قرار 
  : دهند، مانند عناويني كه در روايت ذيل آمده است  مي

  : ران بزرگوارش نقل است، از پد×از حضرت امام صادق

يهودي، نصراني، كسي كه : شش دسته هستند كه نبايد به آنها سالم كرد
در حال قضاي حاجت است، كسي كه بر سفره شراب نشسته است، 

دهد، و كساني   شاعري كه زنان شوهردار را مورد قذف و تهمت قرار مي
  )3(.ندكن  كه خود را با نكته پراني در باره نواميس مردم سرگرم مي

البته مراد از سالم نكردن در روايت فوق، به كار بردن عبارت معروف 
باشد و ظاهراً به كار   ياست كه به تحيت سالم معروف م ))سالم عليكم((

نداشته  يمانع عصر به خيرو  صبح به خيربردن عبارات ديگر همچون 

                                                         
  .)1ح  16ب  ،ابواب احكام العشره( 418/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  ).4ح  28ب  ،احكام العشره ابواب( 431/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .)5ح  28ب  ،ابواب احكام العشره( 432/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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  .باشد

  : فرمود ×و نيز حضرت علي

يهود، نصارا، كساني كه به : سالم كردشش دسته هستند كه نبايد به آنها 
پردازند، شرابخواران و بربط و تنبور نوازان،   بازي نرد و شطرنج مي

كساني كه سرگرمي آنان سخن گفتن در باره نواميس مردم است و 
  )1(.شاعران

و روشن است كه مراد از شاعران در روايت فوق، آن دسته از آنان 
ردار را به تهمت برده و از حد و است كه در اشعار خود نام زنان شوه

مرز شرع خارج شوند، همچون شاعراني كه در مدح حاكمان ستمگر 
چه اينكه قرآن  ؛شعر گفته و يا در اشعار خود فساد را ترويج نمايند

   :كريم نيز به اين نكته چنين اشاره كرده است
و أَنهم * م يف كُلِّ واد يهيمونَ أَ لَم تر أَنه* و الشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ {

إِالَّ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات و ذَكَروا اللّه * يقُولُونَ ما ال يفْعلُون 
   }أَي منقَلَب ينقَلبون كَثريا و انتصروا من بعد ما ظُلموا و سيعلَم الَّذين ظَلَموا

كه آنان در هر  يا  آيا نديده* كنند   يم يرا گمراهان پيرو و شاعران
دهند   يگويند كه انجام نم  يم يو آنانند كه چيزهاي* سرگردانند؟  يا  يواد
شايسته كرده و خدا را بسيار  يكه ايمان آورده و كارها يمگر كسان* 

و . اند  خواسته ياند يار  به ياد آورده و پس از آنكه مورد ستم قرار گرفته
خواهند دانست به كدام بازگشتگاه  ياند به زود  كه ستم كرده يسانك

                                                         
  .)6ح  28ب  ،ابواب احكام العشره( 432/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  .برخواهند گشت

  دورى از اختالط با مبتاليان به بيمارى هاى مسرى. 4
هاي مسري هستند كه در   نزديك شدن به كساني كه داراي بيماري 

روايات گذشته نيز به اين موارد اشاره شده بود و از جمله رواياتي كه 
از  ×ه وارد شده، روايتي است كه از حضرت امام صادقدر اين رابط
  : نقل شده و به حديث مناهي مشهور است ^پدرانش

و سخن گفتن با شخص مبتال به جذام مكروه است مگر اينكه حداقل يك 
كه از شير  چنان :و فرموده است ذراع ميان آنها فاصله باشد

  )1(.گريزي، از شخص مبتال به جذام فرار كن  مي

                                                         
  .)2ح  28ب ، ابواب احكام العشره( 431/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  بعد تقویت ساختار اجتماعى )2(
در رابطه با اين بعد از تئوري روابط اجتماعي اسالم نيز عالوه بر 

هاي   توان اصول و شيوه  بيان داشتيم مي هايي كه قبالً اصول و شيوه
به صورت خاص  ^ديگري را نيز مالحظه كرد كه اسالم و اهل بيت

  :اند  آنها را مورد تشويق قرار داده

  ر اجتماعی اصول تقویت ساختا

برپايي اجتماعات منظم براي انجام  ةشيو :برپايي اجتماعات. 1
ها   مباحثات در باره امور دين و دنيا، به عنوان يكي از بهترين شيوه

شايد اين شيوه . صالحانبراي استحكام بخشيدن به ساختار جماعت 
بوده و همواره  ^بهترين راهكاري باشد كه مخصوص اهل بيت

  .اند  نموده  به انجام آن تشويق و ترغيب مي د راشيعيان خو

اند كه اين اجتماعات داراي آثار متعدد ديني،   ايشان همچنان تأكيد كرده
باشد   روحي و اخالقي بوده و موجب نزديك شدن به خداوند متعال مي

 آرامش روح، ^و اينكه اين امر موجب زنده نگاه داشتن امر اهل بيت
اين گونه مجالس را دوست داشته  ^و آمرزش گناهان بوده، اهل بيت

  . و اميدوار به شركت شيعيان در آنها هستند

   :نقل است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

به ديدار يكديگر برويد كه ديدار شما با يكديگر موجب زنده شدن 
هاي شما و ياد كردن از احاديث ماست و احاديث ما گرايش شما را   دل

س اگر به برپا نمودن چنين مجالسي اقدام كند، پ  به يكديگر بيشتر مي



  روبناي روابط اجتماعي

 

103

نموديد، به رشد رسيده و نجات خواهيد يافت، و اگر اين كار را ترك 
نموديد گمراه گشته و هالك خواهيد شد، پس به اين كار بپردازيد كه در 

  )1(.اين صورت من ضامن نجات شما هستم

  : فرمود به ميسر ×امام باقر 

هم حديث گفته و در باره هرچه بخواهيد آيا در كنار هم خلوت كرده با 
   .پردازيد  به بحث مي

به خدا سوگند چنين است ما با هم خلوت كرده و با يكديگر : گفتم
  گوييم   حديث گفته و آنچه بخواهيم مي

دارم كه در   به خدا سوگند بسيار دوست مي ; :آن حضرت فرمودند
ا سوگند، من بوي بعضي از اين مجالس همراه شما باشم، بدانيد كه به خد

شما كه بر دين خدا و دين فرشتگان  ;دارم  شما و ارواح شما را دوست مي
خدا هستيد پس با پرهيزگاري و سختكوشي مرا در اين راه ياري 

  )2(.كنيد

   :فرمايد مي ×حضرت امام صادق

شوند، مگر اينكه به تعداد   هيچگاه سه نفر از مؤمنان يا بيشتر با هم جمع نمي
ئكه با آنان همراه خواهند شد، آنگاه اگر آنها در رابطه با خيري آنها از مال

گويند، و اگر از   دست به دعا بردارند، اين فرشتگان به دعاي آنان آمين مي

                                                         
  .)3ح  23ب  ،ابواب فعل املعروف( 567/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل. 1
  .)5ح  23ب  ،فابواب فعل املعرو( 567/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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خواهند تا آن شر و بدي   شري به خدا پناه برند آنان نيز از خداوند متعال مي
شتگان در پيشگاه را از آنان دور كند، و اگر از خدا حاجتي بخواهند، اين فر

  )1(.در برآورده شدن حاجت آنان شفاعت خواهند نمود عز و جلّخداوند 

كه آن حضرت به داود بن  گويد ميـ   ×غالم حضرت صادق  معتب ـ 
  : سرحان فرمود

آنها ابالغ كن كه من  هاي داود، سالم مرا به مواليان و دوستان ما برسان، و ب
را كه با ديگري اجتماع نمايد و باهم به اي   خداوند رحمت كند بنده: ام  گفته

مذاكره امر ما بپردازند، زيرا در اين صورت سومين شخص مجلس آنان 
كند، و هرگز دو مؤمن بر ذكر و   اي است كه براي آنها طلب مغفرت مي  فرشته

شوند مگر اينكه خداوند متعال به آنان بر فرشتگان   ياد ما با يكديگر جمع نمي
چون با يكديگر اجتماع كرديد به ذكر مشغول شويد كه  كند، پس  مباهات مي

در اجتماع و مذاكره شما زنده نگه داشتن ما است، و بهترين كس پس از ما 
كسي است كه در باره امر ما مذاكره كرده و ديگران را نيز به ذكر و ياد كردن 

  )2(.ما بخواند

  : فرمود به خيثمه ×امام باقر نيزو

و أوصهم بتقوى اهللا العظيم أن يعود غنيهم على فقريهم، و أبلغ موالينا السالم، 
قويهم على ضعيفهم، و أن يشهد حيهم جنازة ميتهم، و أن يتالقوا يف بيوم، فإن يف 

                                                         
  .)7ح  23ب  ،ابواب فعل املعروف( 568/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .)10ح  23ب  ،ابواب فعل املعروف( 568/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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    )1(.لقاء بعضهم بعضاً حياة ألمرنا

سالم مرا به اهل واليت ما برسان و آنها را به پرهيز از خداوند بزرگ 
ه وضع فقرايشان رسيدگي كرده، قدرتمندان سفارش كن كه اغنياي آنان ب

دست ضعيفان را گرفته و زندگان به تشييع جنازه مردگانشان بروند، و 
هاي يكديگر رفته و باهم ديدار كنند، كه ديدار ميان   سفارش كن كه به خانه

اهللا عبدا أحيا  رحم: سپس فرمودباشد،   آنها سبب زنده شدن امر ما مي
را كه امر ما را زنده نگاه دارد مورد رحمت خود  اي  خداوند بنده ; أمرنا

  .قرار دهد

شنيدم كه به اصحاب  ×از امام صادقگويد  مي شعيب عقرقوفي نيز 
  : كردند  خود چنين سفارش مي

اتقوا اهللا و كونوا إخوة بررة متحابني يف اهللا، متواصلني مترامحني، تزاوروا 
   )2(و تالقوا و تذاكروا أمرنا و أحيوه

الهي پيشه خود سازيد، و در راه خدا با يكديگر چون برادراني تقواي 
نيكوكار باشيد برادراني كه يكديگر را دوست بدارند و همواره با هم در 
ارتباط باشند، با هم ديدار كنيد و در باره امر ما مذاكره كرده، آن را زنده 

  .نگاه داريد

 يا  اذ شيوهامر كردن شيعيان به اتخ :خيرخواهى براى مسلمانان. 2
تعامل مخلصانه و صادقانه با  ياست تحت عنوان نصيحت كه به معن

                                                         
  .)6ح/10ب ،ابواب احكام العشره( 410/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .)8ح 10ب ،العشرهابواب احكام ( 410/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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كردن  يآنان در انجام كارها و دلسوز يبرا يمسلمانان و خيرخواه
ديگران  يآنان و تشويق آنان به پذيرش همين گونه امور از سو يبرا

ورزند، ياست كه به انجام اين امور مبادرت م ياز كسان يو سپاسگزار
موجب رفع عيوب و  يكه اين گونه نصيحت و دلسوز يژه هنگامبه وي

  .نواقص كار انسان شود

ترين اصولي است كه تقويت كننده   و شكي نيست كه اين اصل يكي از مهم
اي از احساس   روابط در ميان افراد به شمار رفته، اين روابط را بر پايه

  .نمايد  ميمسئوليت، اطمينان و تفاهم براي رسيدن به حقيقت استوار 

ثمربخش خواهد بود كه بر اساس  ياست كه اين فرايند هنگام يبديه
  .حكمت و موعظه حسنه قرار گيرد

  : فرمود ×حضرت امام صادق 

    )1(املؤمن أن يناصحه ىجيب للمؤمن عل

بر هر مسلمان در ارتباط با برادر مسلمان خود واجب است كه 
  .خيرخواهانه رفتار نمايد

   :و نيز فرموده است

   )2(جيب للمؤمن على املؤمن النصيحة له يف املشهد و املغيب

بر هر مسلمان در ارتباط با برادر مسلمان خود واجب است كه در پيش 

                                                         
  .)1ح 35ب ،فعل املعروف ابواب( 594/ 11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .)ح 35ب ،فعل املعروف ابواب( 594/ 11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  .رو يا پشت سر خيرخواهانه رفتار نمايد

  : فرموده است ‘همچنين پيامبر اكرم

   دين عبارت از نصيحت يعني خيرخواهي است

  براي چه كسي؟  اي رسول خدا، خيرخواهي عرض شد

  )1(.براي خدا، پيامبر خدا، پيشوايان ديني و عموم مسلمانان :فرمود

  : فرمودند ×حضرت امام باقر

اتبع من يبكيك و هو لك ناصح، و ال تتبع من يضحكك و هو لك غاش، و 
   )2(اهللا مجيعاً فتعلمون ىستردون عل

از كسي كه تو  از كسي پيروي كن كه تو را بگرياند اما دلسوز تو باشد، اما
ولي سر فريب دادنت را دارد تبعيت مكن، به زودي همگي به  ،خنداند را مي

  .نزد خداوند متعال باز خواهيد گشت و همه چيز را خواهيد فهميد

  : چنين روايت است كه فرمود ×و از حضرت صادق

    )3(إيلّ عيويب ىأحب إخواين إيلّ من أهد

است كه عيوب مرا به من  ترين برادران من در نزد من آن  محبوب
  .پيشكش كند

                                                         
  .)7ح  35ب  ،فعل املعروف ابواب( 595/  11 وسائل الشيعه ى، حر عامل .1
  .)1ح 12ب ،لعشرهابواب احكام ا( 413/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .)2ح12ب ،ابواب احكام العشره( 413/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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   :آن حضرت همچنين فرموده است

نبوده و همواره به سه خصلت نيازمند  يمؤمن هيچگاه از يك خصلت خال
از درون نفسش و  يا  توفيق از جانب خداوند متعال، پند دهنده: است

پند  يكه او را از سر خيرخواه يروحيه پذيرش در برابر كسان
  )1(.دهند  يم

فرمان دادن به شيعيان در باره مهرباني كردن،  :مهربانى، محبت و ديدار. 3
چرا كه يكي از  ؛دوستي، ديد و بازديد و انس و الفت داشتن با يكديگر

عناصر مهم جهت تقويت و استواري روابط ـ چنان كه قبال نيز به آن اشاره 
 كرديم ـ محتواي روحي و عاطفي روابط، و تجسم عيني همان عواطف و

  .احساسات به واسطه اين گونه برخوردهاي گرم و صميمانه است

بدين  ‘قرآن كريم جماعت صالح را در ميان اصحاب پيامبر اكرم
و  }با همديگر مهربانند{آنان : گونه مورد توصيف قرار داده است كه

و مردان و زنان با ايمان، {و  }باشند  با مؤمنان، فروتن مي{آنان 
  .ايم  ا در مباحث گذشته به اين اصل پرداختهو م ;}دوستان يكديگرند

به اين اصل اختصاص داده  يباب مخصوص وسائل الشيعهدر كتاب 
  :كنيم  ياز روايات اين باب را ذكر م يشده است كه در اينجا بعض

  : نقل است كه فرمودند ×از حضرت امام صادق
بر هر مسلمان واجب است كه در راه همبستگي با ديگر مسلمانان 

                                                         
و در كتاب  )3ح  12ب  ،احكام العشره بابوا( 413/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

  .»و قبول ممن ينصحه«: اين عبارت به اين صورت آمده : ى، برقاحملاسن
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ده، در راه مهرباني با يكديگر و رسيدن به داد نيازمندان به ياري هم كوشي
با يكديگر مهربان، : بشتابند، تا چنان شويد كه خداوند متعال فرموده است

اي كه انصار در زمان پيامبر   همان رويه ;و از مصايب يكديگر، غمناك
  )1(.مقيد به انجام آن بودند ‘اكرم

  : ايت است كهنيز رو ×و از حضرت امام باقر

    )2( وايا معشر املؤمنني تألّفوا و تعاطف. رحم اهللا امرء ألّف بني وليني لنا

خداوند كسي را كه ميان دو تن از ياران ما انس و الفت ايجاد كند 
  .اي گروه مؤمنان با يكديگر انس گرفته، و مهربان باشيد . رحمت كند

دن ميان ساير ترغيب شيعيان به آشتي دا :ايجاد صلح و آشتى. 4
تا بدان پايه كه فضيلت اين عمل از فضيلت يك سال نماز و  ;مؤمنان

در رابطه با  فراوانيآنجا كه روايات  ;روزه بيشتر دانسته شده است
تواند در استحكام و تقويت   فضيلت و اهميت اين عمل و آثاري كه مي

، روابط كلي اجتماعي در ميان مردم و رفع موانع و مشكالت اين كار
  .وارد گرديده است ^داشته باشد از اهل بيت

هاي خود بخشي را به عنوان   تعدادي از فقهاي گران قدر نيز در كتاب
اند كه در آن به تفصيل، احاديث شريف وارد در   كتاب الصلح باز كرده
  .اند  اين موضوع را آورده

در حديث معتبري از حضرت امام اميرالمؤمنين و حضرت امام 
                                                         

  .)2ح  124ب  ،ب احكام العشرهابوا( 552/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .)5ح 124ب ،احكام العشره ابواب( 552/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  : اند  ه است كه اين دو بزرگوار چنين فرمودهنقل شد ’صادق

   )1(.ألن أصلح بني اثنني أحب إيل من أن أتصدق بدينارين

تر است از   اگر ميان دو نفر صلح و آشتي ايجاد كنم در نزد من محبوب
  .ماينكه در راه خدا دو دينار صدقه بده

   :و نيز از آن حضرت نقل است كه فرمود
آشتي دادن ميان مردمان  ،دارد  ن را دوست مياي كه خداوند متعال آ  صدقه

است آنگاه كه روابط ميان آنها تيره شود و نزديك كردن آنان به يكديگر 
  )2(.است آنگاه كه از هم دور گردند

را  ×چه اينكه نقل است وقتي ابن ملجم حضرت اميرالمؤمنين
مضروب نمود آن حضرت در بستر مرگ به دو فرزند خود حضرت 

  : هايي فرمود، از آن جمله اينكه وصيت ’امام حسينامام حسن و 

صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة و : يقول ‘فإين مسعت جدكما
   )3(.الصيام

آشتي دادن ميان : فرمود  شنيدم كه مي ‘من از جد شما پيامبر اكرم
  .مسلمانان از نماز و روزه يك سال برتر است

  : گويد مي ابوحنيفه كاروان دار حج شخصي به نام

                                                         
  .)6ح/163و 1ح/1ب ،ابواب احكام العشره( 162/ 13 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .)2ح  1ب  ،ابواب احكام العشره( 162/  13 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .47 نامه /ج البالغه .3
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من و دامادم در حال مشاجره بر سر ارث و ميراث بوديم كه مفَضل از اصحاب 
بياييد : به ما برخورد كرد، وي مدتي نزد ما ايستاد و سپس گفت ×امام صادق

تا به خانه من برويم، ما به خانه او رفتيم و او با چهارصد درهم كه از نزد خود 
و پس از آنكه هركدام از ما از ديگري اطمينان ميان ما را صلح داد،  ،به ما داد

بلكه از جانب  ،بدانيد كه اين پول از مال خودم نبود: حاصل كرديم به ما گفت
بوده و آن حضرت مرا فرمان داده است تا وقتي دو تن  ×حضرت امام صادق

  )1(.اي با هم اختالف كردند، آنان را سازش و آشتي دهم  از شيعيان بر سر مسئله

را به مرحله  يتر از اين، شارع مقدس در اين زمينه اقدام مهم گذشته
آميز در مقام  اجرا در آورده و آن اجازه استفاده از دروغ مصلحت
است  يدر جاي يصلح دادن ميان افراد، همچنين عدم جواز راستگوي
  .كه موجب فتنه و فساد در روابط ميان مؤمنان شود

رود، اما در عين   يهان به شمار مترين گنا  باوجود اينكه دروغ از بزرگ
كنند، در   يكه فقها آن را مشخص م يحال در چارچوب حدود شرع

ها جايز شمرده   دادن ميان مردم و حل اختالفات و نزاع يمقام آشت
  .شده است

 ^در همين رابطه از حضرت امام جعفر صادق از پدران بزرگوارش
  : نقل شده است ‘از حضرت پيامبر اكرم

حيله كردن در جنگ، : كه دروغ گفتن در آنها جايز است سه چيز است
وعده دادن به زوجه و صلح دادن ميان مردم، و سه چيز است كه راست 

                                                         
  .4ح / 1ب / 162/  13 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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خبرچيني، دادن اخبار ناپسند به يك : گفتن در آنها زشت و ناپسند است
مفسده [اش و دروغ گفتن در مقام تكذيب كسي كه خبري   مرد از خانواده

  )1(.آورده است ]انگيز

   :روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

   .دروغ، راست و اصالح كردن در روابط ميان مردم: سخن سه شعبه دارد

فدايت شوم اصالح ميان مردم : از آن حضرت سؤال شد: رواي گويد
  چگونه است؟ 

شنوي و بعداً وي از   اينكه مثال از كسي در باره ديگري سخني مي :ودفرم
از فالني شنيدم : شود، آنگاه، تو بگويي  چركين مي  ردار و دلآن سخن خب

كرد و سخنان خوبي بر خالف آنچه   كه در باره تو چنين ذكر خير مي
  )2(.اي به اين شخص تحويل دهي  شنيده

 ةهمت گماشتن به مسئل :همسايگان و تقويت ساختار اجتماعى. 5
بـُعد  حسن همجواري با آنان، كه اين مسئله را درهمسايگان و 

هاي  ايم، اين اصل در محكم كردن شالوده  برخوردهاي ويژه بيان كرده
چرا كه رابطه همسايگي در  ;اجتماع از اهميت خاصي برخوردار است

بي يكي از روابط مهم طبيعي را ـسـكنار روابط پر اهميت خانوادگي و ن
و هرچه تعاون و همياري در ميان ساكنان . دهد  در جامعه تشكيل مي

نطقه بهتر باشد، امكان تحقق رفاه و امنيت و ثبات براي كل يك م
                                                         

  .2ح  141ب  ،578/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .6ح  141ب  ،579/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  .جامعه بيشتر خواهد بود

كه شارع مقدس در رابطه با مسئله همسايگان به آنها  يتمام جزئيات
ويژه  ياشاره فرموده است در همين راستا بوده و در بخش برخوردها

  .به آنها خواهيم پرداخت

از اقدامات بازدارنده و  يا  اتخاذ مجموعه :اقدامات بازدارنده. 6
  :، از جملهيدر راه استحكام هرچه بيشتر روابط اجتماع يعمل

جويي، ناسزاگويي و   پرهيز از برانگيختن كينه و دشمني مردم، ستيزه ●
  .دشمني با آنان

  :فرمود ‘پيامبر اكرم: هفرمود ×در اين رابطه حضرت امام صادق

گونه سفارش كرد  نكه مرا اينمگر اي ،هيچگاه جبرئيل بر من فرود نيامد
  )1(.اي محمد، از كينه و دشمني مردمان بپرهيز :كه

   :فرمود ‘پيامبر اكرم و نيز

هيچگاه جبرئيل بر من فرود نيامد مگر اينكه مرا موعظه كرد و پند داد و 
جويي كردن با مردمان بر حذر باش   از ستيزه: آخرين پند او اين بود كه
  )2(.برد  ا آشكار نموده و عزت وي را از بين ميكه اين كار عيوب انسان ر

  : فرمودند ‘همچنين پيامبر اكرمو

اي است، منظورم تراشنده مو نيست،   بدانيد كه در دشمني كردن، تراشنده
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  )1(.بلكه تراشنده و از بين برنده دين است

به نامه و پيغام، و همچنين تشويق به نامه  و وجوب پاسخ به سالم، ●
  .مالقات و ديدارنگاري به جاي 

  : فرمود ×در اين زمينه حضرت امام صادق

 ،پاسخ دادن به نامه واجب است همان گونه كه جواب سالم واجب است
  )2(.كند به خدا و رسول او سزاوارتر است  و كسي كه اول سالم مي

  : هو نيز همان حضرت فرمود

   )3(التواصل بني اإلخوان يف احلضر التزاور، و يف السفر التكاتب

در وطن، مالقات و ديدار است و در سفر، نامه  يپيوند ميان برادران دين
  .ينگار

به عهد و پيمان و لو بعد از يك سال، البته  يتشويق مؤمنان به وفا ●
  .با توجه به اينكه اين كار از لحاظ شرعي واجب نيست

   :فرمودند ‘پيامبر اكرم در اين رابطه

بايد به وعده و پيمان خود  ،ن داردهر كس كه به خدا و روز قيامت ايما
  )1(.وفا كند
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تواند به آنها   وضع كردن شرايطي چند براي دوستاني كه انسان مي ●
  .اعتماد و اطمينان كند

  : روايت شده است ×از حضرت امام صادق

كمال  لیتكن فيه تلك احلدود فال تنسبه إالصداقة حمدودة، فمن مل 
. الصداقة یتلك احلدود فال تنسبه إلمن  ءالصداقة، و من مل يكن فيه شي

زينك زينه  ىأوهلا أن تكون سريرته و عالنيته لك واحدة، و الثانية أن ير
و شينك شينه، و الثالثة ال يغريه عنك مال و ال والية، و الرابعة أن ال 

    )1(مينعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته، و اخلامسة ال يسلمك عند النكبات

ي است، پس هر كس كه تمامي اين شرايط در وي جمع دوستي داراي شرايط
نبود او را به نهايت دوستي نسبت نده، و هر كس كه هيچ يك از اين شرايط 

اول اينكه آشكار و پنهان : در وي موجود نبود، او را اصال دوست خود ندان
او با تو يكسان باشد، دوم اينكه زينت و آبروي تو را زينت و آبروي خود 

به دست آوردن سوايي و ننگ تو را ننگ خويش بداند، سوم اينكه دانسته، ر
مال و مقام در دوستي وي با تو تغييري ايجاد نكند، چهارم اينكه از آنچه 

ها تو   توان دارد در راه ياري تو دريغ ندارد و پنجم اينكه در هنگام بدبختيدر 
  .را تنها نگذارد

 ،توازن در روابطكنترل عواطف و احساسات كه در مبحث رعايت  ●
ها و احترامات در روابط   اي كه حرمت  به آن خواهيم پرداخت، به گونه

  .ها به تيرگي نگرايد  محفوظ بوده، روابط با از ميان رفتن حرمت
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همچنين برحذر داشتن شيعيان از زياده روي در اعتماد و اطمينان به 
و ديگر . ندافراد، تا در اثر اين كار طرفين رابطه به ناكامي كشيده نشو

بينيم كه در جاي جاي  مواردي كه به چنين اقداماتي مربوط بوده و مي
احكام و آداب معاشرت به صورت پراكنده آمده و ما هم در جاي خود 

  .به برخي ديگر از آنها اشاره خواهيم نمود

  مشورت و شرایط و آثار آن

باره  در پايان بحث از تقويت ساختار اجتماعي پسنديده است كمي هم در
موضوع مشورت و احكام و شرايط و آثار مترتب بر آن، به عنوان يكي از 

هچنان كه مشورت يكي . هاي مهم تقويت ساختار اجتماعي بحث كنيم  پايه
  .آيد  هاي مهم در روابط اجتماعي به حساب مي  از افق

   :اهميت شورا. 1

اي   به گونه ;اند  اهميت خاصي به مسئله شورا داده ^اسالم و اهل بيت
نظريه حكومتي اسالم در  ^از ديدگاه اهل بيت: توان گفت  كه مي

، در سطح )1(باشد  مرحله عمل و اجرا، بر اساس اصل شورا استوار مي
بر مسئله شورا تأكيد  ^بينيم كه اهل بيت  روابط اجتماعي نيز مي

  .اند  اي كرده  ويژه

  : فرمود ×حضرت امام صادق 

توفيق من اهللا، فإذا أشار عليك  مشاورة العاقل الناصح رشد و مين و
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    )1(الناصح العاقل فإياك و اخلالف فإن يف ذلك العطب

مشورت كردن با شخص عاقل دلسوز موجب رشد، ميمنت و توفيقي از 
جانب خداوند است، پس اگر شخص دلسوز عاقل تو را در امري 

بال راهنمايي كرد، مبادا بر خالف آن رفتار كني، كه اين كار هالكت به دن
  .خواهد داشت

  : فرمود ×و حضرت امام محمد باقر

هركه مشورت نكند پشيمان شود، : چهار جمله در تورات آمده است
ترين مرگ است، هر عملي كه با ديگران انجام دهي،   تهيدستي بزرگ

همان با تو انجام خواهد شد و هركه به قدرت رسيد خود خواه 
  )2(.شود  مي

  : وايت شدهر ×و از حضرت امير المؤمنين 

   )3(اإلستشارة عني اهلداية

  .مشورت چشمه هدايت است

 ^توان ابعاد ذيل را كه اهل بيت  حال براي شناخت اهميت شورا، مي
  :مورد مالحظه قرار داد ،اند  در رابطه با آن بيان فرموده

مشورت بهترين پشتيبان انسان در عمل و : توان و پشتگرمى .1
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  .باشد  تماعي ميحركت او موتور حقيقي روابط اج

  : اين سخن بود كه ×به حضرت علي ‘از وصاياي پيامبر اكرم يكي

   )1(ال مظاهرة أوثق من املشاورة، و ال عقل كالتدبري

تر از مشورت نبوده و عقلي چون تدبير   بخش  هيچ پشتگرمي اطمينان
  .نيست

  :كه ;در نهج البالغه نيز بر اين معني تأكيد شده است 

   )2(ال فقر كاجلهل، و ال مرياث كاألدب، و ال ظهري كاملشاورةال غىن كالعقل، و  

همانند ادب و  ي، ميراثيچون نادان يچون عقل، تهيدست ينياز  يهيچ ب
  .همچون مشورت نيست يا  پشتوانه

مشورت موجب تقويت اراده و  :دوراندیشى و قدرت اراده .2
كند طبيعتاً از   يكه مشورت م يچون كس ;در كار است ياستوار
مشورت به انجام  يكه به مقتضا يكه اتخاذ كرده و عمل يموضع

   .كند  يرسانده، احساس اطمينان م

   :فرمود ×امام محمد باقر

  دورانديشي چيست؟: عرض شد ‘به پيامبر اكرم

   :فرمود 
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  )1(.مشورت كردن با افراد صاحب نظر و پيروي كردن از آنان

 يو روش برا مشورت برترين راه :بهترین راه شناخت حقیقت .3
آنجا كه انسان با  ;باشد  يبه حقيقت و انتخاب راه درست م يدستياب

تكيه بر نظر اشخاص خبره و با تجربه، به دور از عواطف، اميال و 
، يا يا  چيره گشته، او را به اتخاذ شيوه يكه گاه بر و يهاي هوس

دارد، به آنچه در نفس واقع حق و صواب است،   يوا م يانجام كار معين
  .برسد

در  ;بر اين ويژگي مشورت و شورا نيز تأكيد شده است̂ در احاديث اهل بيت
  : گونه روايت شده است كه اين ×نهج البالغه از حضرت اميرالمؤمنين

   )2(من استبد برأيه هلك، و من شاور الرجال شاركها يف عقوهلا

هر كس بر نظر شخصي خود مستبدانه پافشاري كند هالك شده و هر 
  .ديگران مشورت كند در عقل آنان شريك و سهيم گشته استكس با 

  : و پيشتر از آن نقل كرديم كه

    االستشارة عني اهلداية

  .مشورت چشمه هدايت است

  : فرمود ×همچنين امام صادق

استشر العاقل من الرجال الورع فإنه ال يأمر إال خبري، و إياك و اخلالف 
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   )1(ين و الدنيافإن خمالفة الورع العاقل مفسدة يف الد

با شخص عاقل و پرهيزگار مشورت كن كه او تو را جز به خير و نيكي 
راهنمايي نخواهد كرد و مبادا با نظر چنين شخصي مخالف ورزي كه 
  .مخالفت با نظر شخص عاقلِ با تقوا، دين و دنياي تو را فاسد خواهد كرد

 نيز كيفيت استفاده از نظريات عقال و ×حضرت اميرالمؤمنين
مشورت گرفتن از آنان، در جهت دست يافتن به حق و صواب را در 

   :وصيتي به فرزند خود محمد بن حنفيـّه، چنين تشريح فرموده است

بعض، مث اختر أقرا من الصواب، و أبعدها  اضمم آراء الرجال بعضها إىل
   ؛من االرتياب

از ميان  آرا و نظريات مختلف ديگران را در كنار يكديگر قرار بده، سپس
 تر و از شك و شبهه دورتر است، برگزين  آنها آن را كه به درستي نزديك

...  

  : تا آنجا كه فرمود

برأيه و من استقبل و جوه اآلراء عرف مواقع  یقد خاطر بنفسه من استغن
   )2(أاخلط

هر كس كه تنها با اتكا به رأي خود، خويشتن را از نظريات ديگران بي 
ه مخاطره انداخته و كسي كه از نظريات ديگران نياز بداند، خود را ب
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  .گردد  استقبال كند، از اشتباهات خود آگاه مي

  مشاورويژگى . 2
ها   يابعاد مسئله مشورت، خوب است كه ابتدا ويژگ يبررس يدر راستا

خواهيم با آنها مشورت كرده و از نظريات   يرا كه م يو صفات كسان
ها چنان كه در   يصفات و ويژگ اين. مند گرديم، بشناسيم ايشان بهره

  :روايات آمده چنين است

  .و ترس از خداوند متعال يتدين، پرهيزگار. 1

خواه همچون   مشورت يبدان سان كه برا ;اخالص در نصيحت. 2
  .برادر مهربان و دلسوز باشد

  .عقل و تجربه. 3

  .و پوشيده نگه داشتن اسرار مشورت كننده يرازدار. 4

همچون بخل،  يكه از صفات يا  به گونه ;ياعتدال اخالق شخص. 5
كه نشان از وجود خلل در  يصفات ;تهي باشد ...ترس، حرص و 

  .شخصيت انسان دارد

در نتيجه، مشورت كردن  ;استوار ياز موقعيت اجتماع يبرخوردار. 6
  .با مردمان فرومايه و بردگان به مصلحت نخواهد بود

كه  ين مشورت با كسان، بنابر اييو عاطف ياعتدال در وضع روح. 7
گيرند،   يبيش از اندازه تحت تأثير عواطف و احساسات خود قرار م
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  )1(.نيست   صحيح

توان   ياز روايات كه عالوه بر روايات پيشين، م يا  حال به مجموعه
  :كنيم  يها را از آنها برداشت كرد، اشاره م  ياين ويژگ

  : چنين نقل شده ×از حضرت امام صادق ●

    )2(ركم الذين خيشون رماستشريوا يف أم

در كارهاي خود با كساني مشورت كنيد كه از پروردگار خود 
  .هراسند  مي

  : نيز چنين نقل شده ×از اميرالمؤمنين ●

   )1(شاور يف حديثك الذين خيافون اهللا

                                                         
1.  از مشورت با زنان در روايات نيز وجود مهني خصوصيت در آنان ى شايد دليل

ى فراگري مى ا در ميان زنان و خصوصاً در اين عصر، پديدهى، چرا كه اين ويژگ; باشد
كه نسبت به اين قشر جامعه ى باشد، مهچنني است مسئله بردگان، زيرا تربيت اجتماع

ده كه صالحيت مورد مشورت قرار گرفنت را از آنان بوى ا شده است به گونهى اعمال م
را ى پيدا شود كه اين شايستگى كرده است، و بر فرض اينكه در ميان آنان كسى سلب م

از ى از مهني رو است كه در بعض; اشكال خواهد بود داشته باشد قطعاً مشورت با او ىب
د نيز مشورت كرده گاه با غالمان سياه خو ×روايات آمده است كه حضرت امام كاظم

. »بسا كه خداوند گشايش را در زبان او قرار داده باشد«: فرمودندى و در اين باره م
  .437/  2 حماسن :ك.ر
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  .در سخنان خود با كساني مشورت كن كه از خداوند متعال واهمه دارند

   :فرموده است ×حضرت امام صادق ●

شود از اينكه يكي از شما در هنگام رو به رو شدن با   چه چيز مانع مي
مشكلي كه توان حل آن را ندارد با مردي عاقل، متدين و پرهيزگار 

  ! مشورت كند؟

 ،بدانيد كه اگر او چنين كاري را بكند خداوند وي را هرگز تنها نگذاشته
ترين راه به   نزديك اش گردانيده، او را در بهترين كار و  بلكه بلند مرتبه

  )1(.سوي خدا خواهد انداخت

  : فرمود ×امام صادق ●

إن املشورة ال تكون إال حبدودها، فمن عرفها حبدودها و إالّ كانت مضرا 
  .علي املستشري أكثر من منفعتها له

  .تشاوره عاقالًى فأوهلا أن يكون الذ

  .و الثانية أن يكون حراً متديناً

  .يقاً مؤاخياًو الثالثة أن يكون صد

سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، مث يستر ى و الرابعة أن تطلعه عل
  .ذلك و يكتمه

فإنه إذا كان عاقالً انتفعت مبشورته، و إذا كان حراً متديناً جهد نفسه يف 
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كان صديقاً مؤاخياً كتم سرك إذا أطلعته على سرك، و النصيحة لك، و إذا 
كعلمك متت املشورة و كملت ه به إذا أطلعته على سرك فكان علم

   )1(النصيحة

است كه اگر آن حدود و شرايط در آن  يمشورت را حدود و شرايط
و اگر اين حدود و شرايط در آن  ]به درستي انجام شده[مراعات گرديد 

لحاظ نگرديد، زيان چنين مشورتي بر مشورت كننده از منفعت آن بيشتر 
  .خواهد بود

  .مشاور بايد عاقل باشداولين شرط اين است كه 

  .دومين شرط اين است كه بايد آزاده و ديندار باشد

  .با تو برادرانه باشد يو يسومين شرط اين است كه بايد دوست

در  يچهارمين شرط اين است كه بايد همه اسرار خود را با چنين مشاور
خود تو  ياو از درون تو مانند آگاه يكه آگاه يا  ، به گونهيميان بگذار

درون خودت باشد و او نيز اين اسرار را پوشانده و در پرده كتمان  از
  .نگاه دارد

برد، و اگر  يحال اگر اين مشاور عاقل بود از مشورت با او سود خواه
تو خود را به زحمت  يبرا يآزاده و ديندار باشد، در راه خير خواه

را از  يبرادر گونه داشته باشد، چون و يخواهد افكند، و اگر با تو دوست
، راز تو را پوشيده نگاه خواهد داشت، و در نهايت ياسرار خود آگاه كرد
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او از  يآگاه يكه گوي چنان ياطالعات صحيح داد ياگر به چنين مشاور
 يخودت از درونت شد، اين مشورت و خير خواه يدرون تو مانند آگاه

  .به درجه كمال رسيده است

ش از حضرت از پدران بزرگوار ×از حضرت امام رضا ●
  : روايت شده است كه فرمود ×اميرالمؤمنين

يا علي، ال تشاورن جباناً فانه يضيق عليك املخرج، و ال : قال رسول اهللا
تشاورن خبيالً فانه يقصر بك عن غايتك، و ال تشاورن حريصاً فإنه يزين 

   )1(و اعلم أن اجلنب و البخل و احلرص غريزة جيمعها سوء الظن. لك شرها

اي علي، هرگز با ترسو مشورت مكن كه راه  :فرموده است ‘مبر اكرمپيا
كند، و هرگز با بخيل مشورت مكن كه تو را از   چاره را بر تو تنگ مي
دارد و هرگز با حريص مشورت مكن كه بدي   مقصدي كه داري باز مي

و بدان كه ترس، بخل و حرص . دهد  اين عمل را بر تو زيبا جلوه مي
انسان هستند كه صفت سوء ظن همه آنها را باهم در صفاتي غريزي در 
  .درون خود دارد

  : به عمار ساباطي فرمودند ×حضرت امام صادق ●

داري كه نعمت بر تو تمام شده، مروتت كامل و   اي عمار، اگر دوست مي
امر معيشتت اصالح گردد، با بردگان، و فرومايگان در كارهايت مشورت 

كنند، اگر با   رادي اعتماد كني به تو خيانت ميمكن، چرا كه اگر به چنين اف
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گويند، اگر روزگار از تو برگشت تو را  سخن شوي به تو دروغ مي  آنان هم
  )1(.كنند  اي به تو دادند، به آن وفا نمي نهند و اگر وعده وا مي

  : آمده است ×به حضرت علي ‘در وصيت پيامبر اكرم ●

يا علي . القضاء، و ال تستشار و ال توىل... النساء مجعة ىيا علي ليس عل
ففي  يءيا علي إن كان الشؤم يف ش. ندامةسوء اخللق شؤم، و طاعة املرأة 

   )2(لسان املرأة

و از ديگر اموري كه زنان را در آن ... اي علي نماز جمعه بر زنان نيست،
اي علي، بد  .دار شدن امر قضاوت و مشورت است  اي نيست، عهده  مداخله

اي  .بديمن است، پيروي كردن از زنان نيز شوم و بديمن استاخالقي شوم و 
  .علي اگر بديمني در چيزي باشد در زبان زنان است

  : آمده كه فرمود ×و در روايت معتبر ديگري از حضرت امام صادق

اعصوهن يف املعروف قبل أن يأمرنكم : النساء فقال ‘ذكر رسول اهللا
    )3(حذر ىنوا من خيارهن علباملنكر، و تعوذوا باهللا من شرارهن وكو

اگر آنان شما را به : روزي از زنان ياد كرد و فرمود ‘پيامبر اكرم
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باشد كه زنان در آن عصر ى واختالقياتى نيست اين احاديث به اعتبار شرايط حميط
باشد كه ذاتا و به ى اند، شايد هم به اعتبار خلقيات وعواطف وزمان با آن مواجه بوده

  .در زنان وجود داردى صورت كل
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كارهاي خوب هم فرمان دادند از آنها اطاعت نكنيد، مبادا كه بعداً به 
انجام كارهاي بد فرمانتان دهند، از زنان بد به خدا پناه بريد و از خوبان 

  .ايشان بر حذر باشيد

  شاروظايف مست. 3

كه مورد  يديگر اين بحث بايد بدانيم كه مستشار يا همان كس بعددر 
شود، وظيفه دارد در مشورت دادن به ديگران كمال   يمشورت واقع م

را داشته و تمام تالش و كوشش خود را به  يو خيرخواه يدلسوز
  .كار بندد تا مشورت كننده را به بهترين انتخاب رهنمون شود

))املستشار مؤمتن((: هدر حديث آمده است ك
يعني كسي كه مورد  )1(

  .امين مردم است ،شود  مشورت واقع مي

  : آمده است ×در حديث ديگري از حضرت امام صادقو

   )2(من استشار أخاه فلم ينصحه حمض الرأي سلبه اهللا رأيه

 خردهر كس در مقام مشورت دادن به برادر ديني خود كمال دلسوزي و 
  .د، خداوند خردش را از وي خواهد ستاندخويش را به كار نبر

و عالوه بر به كار بردن كمال دلسوزي و خيرخواهي بر وي 
را به خرج  ينهايت رازدار ))املستشار مؤمتن(( يمقتضاواجب است به 

داده و اسرار مشورت كننده را بپوشاند، كه اين نهايت خلوص و 
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فهوم و با مشورت كننده است و همه اينها با هم م يو ييكرنگ
  .دهد  يامانت را تشكيل م يمقتضا

نيز به  ،اين امر از بند چهارم روايتي كه در ابتداي اين مبحث آورديم
  : اند  آنجا كه امام فرموده ;شود  خوبي استفاده مي

در ميان  يچهارمين شرط اين است كه بايد همه اسرار خود را با چنين مشاور
خود تو از درون  يتو مانند آگاهاو از درون  يكه آگاه يا  ، به گونهيبگذار

  .خودت باشد و او نيز اين اسرار را پوشانده و در پرده كتمان نگاه دارد

ترين اصولي   بدين ترتيب روشن شد كه موضوع مشورت يكي از مهم
در بحث روابط اجتماعي و به طور كلي در  ^است كه اهل بيت

  .اند  سازندگي اجتماعي، بر آن تأكيد فرموده

  مساوات و برادرىبعد  )3(
سومين بـُعد اين است كه مضمون و محتواي روابط اجتماعي در ميان 

توان  هاي اين بعد را مي مؤمنان مساوات و برادري است و عاليم و ويژگي
نظامي كه ابعاد مختلف  ;هاي مختلف نظام روابط اجتماعي يافت در بخش

چه اينكه در  ؛گردد ها و بنيادهاي آن را شامل مي روابط، همچنين پايه
هاي تشكيالتي نظام روابط نيز به  مباحث گذشته و بيان مصاديق ويژگي

هايي چون افشاي سالم،   ويژگي ;توان اين امر را مالحظه كرد وضوح مي
حرام بودن قهر ميان مؤمنان، گشودگي گسترده در روابط كه همه به همين 

  .ره داردبـُعد يعني مساوات و برادري در متن روابط اجتماعي اشا

چنين است در موضوع تقويت ساختار اجتماعي، مانند گرد هم آمدن، ديدار، 
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  .مهرباني و محبت متقابل، وجوب پاسخ دادن به نامه، و ساير مصاديق

و نيز در اصول و قواعد كلي خصوصاً در قاعده پاي بندي به وظايف، 
  . داريدم دوستي و مر

شرعي كلي است، در ميان آنجا كه در قاعده اول آنچه موضوع رابطه 
همه مسلمانان مساوي است، مانند اداي امانت، اقامه شهادت، حقوق 

و چنين . مانند حضور در تشييع جنازه و عيادت بيماران ؛عام اجتماعي
حرمت خون و مال كه بنا : است حقوق مادي هر انسان مسلمان مانند

 ته و حتيبر آن، كسي حق تعرض به مال و جان و خانواده او را نداش
اش  و يا نگاه كردن به داخل خانه او را بدون اجازه ناجازه وارد شد

  .ندارد

حفظ آبرو و كرامت وي و عدم : يا حقوق مادي انسان مسلمان مانند
جواز تحقير و اهانت كردن به او، خوار كردن، غيبت كردن، افشاي اسرار 

  .و يا عيبجويي نمودن از او

ذاشتن، نيت بد داشتن، متهم كردن، بلكه، ستم روا داشتن، تنها گ
به  يكردن نسبت به هيچ انسان مسلمان يترساندن، طعنه زدن، عيبجوي

  .كه تفصيل اين مطلب در آينده خواهد آمد ;باشد  يهيچ وجه صحيح نم

هايي كه خداوند متعال وضع  در قاعده چهارم نيز در همه راه و روش
توان همين اصل   د، ميان  نيز بر آنها تأكيد كرده ^كرده و اهل بيت

افشاي سالم، ابتدا به : مساوات و برابري را مالحظه نمود، اموري چون
سالم، خوش صحبتي، احترام و بزرگداشت ديگران، مالقات با مردم 
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با تبسم و خوشرويي، دست دادن و روبوسي كردن، و ديگر مواردي 
  .اي به آنها خواهيم داشت  كه در جاي خود اشاره

باشد كه در  ياين مسئله، روايات يها  شكارترين عالمتاز آ يشايد يك
وارد  ـ كه باشد ياز هر كس ـباره وجوب پاسخ دادن به سالم و نامه 

  :شده است

  : فرمود ×امام صادق 

باهللا و  رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السالم، و البادي بالسالم أوىل
   )1(برسوله

واجب است و كسي كه در  پاسخ دادن به نامه مانند گفتن جواب سالم
  .سالم كردن پيشدستي كند به خدا و پيامبر خدا سزاوارتر است

همچنين است حرمت فرق گذاشتن در نحوه سالم كردن ميان 
   :مسلمانان فقير يا پولدار

   :روايت شده كه فرمود ×در اين رابطه از حضرت امام رضا

او سالم كند، كه  اي به  هر كس فقير مسلماني را مالقات نمايد و به گونه
كند تفاوت داشته باشد در روز   با سالمي كه به يك شخص پولدار مي

قيامت خداوند را در حالتي مالقات خواهد نمود كه بر وي خشمناك 
  )1(.است
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در  :يو باز چنين است توهين به يك مسلمان به جهت فقر و تهيدست
از رسول  ^همين رابطه از حضرت امام صادق از پدرانش

  : قل شده، كه در حديث مناهي فرمودن‘خدا

من استخف بفقري مسلم فقد استخف حبق اهللا، و اهللا يستخف به يوم القيامة 
   )1(إال أن يتوب

هر كس فقير مسلماني را پست و حقير بشمارد، حق خداوند متعال را 
ناچيز دانسته و خداوند نيز در قيامت او را پست ناچيز خواهد دانست 

  .ندمگر اينكه توبه ك

   :و نيز آن حضرت فرمود

خداوند  ،و فقرش خوار و ذليل كند يرا به دليل تهيدست يهر كس مسلمان
 يمتعال نيز او را در روز قيامت در برابر ديدگان همه خاليق رسوا و ب

  )2(.آبرو خواهد كرد

روايت  ‘از پيامبر اكرم ^از پدرانش ×همچنين از حضرت رضا
  : شده است كه فرمود

احلضيض مع العبيد، و ركويب  ىاألكل عل: املمات هن حىتمخس ال أدع
 ىاحلمار مؤكفاً، وحليب العرت بيدي، و لبس الصوف، و التسليم عل
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   )1(الصبيان

غذا خوردن : پنج چيز است كه تا هنگام مرگ آنها را ترك نخواهم كرد
با كودكان بر روي زمين، سوار شدن بر درازگوشي كه خود پاالن بر آن 

  .شم، دوشيدن شير از بز با دست خودم و سالم كردن به كودكانبسته با

در باره شأنيت براي ازدواج بيان كرديم، نيز اين  ًهمچنين مطالبي كه قبال
بعد از ابعاد روابط اجتماعي، يعني مساوات و برادري را هرچه بيشتر 

  .نمايد  واضح و آشكار مي

  بعد سطوح مختلف روابط) 4(
سطوح مختلف اين  يبه بررس يابعاد روابط اجتماعدر چهارمين بعد از 

اسالم  يروابط اجتماع نظريـّهروابط خواهيم پرداخت، گفتيم كه در 
روابط، الزم است كه  يباوجود اعتقاد به مساوات در مضمون و محتوا

 يبنا به واقعيات موجود جامعه، در سطوح متفاوت يروابط اجتماع
  :ايم  كرده يسطح ارزيابشود كه ما آن را در سه  يدسته بند

  .تشريفاتي با مردمرابطه  .1

  رابطة آشنايي ساده .2

  .رابطة دوستي ورفاقت .3
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  مردم رابطۀ تشریفاتی با . 1
اشاره كرد كه در  يتوان به همان جزئيات  يدر روابط عام با مردم م

و انفتاح در معاشرت بيان داشتيم، همچنين قاعده  يبخش گشودگ
و حسن معاشرت، قاعده كنترل عواطف و  يدار با مردم، مردم يدوست

خود از آنها  يكه در جا... و ياحساسات، قاعده احسان و نيكوكار
  .شود  يبحث م

اين مصاديق و جزئيات اگر چه مستقيماً به همان قواعد و اصولي كه 
شود، اما در عين حال نشان دهنده اين   ايم مربوط مي  براي آنها ذكر كرده

روابط اجتماعي نيز هست كه عابرت از ضرورت  اصل و محور كلي در
مردم داري و حسن معاشرت با عموم افراد جامعه به صورت عام 

  .باشد، البته به استثناي مواردي كه قبال به آنها اشاره كرديم  مي

  سادهآشنایی  ۀرابط. 2
آيد كه  چنين بر مي ،از احاديثي كه قبال در بحث سطوح روابط گذشت

تر بوده و   نسبت به رابطه عام با مردم كمي پيشرفته اين نوع از رابطه
معاش و زندگي، همسفر : رفته رفته، يا از راه همكاري در اموري چون

شدن با يكديگر، همسايگي، همدرسي، تعليم و تعلم، اشتراك در حرفه 
ها را به هم نزديك   و شغل و يا ساير اسباب و عوامل طبيعي كه انسان

آنجا  ;گردد  خاص و رفاقت در زندگي تبديل مي كند، به حالت رابطه  مي
كه پسنديده است انسان در ضمن چنين روابطي به كسب منافع مادي و 

   :است در حديث شريف نيز آمده ;حياتي خود بپردازد
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، پس اين ))ببري منافع مادي((از مصاحبت با آنها لذت  يتوان  يتو تنها م
  )1(.مقدار را از آنان نخواهامر را از آنان دريغ نكن، اما بيش از اين 

كسب همين منافع و لذات  ،رود  و آنچه از اين گونه روابط توقع مي
   :اند  است كه فرموده

كن كه  يخوش نشان داده و شيرين زبان يو به همان مقدار بديشان رو
  )2(.كنند  يتو م يآنان برا

 توان در احكامي همچون آداب سفر  جزئيات اين سطح از روابط را نيز مي
آداب ((از ابواب  34تا  30كيفيت رابطه با همسفران پيدا كرد كه در ابواب و 

  )3(.آمده است وسائل الشيعه، يا ديگر ابواب كتاب ))السفر إلي الحج

كه به بيان كيفيت ارتباط كارفرمايان و كارگران، يا  ييا در احكام
ا و رفاقت ارتباط پيد يبيان آداب تعليم و تعلم كه به مسئله دوست

كه به آداب مجلس، خطابه و سخن  ياز احكام ينمايد، يا بعض  يم
 يبرا يجا باز كردن در مجالس عموم: شود، مانند  يگفتن مربوط م

ديگران، از جا برخاستن و احترام گذاشتن به افراد تازه وارد، و ناميدن 
  .پسندند  يكه خود م يافراد به كنيه يا بهترين نام

  :اند  فرموده ‘پيامبر اكرم در همين رابطه

سه چيز محبت و دوستي انسان مسلمان را براي برادر ديني او پاك و  
                                                         

  .1ح  3ب  ،404/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .1ح  3ب  ،404/  8 وسائل الشيعهى، عاملحر  .2
  .304 – 299/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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گشاده رويي در هنگام مالقات، جا باز كردن براي او در : كند  خالص مي
تر   هنگام نشستن در مجالس و ناميدن او به نامي كه در نزد وي محبوب

  )1(.است

  : فرمود ‘و باز پيامبر اكرم

دارد بايد كه ابتدا نام وي،   در مؤمن خود را دوست مياگر كسي از شما برا
نام پدرش و نام قبيله و عشيره او را بپرسد، چرا كه پرسيدن و دانستن اين 

و برادري او دارد و  اُخوت است كه نشان از صدق الزميامور از حقوق 
  )2(.بدون آن، دوستي از روي حماقت خواهد بود

در  يو درگوش يبت خصوصكه در باره صح يو چنين است احكام
   :ميان جمع وارد شده است

  : آمده است ×در اين رابطه از حضرت امام صادق

إذا كان القوم ثالثة فال يتناج منهم اثنان دون صاحبهما، فإن يف ذلك ما 
   )3(حيزنه و يؤذيه

اگر تعداد همنشينان به سه تن رسيد نبايد دو نفر از آنها با يكديگر خصوصي يا 
حبت كنند و سومي را در آن شريك نكنند، چرا كه اين كار موجب درگوشي ص

  .رنجش و آزار وي خواهد شد

                                                         
  .2ح  30ب ، 434/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .3ح  101ب  ،501/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .1ح 72ب ،8/472 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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هم وضع به همين  يالبته در باره موارد استثنا شده از اين قواعد كل
منوال است و هر چه در آن موارد گفته شده در اين بعد از روابط نيز 

قت با فاجر، آنجا كه شارع مقدس مؤمنان را به عدم رفا ;است يجار
احمق، دروغگو يا مشاركت با بردگان، فرومايگان، گناهكاران، 

با اشخاص پست،  يبا قاطع رحم، عدم همنشين يهمچنين عدم دوست
نموده است كه قبال به روايات دال بر اين  يدرد، و زنان نه يمرفهان ب

نيز،  يهمچنين در بيان بعد تقويت ساختار اجتماع .ايم  امور اشاره كرده
از سفارشات مطرح شده در آن، به اين نوع از  يكه بعض يموارد

ها اشاره   ياز اين ويژگ يشود، نيز به بعض  يمربوط م يروابط اجتماع
  .شده است

  و رفاقت ى خاص دوست رابطۀ. 3
بر  يصميمانه و مبتن ياما در باالترين سطح از روابط به رابطه دوست

بوده و  يحقيق ياز برادر رسيم كه عبارت  ياساس اعتماد و اطمينان م
  .گردد  ينيز بر آن مترتب م يحقوق و وظايف مخصوص

  مربوط به اين سطح  ياين نظام و احكام شرع يها  يعاليم و ويژگ

جستجو كرد  يتوان در ميان آن بخش از احكام شرع  ياز روابط را م
كه يافتنش بر  يدوست خوب و برادر دين يكه از شرايط الزم برا

عقل، : همچون يشرايط ;اند  ت، سخن به ميان آوردهانسان واجب اس
كمك،  يدائم برا ي، تنها نگذاشتن، آمادگي، ياري، امانت، رازداراتقو

و باالخره اينكه هدف از  يدر تعامل، اخالص در دوست يكرم، راست
 يهمان موارد. جز تقرب به خداوند متعال نباشد يچيز ياين دوست
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در بحث از   ))در روابط يگشودگ((ول ا بـُعدكه قبال در بيان روايات 
را كه به لحاظ  يديگر، روايات يموارد استثنا، و همچنين در جاها

حال  .ايم  از اين صفات بود ذكر كرده يا  سطح روابط بيان كننده پاره
  :كنيم  يديگر از اين روايات اشاره م يبه بعض

ص عاقلي فرموده است بر تو ايرادي نيست اگر با شخ ×حضرت اميرالمؤمنين
چرا كه تو از  ;داني از جود و كرم بهره چنداني ندارد  همدم شوي در حالي كه مي
مند خواهي شد، اما از اخالق بدش بر حذر باش   قدرت عقل و درك او بهره

و نيز همنشيني و رفاقت با شخص كريم و بخشنده را  ]مبادا كه در تو تأثير گذارد[
چرا كه با قدرت عقل و فهم خود از جود  ;اش رها نكن  به دليل كمبود قواي عقلي

مند خواهي گرديد، اما از شخصي كه هم لئيم است و هم احمق   و كرم وي بهره
  )1(.اي دارد و نه از عقل و دانش، به شدت فرار كن  يعني نه از جود و كرم بهره

  : فرموده است ×و نيز حضرت امام صادق

امانة و ال ذمة و ال  عليك بالتالد، و إياك كل حمدث ال عهد له و ال
   )2(ميثاق

بر تو باد به رفاقت و دوستي با مردمان اصيل و ريشه دار و برحذر باش از 
اي كه عهد و پيمان ايشان را اعتماد نشايد و اهل   مردمان تازه به دوران رسيده

  .امانت و وفاي به عهد و ميثاق نيستند

خواهيم  يواياتويژه با مؤمنان نيز ر يدر مبحث برخوردها يو به زود
                                                         

  .1ح  8ب  ،409/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .3ح 11ب، 412 / 8 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  .ديد كه تأكيد كننده وجود اين سطح از روابط هستند

چه اينكه بخشي از احكام مهم شرعي در اين سطح از روابط نيز در 
باشد كه گردش كار مسلمانان و   باره برگزاري اجتماعات و ديدارها مي

زنده نگاه داشتن امر دين و مسائل فكري، عقيدتي، سياسي و اجتماعي 
  .وابسته به آنهاست جامعه شيعه

  بعد برخوردهاى ویژه) 5(
خوريم كه در ابواب   يبر م يبه جزئيات و مصاديق بسيار بـُعددر اين 
مناسب  يتوان در جا  ياز فقه و شريعت اسالم وارد شده و م يمتعدد

 يلكن در اينجا عالوه بر روايات. حاصل كرد يهر كدام، از آنها آگاه
شود، به عنوان نمونه به   يمربوط م بـُعد كه پيشتر ذكر كرديم و به اين

 آداب العشرةكنيم كه در ابواب   يآن دسته از اين روايات اشاره م
توان آنها را از   يكه م يوارد شده، همچنين موارد )آداب معاشرت(

استخراج كرد كه اگر چه نسبتاً محدود  يقواعد و اصول روابط اجتماع
از اين موضوع مفيد  يرنظ يهستند، اما در به دست دادن تصوير

  :باشند  يم

   ‘آل پیامبر. 1
صلوات بر پيامبر و آل پيامبر در همه  :‘صلوات بر آل پيامبر

كه  حدها نشان از همين برخورد ويژه دارد، تا بدان   حاالت و مكان
موجب  ،آغاز كردن هر دعايي با صلوات بر پيامبر و آل پيامبر اند گفته

چرا كه خداوند متعال هيچگاه  ;استجابت آن دعا خواهد گرديد
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نيز  ،دعايي را كه با صلوات توأم گرديده ، پسكند  صلوات را رد نمي
  . به جود و كرم خويش رد نخواهد نمود

  :كهشده  نقل ×از حضرت علي

اگر حاجتي به درگاه خداوند متعال داشتي عرض حاجت خود را با 
وارتر از آن صلوات بر پيامبرش آغاز كن، چرا كه خداوند متعال بزرگ

است كه دو حاجت را همزمان از او بخواهند و او يكي را پذيرفته و 
  )1(.ديگري را رد نمايد

بايست با صلوات بر   يهمچنان كه شكر خدا پس از عطسه نيز م
 يبلكه همه احوال انسان مؤمن، حت ;رسول خدا و آل او همراه باشد

بر آن  بايست با ياد و ذكر صلوات  يترين حاالت او م  يخصوص
بزرگواران توأم بوده باشد كه اين خود نشان از اهميت اين برخورد 

   .خاص و ويژه دارد

عطسه كرد و سپس گفت الحمد هللا  ×كسي در نزد حضرت امام باقر
را در پاسخ او  ))يرحمك اهللا((جمله معروف  ×حضرت امام باقر
   .در حق ما كوتاهي كرد: نفرموده و فرمودند

  : سپس فرمود

احلمد هللا رب العاملني و صلّى اهللا على : كسي از شما عطسه كرد بايد بگويد هرگاه

                                                         
ديث با سند معترب از حضرت امام حو اين  361: مشاره ، قسمت دوم،ج البالغه .1

  .13ح  239/  15 جامع احاديث الشيعهك .ر: نيز روايت شده است ×صادق
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   حممد و أهل بيته

نيز پاسخ او  ×مرد اين جمله را گفت و حضرت امام باقر: راوي گويد
  )1(.را با جمله مخصوص فوق دادند

  :به مأمون آمده است ×و در نامه حضرت امام رضا

وطن، و عند العطاس، و الذبائح و غري واجبة يف كل م ‘النيب ىالصالة عل
    )2(ذلك

صلوات بر پيامبر در هر حالي واجب است، و هنگام عطسه، ذبح حيوانات 
  ...و

عالوه بر صلوات بر پيامبر و آل او، : ‘نيكى به ذريه پيامبر اكرم
شده وارد  ‘از پيامبر اكرم ^احاديث متعددي از طريق اهل بيت

آن حضرت از علويان و سادات، تأكيد  هيراست كه بر تعامل ويژه با ذ
  .  دارد

   :فرمود ×امام صادق

أحد من أهل بييت يداً كافيته به يوم  من صنع إىل: ‘قال رسول اهللا
    )3(القيامة

هركس به يكي از اهل بيت من خوبي و : اند  فرموده ‘پيامبر اكرم

                                                         
  .1ح  63ب  ،464/  8 وسائل الشيعه ى، حر عامل .1
  .2ح 64ب، 8/465 وسائل الشيعهى، حر عامل . 2
  .1ح 17ب ،11/556 وسائل الشيعهى، حر عامل . 3
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  .احساني روا دارد در روز قيامت خود پاداش عملش را خواهم داد

  : و آن حضرت فرمود

خاليق ساكت شويد و : كند كه  يندا م يچون روز قيامت فرا رسد، مناد
گويد، همه ساكت شده و   يگوش فرا داريد كه محمد با شما سخن م

  :گويد  به آنها مي ‘پيامبر اكرم

اي گروه آفريدگان خدا، هركس بر گردن من حق خدمتي، منتي، يا  
  .عملش را به او بدهم احساني دارد به پا خيزد تا پاداش

پدر و مادر ما فداي تو باد، ما چه حق خدمت، : گويند  آنان در پاسخ مي
چه منت و چه احساني بر گردن تو داريم؟ بلكه منت، و حق نعمت از آن 

  . خدا و رسول خدا بر همه آفريدگان است

چرا، هر كس به يكي از اهل بيت من پناه داده باشد، : گويد  پيامبر مي
آنان را در حالت برهنگي لباسي پوشانده باشد يا كسي از آنان را  يكي از

در حالت گرسنگي غذايي خورانده باشد برخيزد تا وي را به جزاي 
اند به   عملش پاداش دهم، آنگاه مردماني كه در دنيا چنين كارهايي كرده

  خيزند   پا مي

حبيب اي  اي محمد :آيد كه  در اين وقت از جانب خداوند متعال ندا مي
من پاداش آنان را به تو واگذار نمودم، آنان را در هر كجاي بهشت كه 

  خواهي مسكن ده 

آنان را در جايي به نام وسيله  ‘پيامبر اكرم: آن حضرت فرمودند
گاه از محمد و اهل بيت چآنجا محلي است كه در آن هي ;نمايد  ساكن مي
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  )1(.دور و پوشيده نخواهند بود ^او

چنين روايت شده  ^پدرش از پدرانش از ×و از حضرت رضا
  : است

املكرم لذرييت من بعدي، : أربعة أنا هلم شفيع يوم القيامة: ‘قال رسول اهللا
و القاضي هلم حوائجهم، و الساعي هلم يف أمورهم عندما اضطروا إليه، و 

   )2(احملب هلم بقلبه و لسانه

كه پس از كسي : اند كه من در روز قيامت شفيع آنها هستم  چهار دسته
مرا محترم بدارد، كسي كه حوائج آنان را برآورده كند،  ذريهمن نسل و 

كسي كه در راه انجام كارهاي ضروري و مورد نياز آنان تالش كند و 
  .كسي كه با دل و زبان خود آنان را دوست بدارد

   :فرمود ‘ونيز پيامبر أكرم 

را در روز خواهد دست توسل به دامان من زده و او   يهر كس كه م
را شفاعت كنم، بايد  يبر من باشد كه به واسطه آن و يقيامت حق خدمت

كه با اهل بيت من پيوند داشته به آنها خدمت كرده و آنان را مسرور و 
  )3(.خوشحال نمايد

  :نقل است كه فرمود ×از حضرت امام باقر 

                                                         
  .3ح  17ب  ،556/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .6ح 17ب ،11/557 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
  .7ح  17ب  ،558/  11 شيعهوسائل ال. 3
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چون روز قيامت فرا رسد خداوند متعال خلق اولين و آخرين را جمع 
هر كس بر گردن رسول خدا حق : كند كه  كند و سپس منادي ندا مي  مي

خدمتي دارد به پا خيزد، در اين هنگام گروهي از مردم برمي خيزند، به 
شود شما حق كدام خدمت را بر پيامبر خدا داريد؟   آنها خطاب مي

آنها ايم، به   ما پس از او به خاندان و اهل بيت وي خدمت كرده: گويند  مي
برويد و در ميان مردم بگرديد و هر كسي را كه حقي بر : شود  گفته مي

  )1(.دارد يافته، دستش را بگيريد و با خود به بهشت ببريدگردن شما 

  پـیران. 2
از جمله كساني كه در اسالم براي آنان برخورد و احترام ويژه قرار  

 داده شده است، پيران و ريش سفيدان هستند، كه احترام به آنان نشان از
  . وجوب رفتار ويژه با اقشار ضعيف جامعه دارد

  :فرمودند عبد اهللا بن سنانبه  ×در اين رابطه امام صادق
   )2(إجالل الشيخ الكبري عز و جلّإن من إجالل اهللا 

عز بزرگداشت و رعايت احترام پيران سالخورده، در واقع بزرگداشت خداوند 
  .باشد  مي و جلّ

  : است كه و باز از آن حضرت روايت شده
    )1(ليس منا من مل يوقّر كبرينا و يرحم صغرينا

                                                         
  .9ح  17ب  ،558/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح 67ب ،466 / 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
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  .كسي كه پيران ما را احترام نكند و بر كودكان ما رحمت نياورد از ما نيست

  حافظان و متخصصان در علوم قرآن. 3
احترام گذاشتن به حامالن قرآن نيز به اين عنوان است كه چنين 

شده، مبلّغ رسالت و بارز عالم دين محسوب  يها  از نمونه يشخص
  .تالوت كننده قرآن است

  :فرموده است ‘پيامبر اكرم :فرمود ×در همين رابطه امام صادق

از رسوالن و پيامبران خدا كه بگذريم اهل قرآن از همه آدميان برتر و  
باالتر هستند، پس حق آنان را كوچك مپنداريد كه آنان را در نزد 

  )2(.خداوند عزيز جبار جايگاهي است

  مؤمن. 4
كارهايي  ;)3(رفتار ويژه و خاص با مؤمن نيز از جمله اين موارد است

در اين رابطه احاديث معتبري وارد شده .  ...از قبيل شاد نمودن و
كند كه از حضرت امام   است، نظير آنچه ابو حمزه ثمالي نقل مي

  :فرمود  شنيدم كه مي ×باقر

                                                                                                             
  .3ح 67ب، 467 / 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
  .1ح  4ب  ،830/  4 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
هاى رواىي موجود   و ديگر كتاب شيعهوسائل الابواب زياد و احاديث متعددى در كتاب . 3

در  601 -  569از ص  11جلد : است كه خوب است به آا مراجعه شود، به عنوان مثال
ين قسمت نوع رفتار خاصى كه بايد نسبت به مؤمن صورت پذيرد توضيح داده شده كه در ا

  .عني حال بيانگر سطح باالى روابط در اين قشر ممتاز نيز هست
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   )1(من سرين فقد سر اهللا من سر مؤمناً فقد سرين و: ‘قال رسول اهللا

هر كس مؤمني را خوشحال كند مرا خوشحال كرده و هر كس مرا 
  .خوشحال نمايد در واقع خداوند متعال را خوشحال كرده است

  : فرمود ×و حضرت امام صادق

شاد كردن مؤمن، سير  عز و جلّترين كارها در نزد خداوند   از محبوب
  )2(.هاي او است  رداخت بدهيكردن مؤمن، رفع گرفتاري از وي و پ

كه از حضرت امام  همچنين است بر آوردن حاجت مؤمن، چنان
  : در حديثي آمده است×صادق

هر كس حاجت برادر ديني خود را برآورده سازد، خداوند متعال در روز قيامت 
يكصد هزار حاجت او را برآورده خواهد كرد كه اولين آنها بهشت است، و از 

اين است كه همه دوستان، خويشاوندان و برادران خود را به ها   جمله آن حاجت
  )3(.نباشند وارد بهشت خواهد كرد) ^دشمن اهل بيت(شرط اينكه ناصبي 

  : نقل است كه ×و از حضرت امام باقر
برد، اما او   شود كه مؤمني حاجت به نزد برادر مؤمن خود مي  گاه مي

گردد،   ت اندوهگين ميامكان برآوردن نياز وي را ندارد و به همين جه
خداوند متعال نيز او را به واسطه همين اندوهگيني و تأسف، به بهشت 

                                                         
  .188 / 2  كليىن، الكاىف . 1
  .6ح  24ب  ،570/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
  .1ح  25ب  ،576/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .3
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  )1(.خواهد برد

توان به وجوب رفع گرفتاري و   از ديگر موارد رفتار با مؤمن مي
 مي وي اشاره كرد، در اين زمينه  زيد شحام كمك خواهيرسيدن به 

  : فرمود  شنيدم كه  ×از حضرت امام صادق گويد
ها ناله   هر كس كه به ياري برادر مؤمن خود بشتابد كه از فرط گرفتاري
خواهد   سر داده و مشكل او را حل كرده، وي را در رسيدن به آنچه مي

در برابر اين كار، او را هفتاد و دو رحمت  عز و جلّياري رساند، خداوند 
كرد  خواهد بخشيد كه يكي از آنها را زودتر در دنيا به وي عطا خواهد

كند و هفتاد و يك رحمت ديگر را   كه امر زندگي وي را با آن اصالح مي
  )2(.براي قيامت وي و مراحل سخت و وحشتناك آن، نگاه خواهد داشت

 يخاص مانند تعاون و يار يو چنين است ديگر رفتارها و برخوردها
  ...و يو دلسوز

  همسایگان. 5
يژه مورد بحث شمرده برخورد با همسايگان نيز از همين نوع روابط و

در باره آن در ابواب آداب  يكه شرح و تفصيل زياد يامر ;شود  يم
از آنها در ضمن بيان چند روايت  يا  معاشرت آمده و در اينجا به پاره

  :كنيم  ياشاره م

  :فرمودند ‘پيامبر اكرم ـ1
                                                         

  .3ح  25ب  ،576/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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حسن همجواري با همسايگان شهرها را آباد و عمرها را طوالني 
  )1(.كند  مي

  :فرمودند ×صادقو امام 

   )2(حسن اجلوار زيادة يف األعمار و عمارة الديار

  .گردد  برخورد خوب با همسايگان موجب طول عمر و آباداني شهرها مي

مملو از  ×در روزي كه خانه امام صادق: گويد ميربيع شامي  ابو
  : فرمودند ،جمعيت بود

   )3(اعلموا أنه ليس منا من مل حيسن جماورة من جاوره

  .يد كه هر كس با همسايه خود خوب رفتار نكند از ما نيستبدان

   :روايت شده است ×ـ از حضرت امام باقر2

اجلوار أربعون دارا من كل جانب من بني يديه، و من خلفه، و عن  حد
   )4(ميينه، و عن مشاله

جلو، عقب، سمت راست،  ;همسايگي تا چهل خانه از هر طرف است حد
  .و سمت چپ

  : آمده ×از امام صادق ـ در حديثي3
                                                         

  .1ح  87ب  ،489/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل. 1
  .3ح 87ب ،489 / 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
  .5ح 87ب، 489 / 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 3
  .1ح 90ب، 491 / 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 4
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اي را از   من خانه: آمد و عرض كرد ‘مردي از انصار به نزد پيامبر اكرم
ترين همسايگان من   بينم كه نزديك  ام، حال مي  فالن قبيله خريداري كرده

كساني هستند كه از شر آنها در امان نبوده و اميدي به خيرشان ندارم، 
ذر و كس ديگري كه نام او به علي، سلمان، ابا ‘رسول خدا: وي گويد

كنم مقداد بود فرمان داد تا با بلندترين   ام و گمان مي  را فراموش كرده
هايش در امان   كسي كه همسايه او از بدي: فرياد در مسجد ندا كنند

نباشد ايمان ندارد، آنها سه بار اين سخن را در مسجد اعالم كردند، سپس 
عقب، راست و چپ اشاره  پيامبر با دست خود به چهل خانه از جلو،

  )1(.فرمودند

  : ـ ودر روايتي آمده كه4

تنها به اذيت نكردن همسايه نيست، بلكه به تحمل و  يحق همسايگ يادا
  )2(.صبر در برابر آزار و اذيت او نيز هست

  : فرمود ×و امام صادق

مؤمن را از يكي از اين سه چيز گريزي نيست و چه بسا كه هر سه با هم 
بندد و آزارش   يا كسي از درون خانه در بر رويش مي: يدبر سرش بيا

بندد، و يا در بيرون و در راه كار و   دهد، يا همسايه كمر به اذيتش مي  مي
و اگر مؤمني در قله كوهي . شود كه او را اذيت كند  زندگي كسي پيدا مي

سكونت گزيند، خداوند شيطاني را به سويش خواهد فرستاد تا او را 

                                                         
  .1ح  86ب  ،487/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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اما در مقابل در اثر ايمان مؤمن، به او انس و آرامشي خواهد كند،  تاذي
  )1(.بخشيد كه با داشتن آن، از هيچ كس دلتنگ و رنجيده نخواهد شد

  : روايت است كه ×ـ از حضرت امام باقر5

اي كه   همسايه ;شكند همسايه بد است  از چيزهايي كه كمر انسان را مي
بدي ببيند آن را پخش و افشا  اگر خوبي ببيند آن را پنهان نموده و اگر

  )2(.كند  مي

  *  **  
  
  
  
  

                                                         
  .3ح  85ب  ،485/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  اصول بنیادین روابط اجتماعى

توان در امور ذيل خالصه   ياسالم را م ياصول بنيادين روابط اجتماع
انسان نيز دخيل و سهيم هستند، همان  يكه در تكامل ذات يامور ;كرد

قش و تأثير ن ينيز دارا يگونه كه مبارزه با نفس در روابط اجتماع
  :است

  احکام شرعى و عرفى )1(
از قبيل  يتوان در امور  يرا م يو عرف ياحكام شرع يساختار روبناي 

امانت، حضور در مراسم تشييع جنازه،  يبه عهد و پيمان، ادا يوفا
، عيادت بيماران، جواب سالم يجماعت و اجتماعات عموم ينمازها

  .مالحظه كرد ...جواب نامه و

تقويت  بـُعدهم هست كه در  يها وظايف و تكاليف كلعالوه بر اين
 ياصل وجوب هميار: ايم، مانند  به آنها اشاره كرده يساختار اجتماع

ميان مسلمانان، همت گماردن به امور يكديگر، وجود روحيه تعاون 
يكديگر، امر به  يآنان برا يو خيرخواه يميان مسلمانان، دلسوز

با همسايگان، مشورت كردن  يراز منكر، حسن همجوا يمعروف و نه
  .يها و تكاليف عام اجتماع  با يكديگر و ديگر مسئوليت
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  به تکالیف در واجباتى بندى پا
در كنار اموري كه ذكر كرديم به بعضي از حقوق، وظايف و محرمات 

  :خوريم كه مصاديق فراواني دارند، از جمله  شرعي و عرفي بر مي

، يدر خالل روابط اجتماع ـ بر هر انسان مسلمان واجب است كه1
شنود، يا برادر   ياز برادر مسلمان خود م يسخن يدر مجلس يوقت

دهد اسرار   خود مورد اعتماد قرار ميسر حفظ  يرا برا يو يمسلمان
االس با ((: آمده استوي را حفظ كند، كه در حديث شريف 

  .هم وجود دارد ياين حالت موارد استثناي يلكن برا ))ألمانة

  : نقل شده است ×ضرت امام باقراز ح

دهد، در نزد   اند آنچه در يك مجلس روي مي  فرموده ‘پيامبر اكرم
  )1(.كساني كه در آن مجلس حضور دارند امانت است

  : روايت شده است ×و از حضرت امام صادق

دهد، در نزد كساني كه در آن مجلس   آنچه در يك مجلس روي مي
نان حق ندارد سخني را كه هم حضور دارند امانت است و كسي از آ

صحبت وي قصد افشاي آن را ندارد بازگو كند، مگر اينكه گوينده خود 
به وي اجازه چنين كاري را بدهد يا اينكه آن مطلب از اين نظر كه 
افشاي آن براي گوينده ضرري ندارد، كامال مورد اطمينان باشد و يا اينكه 

                                                         
  .1ح  71ب  ،471/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل. 1
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  )1(.ذكر خيري از او بوده باشد

  : نيز فرموده است ‘اكرمو پيامبر 
دهد، در نزد كساني كه در آن مجلس   آنچه در يك مجلس روي مي

مجلسي كه خون ناحقي : حضور دارند امانت است، مگر در سه مجلس
در آن ريخته شده باشد، مجلسي كه عمل جنسي حرامي در آن صورت 
پذيرفته و حالل دانسته شده باشد و مجلسي كه در آن مال حرامي به 

  )2(.ق غصب شده باشدناح

ها در كنار   ـ تشويق شارع مقدس نسبت به وفا كردن به وعده2
 حدكه وعده را نيز در  يها، تا جاي به عهدها و پيمان يوجوب وفا

  .عهد و پيمان باال برده است

  : نقل است كه فرمود ×در همين رابطه از حضرت امام صادق

ز قيامت ايمان دارد، بايد هر كس به خدا و رو: اند  فرموده ‘پيامبر اكرم
  )3(.اي كه داده عمل كند  به وعده

   :ه فرمودشنيدم ك ×از حضرت امام صادق: و هشام بن سالم گويد

اي ندارد، پس هر كس   اش نذري است كه كفاره  وعده مؤمن به برادر ديني
خالف وعده خود عمل نمايد مخالفت با خدا را آغاز نموده و خود را در 

: شم الهي قرار داده و اين است سخن خداوند كه فرمايدمعرض نابودي و خ
                                                         

  .3ح  71ب  ،471/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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دهيد   گوييد كه آن را انجام نمي  ايد چرا سخناني مي  اي كساني كه ايمان آورده{
  )1(}دهيد  نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزي را بگوييد كه انجام نمي* 

  .و صداقت در رفتار و گفتار با ديگران يـ وجوب راست3

  : نقل است كه فرمود ×ت امام صادقدر اين باره از حضر

، به )يعني با عمل و كردار(مردمان را با چيزي غير از زبان و گفتار 
ها دعوت كنيد، مردم بايد در شما جديت و سختكوشي و   سوي خوبي

  )2(.راستي و پرهيزگاري را مشاهده كنند

  : فرمودند ‘نقل شده كه پيامبر اكرم ^و از زيد بن علي از پدرانش

ترين كس از ميان شما به من در روز قيامت و سزاوارترين شخص   نزديك
ترين فرد شما به   براي شفاعت من، راستگوترين، امانتدارترين و نزديك

  )3(.عموم مردم است

هاي حقوقي در ميان مؤمنان   اي از تكاليف و پاي بندي  ـ وجود مجموعه4
مچنين در كه در بحث پيرامون بعد رفتارهاي ويژه در ميان مؤمنان، ه

اي از رواياتي كه   ايم و حال به نمونه  هاي متعدد به آنها اشاره كرده  مناسبت
  :كنيم  اند اشاره مي  هاي اين موضوع پرداخته  به يكي از جنبه

  :عرض كرد ×حضرت امام صادق بهمعلّي بن خنيس  
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  حق مسلمان بر مسلمان ديگر چيست؟

  :فرمود

يچ يك از اين هفت حق نيست مسلمان بر مسلمان هفت حق واجب دارد، ه 
مگر اينكه بر او واجب است، اگر هركدام از آنها را ضايع كند از واليت و 

  . اطاعت خداوند متعال خارج شده، و خداوند را در او نصيبي نيست

  فدايت شوم، آن هفت حق كدام است؟: به آن حضرت عرضه داشتم

را ضايع كرده و ترسم آنها   اي معلي من نگران تو هستم، مي : فرمودند
  .حفظ نكني و بداني و به آن عمل ننمايي

   .ال قوة إال باهللا: عرض كردم

ترين حق از اين هفت حق اين است كه آنچه براي خود   آسان: فرمود
پسندي براي برادر مسلمان خود نيز بپسندي و آنچه براي خود   مي
  .پسندي براي او نيز نپسندي  نمي

ناراحتي او بپرهيزي، به دنبال  دومين حق اين است كه از خشم و
  .خشنودي او بوده و از فرمانش پيروي كني

سومين حق اين است كه برادر مسلمان خود را با جان، مال، زبان، دست 
  .و پاي خود ياري كني

  .چهارمين حق اين است كه براي او همچون چشم، راهنما و آيينه باشي

گرسنه، سيراب نباشي پنجمين حق اين است كه هيچگاه سير نباشي و او 
  .و او تشنه، و در حالي كه او برهنه است پوشيده نباشي
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ششمين حق اين است كه اگر تو خدمتكار داري و او خدمتكار ندارد، 
هاي او را شسته، غذايش را پخته   خادم خود را بفرستي تا لباس

  .رختخوابش را پهن كند

ش را بپذيري، در هنگام هفتمين حق اين است كه سوگندش را معتبر بداني، دعوت
اش حاضر گردي، و اگر دانستي نيازي   بيماري او را عيادت كني، و در تشييع جنازه

دارد به سرعت در برآوردن نيازش شتاب كني و نگذاري تا از تو درخواست نمايد، 
پس اگر همه اين موارد را انجام دادي . بلكه پيشاپيش در رفع نيازش بكوشي

  )1(.، و واليت او به واليت تو پيوند خواهد خوردواليت تو به واليت او

  به تکالیف در محرماتى بندى پا
محرمات و امور ممنوع نيز در عرف موارد و مصاديق بسياري  ةدر زمين

ها   وجود دارد كه شارع مقدس براي تجسم بخشيدن به اين نوع از پايبندي
  .آنها را تأييد كرده است

ه به خانه مردم و بلكه وجوب ـ عدم جواز داخل شدن بدون اجاز1
زيرا مال و جان و آبرو و  ;اعالم ورود در هنگام داخل شدن با اجازه

  .باشد  يحرمت م يشئون خاص به هر فرد مسلمان دارا

  : عبد الرحمان بن ابي عبداهللا گويد

  مبارك ةمعني آي ةدر بار

} روتاً غَييلُوا بخدوا الَ تنآم ينا الَّذها أَيايهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب{  
                                                         

  .7ح  122ب  ،544/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  .پرسيدم ×از حضرت امام صادق 

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

  )1(.مراد از آشنايي دادن سالم كردن و كندن كفش در هنگام ورود است

 يشود همان جاي  يسزاوار است مسلمان در خانه هر كس داخل م 
در همين ارتباط از حضرت امام  .گويد  يم بنشيند كه صاحب خانه

  :نقل شده است ’صادق، از پدرش حضرت امام باقر

چون يكي از شما به خانه ديگري وارد شد بايد در جايي بنشيند كه 
خود از  ةگويد، چون صاحب خانه به خوب و بد خان  صاحب خانه مي

  )2(.اين تازه وارد داناتر است

  .يب و خيانت، حسادت، فريـ تحريم حيله ورز2

در اين باره از حضرت علي بن موسي الرضا، از پدر بزرگوارش از 
  : چنين نقل شده است ^پدرانش

  . فرموده است ‘پيامبر اكرم

كند، از جبرئيل شنيدم كه   كسي كه مسلمان باشد هرگز مكر و خدعه نمي
هركس با مسلماني تقلب : مكر و خدعه در آتش است، سپس فرمود: گفت  مي

  . كند از ما نيست، هر كس به مسلماني خيانت روا دارد از ما نيستو حيله 

جبرئيل روح االمين از جانب پروردگار جهانيان بر من : سپس فرمود
                                                         

  .1ح  50ب  ،454/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح  78ب  ،476/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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اي محمد بر تو باد به اخالق نيكو كه بد اخالقي خير  :فرود آمد و گفت
برد، آگاه باشيد هر كس از ميان شما كه   دنيا و آخرت را از بين مي

  )1(.تر است  تري داشته باشد به من شبيهاخالق به

  : روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام علي

  )2(.گرترين مردم بودم  اگر نبود كه مكر و خدعه در آتش است من حيله

مختلف به  يها  به همه اشكال آن و در زمينه يـ تحريم دروغگوي3
از موارد مانند  يبعض يرابطه با مردم، البته به استثنا يويژه در برقرار

  .صلح دادن اختالفات مردم كه پيشتر به آنها اشاره كرديم

  : نقل است كه فرمود ×از حضرت امام باقر

ها   هايي نهاده و كليد همه اين قفل  بر شر و بدي قفل عز و جلّخداوند 
  )3(.شراب است، اما دروغ از شراب هم بدتر است

  : فرمود ×واميرالمؤمنين 

چرا كه او  ;است كه از دوستي با دروغگو اجتناب كندبر مسلمان سزاوار 
گويد تا آنجا كه اگر حرف راستي هم بزند از وي پذيرفته   دروغ مي
  )4(.نخواهد شد

                                                         
  .1ح  137ب  ،570/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل. 1
  .4ح  137ب  ،571/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
  .3ح  138ب  ،572/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .3
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  : چنين نقل شده است ×و از حضرت امام باقر

: فرمود  به فرزندان خود مي ))’امام سجاد((حضرت علي بن الحسين 
زيرا چون كسي دروغ  ;وچكاز دروغ بپرهيزيد، چه بزرگ باشد يا ك

دانيد   آيا نمي. كند  تر جرأت پيدا مي  بر گفتن دروغ بزرگ: كوچكي گفت
بنده خدا همواره مورد تصديق بوده، : فرموده است ‘كه پيامبر اكرم
شود تا اينكه در اثر راست گفتن مستمر خداوند او را در   راستگو تلقي مي

گان خدا نيز هست كه در اثر اي از بند  نويسد، و بنده  زمره راستگويان مي
رسد كه خداوند متعال نام وي را در  ياستمرار در دروغ گفتن به جايي م

  )1(.نويسد  زمره دروغگويان مي

  : فرمود ×و حضرت اميرالمؤمنين علي

دروغ به شوخي يا جدي صحيح نيست، و همچنين است اگر كسي از 
دروغ انسان . نكنداي بدهد و به آن وفا   شما به فرزند خردسال خود وعده

كشاند و فجور انسان را به آتش دوزخ رهنمون   را به سوي فجور مي
: گرداند، ممكن است يكي از شما آن قدر دروغ بگويد كه بگويند  مي

دروغ گو و فاجر شد، و گاه آن قدر پيش برود كه كه به اندازه سر 
آنگاه باقي نماند، و  ]در نسخه ديگر در قلب او[سوزني از راستي در او 

  )2(.شود  در نزد خدا كذّاب ناميده مي

ـ نهي از دورويي و اينكه انسان در روابط اجتماعي خود با دو چهره و 4
                                                         

  .1ح  140ب  ،576/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل. 1
  .3ح  140ب  ،577/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل. 2
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 ×در اين رابطه از حضرت امام صادق. دو زبان با مردم برخورد كند
  : چنين نقل شده است كه

هر كس مردمان مسلمان را با دو چهره و دو زبان مالقات نمايد، در روز 
  )1(.مت با دو زبان از جنس آتش برانگيخته خواهد شدقيا

  : فرمود ×و امام باقر

بدترين بندگان خدا كسي است كه دو رو و دو زبان باشد، در حضور، 
كند اما در پشت سر با غيبت كردن   برادر ديني خود را مدح و ستايش مي

كند و   خورد، اگر نعمتي به وي برسد به او حسادت مي  گوشت وي را مي
  )2(.گذارد  گر مبتال به باليي گردد او را تنها ميا

و داشتن سوء  يمؤمنان يا ابراز دشمن يـ حرمت قطع واليت و دوست5
در اين رابطه به طرق مختلف از حضرت  .ينيت نسبت به برادران ايمان

  : روايت شده است كه فرمود ×امام صادق

واليت و دوستي او از تو بيزارم، از : اگر مردي به برادر ديني خود بگويد
تو دشمن من هستي، يكي از آن دو : خارج شده است، و اگر به او بگويد

كافر شده است، و خداوند متعال عمل مؤمني را كه نيت بدي براي برادر 
  )3(.ديني خود در سر داشته باشد قبول نخواهد كرد

  .از سوء ظن به مؤمن يا متهم كردن او يـ نه6
                                                         

  .1ح  143ب  ،581/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل. 1
  .2ح  143ب  ،582/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل. 2
  .2ح  159ب  ،611/  8 شيعهوسائل ال ى،حر عامل .3
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  : روايت شده است كه فرمود ×م صادقدر اين زمينه از حضرت اما

ايمان در دل او ذوب  ،كند  هنگامي كه مؤمني برادر ديني خود را متهم مي
  )1(.شود  كه نمك در آب حل مي شود چنان  مي

  : و نيز از همان حضرت نقل است كه فرمود

  :اند  در سخني فرموده ×حضرت اميرالمؤمنين

كن تا جايي كه  )توجيه( كارِ برادر خود را به بهترين صورت ممكن حمل
تواني براي سخن   بدگماني تو را از او برطرف سازد، و تا وقتي كه مي
اي كه از دهان او   برادر ديني خود وجه خيري بيابي هرگز به خاطر كلمه

  )2(.خارج شده به او سوء ظن پيدا نكن

  *  **  

  

                                                         
  .1ح  161ب  ،613/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .3ح  161ب  ،613/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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  کنترل و جهت دهى عواطف و هیجانات )2(
موضوع كنترل عواطف و هيجانات  ينايمختلف ساختار روب يمحورها
 چنان كه قبالًـ توان به صورت گسترده در مبحث مبارزه با نفس   يرا م

همچنين در مبحث احكام و آداب معاشرت پيدا  ـ بدان اشاره كرديم
  :كرد

  کنترل احساسات و صفات پسندیده

 يبينيم، هر كجا شارع مقدس از صفات پسنديده انسان  يدر اين رابطه م
رسيدن به مقام ايمان بايد به آنها  يكه يك انسان برا يهاي ييژگو و

تأكيد شده كه  يآراسته باشد سخن به ميان آورده، بيشتر بر صفات
همان عواطف و  ييعن ;مربوط به اين جنبه از روح انسان است

  .هيجانات

  : روايت شده است كه فرمود ×در اين زمينه از حضرت امام صادق

ها با   در برابر آشوب: ن داراي هشت خصلت باشدسزاوار است كه مؤم
ها و ناماليمات بردبار، در هنگام آسايش شكرگزار،   وقار، در برابر سختي

قانع به آنچه خداوند متعال به او ارزاني داشته، بر دشمنان خود نيز ستم 
نمايد، بدنش از   دارد، و با دوستان خود جز به عدالت رفتار نمي  روا نمي

دانش دوست مؤمن، بردباري . اند  مردم از او در آسايش وي در رنج و
  )1(.وزير او، عقل فرمانده قواي او، مدارا برادرش و نيكويي پدر او است

                                                         
  .9ح  4ب  ،143/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  : چنين نقل شده است كه ‘و از حضرت رسول خدا
هاي ايمان در او   سه خصلت است كه اگر در كسي جمع شد همه ويژگي

ا از مسير حق برون چون خشم گيرد خشم وي، او ر: جمع شده است
نبرد، و چون خشنود گردد خشنوديش وي را در ورطه باطل نياندازد، و 

  )1(.چون قدرت يافت بيشتر از حق خود نخواهد

  :فرموده است ‘پيامبر اكرمو 

  آيا به شما خبر ندهم كه چه كسي شباهت بيشتري به من دارد؟ 

تر،  قكسي كه خوش اخال: چرا اي رسول خدا، فرمود: عرضه داشتند
تر، داراي بيشترين محبت و  خوتر، به خويشاوندان خود نيكي كننده  نرم

دوستي نسبت به برادران ديني، بيشترين صبر و بردباري در راه حق، در 
هنگام خشم، خودنگهدارتر، داراي عفو و بخشش بيشتر و باالخره كسي 

  )2(.كه در حالت خشم و خشنودي انصاف را سرلوحه كار خود قرار دهد

با مالحظه روايات اين باب  :صبر در طاعت و صبر بر معصيت. 1
خداوند، همچنين  يدر مقام طاعت و بندگ ييابيم كه صبر و بردبار  يم

ذات اقدس حق در صدر  يدر برابر معصيت و نافرمان يبردبار
  .شايسته  قرار دارند يكارها

آمده است  ×در اين رابطه در حديث صحيح از حضرت امام صادق
  : رمودكه ف

                                                         
  .20ح  4ب  ،148/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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چون روز قيامت فرا رسد گروهي از مردم به پا خاسته و به سوي درِ 
ما : دهند  شما كه هستيد؟ پاسخ مي: شود  روند، از آنها سؤال مي  بهشت مي

شما بر چه چيز صبر : شود  اهل صبر و بردباري هستيم، باز سؤال مي
راه عدم ما بر فرمانبرداري خدا و در : گويند  كرديد؟ و آنان در پاسخ مي مي

داديم، اينجا است كه خداوند   نافرماني او از خود صبر و تحمل به خرج مي
گويند، آنها را به بهشت داخل كنيد، و اين   راست مي: فرمايد  مي عز و جلّ

بي ترديد، شكيبايان پاداش خود را {: همان كالم خداوند در قرآن است كه
  )1(.}به تمام خواهند يافت ]و[حساب   بي

عفت : از اعمال، مانند يبينيم كه بعض  ير همين زمينه باز مد :عفت. 2
، عفت شكم و عفت چشم از برترين عبادات ))يتناسل يقوا((فرج 

  .است دانسته شده
  : فرمود ×امام باقر 

   )2(.ما عبادة أفضل عند اهللا من عفة بطن و فرج

راني   عبادتي در درگاه خداوند برتر از رعايت عفت در خوردن و شهوت
  .ستني

  : و نيز از همان حضرت نقل است كه فرمود
كه در راه  يچشم: ها گريان است مگر سه چشم  در روز قيامت همه چشم

كه از ترس خدا اشك از آن  يكشيده باشد، چشم يخدا شب بيدار

                                                         
در مهني باب از وسائل، روايات  1ح  19ب  ،186/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1

  .شودى در مهني رابطه موجود است كه مطالعه و اطالع از آا توصيه مى متعدد
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كه از نگاه به آنچه خداوند حرام كرده است پوشيده  يشود و چشم يجار
  )1(.شود

صفاتي كه در اين زمينه مورد توجه قرار  از ديگر :))بردبارى((حلم  .3
به اين معني كه انسان در حال  ;گيرد صفت حلم و بردباري است مي

خشم و در عين قدرت بر اعمال آن، از انجام كارهاي خشن نسبت به 
آنجا كه  ;ديگران خود داري كرده و از اين كار چشم پوشي نمايد

قام عبادت دست نخواهد اند تا مرد به درجه بردباري نرسد به م گفته
هاي  كه بردباري بهترين يار انسان در فعاليت: اند يافت، و گفته

  .اجتماعي و رابطه او با مردم است

  : فرمود  شنيدم كه مي ×از حضرت رضا: محمد بن عبداهللا گويد

تا مرد حليم و بردبار نباشد عابد نخواهد شد، و در بني اسرائيل رسم 
خواندند،   پرداخت او را عابد نمي  بادت ميچنين بود كه چون كسي به ع

  )2(.مگر اينكه پيش از آن ده سال را به سكوت گذرانده باشد

  :  نقل است كه ×و از حضرت امام باقر

من از مردي خوشم : فرمود  مي) ’حضرت امام سجاد(علي بن الحسين 
  )3(.آيد كه در هنگام خشم، بردباري او به ياريش بيايد  مي

  : فرموده است ×قو حضرت امام صاد
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  :اند  فرموده ‘پيامبر اكرم

خداوند متعال هرگز كسي را به جهت ناداني عزت نبخشيده و هرگز كسي 
  )1(.را به دليل داشتن حلم و بردباري خوار و ذليل ننموده است

و چنين است صفت رفق، يا مدارا كه تعامل همراه با نرمي و  :مدارا. 4
آنجا  ;آن عنف، خشونت و شدت است ماليمت با مردم است و نقطه مقابل

  .بينيم اين صفت، نقش مهمي در ابعاد مختلف زندگي انسان دارد  كه مي

   :فرموده است ‘پيامبر اكرم  در همين رابطه

  )2(.كردن شوم است يمدارا كردن باعث يمن و بركت و درشت

  :فرمودند‘پيامبر اكرمو نيز 

نت  آن گرديد، و از امري مدارا با امري همراه نشد مگر اينكه باعث زي 
  )3(.جدا نشد مگر اينكه باعث زشتي آن شد

  : و از هشام بن احمر نقل شده است كه گفت

 ×ميان من و يكي از مردان قوم بحثي درگرفت، حضرت امام كاظم
  : به من فرمودند

چرا كه كفر هر يك از ايشان در اثر خشمناك شدن  ;با آنان مدارا كن
در اثر خشم و غضب به وادي كفر بيافتد شود و كسي كه   حاصل مي

                                                         
  .6ح  26ب  ،211/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  )1(.خيري در او نيست

به همين منوال است صفت تواضع كه راه بلند مرتبه شدن  :فروتنى. 5
  .و صعود به درجات عاليه است

از حضرت امام : بن عمار چنين روايت شده است كه گفت معاويةاز 
  : فرمود شنيدم كه ×صادق

دارد كه مأمور به نظارت بر اعمال خداوند متعال در آسمان دو فرشته 
بندگان خدا هستند، آنان هر كس را كه فروتني پيشه كند بلند مرتبه 

  )2(.نمايند  گردانده و هر كس را كه تكبر كند، خوار و پست مي

  : در تعريف تواضع در روايات آمده است

  أن تعطي الناس ما حتب أن تعطاهالتواضع 

   با تو آن كنند يكه دوست دار ينتواضع آن است كه با ديگران آن ك

  :استو در بيان درجات آن در روايات آمده 

التواضع درجات، منها أن يعرف املرء قدر نفسه فيرتهلا مرتلتها بقلب  
سيئة درأها  ىإليه، إن رأ ىأحد إالّ مثل ما يؤت سليم، ال حيب أن يأيت إىل

  .سننيكاظم الغيظ، عاف عن الناس، واهللا حيب احمل. باحلسنة
تواضع را درجات و مراتبي است، از آن جمله اينكه انسان قدر و منزلت 

ها، خود را در جايگاه   نفس خود را بشناسد و با دلي مبراي از ناهنجاري
                                                         

  .2ح  27ب  ،214/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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واقعي خويش قرار دهد، دوست ندارد چيزي به كسي برسد مگر همان 
ا چيزي كه دوست دارد به خودش برسد، اگر ناروايي از مردم ببيند آن ر

فروخورنده خشم خويش و بخشنده تقصيرات . گويد  با خوبي پاسخ  مي
   مردم است كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد

  : و نيز در توصيف تواضع آمده است كه

، و أن يترك املراء ىمن يلق ىبالس دون الس، و أن يسلّم عل ىأن يرض
  .ىالتقو ىو إن كان حمقّاً، و ال حتب أن حتمد عل

از موارد تواضع اين است كه انسان به هر جايي كه براي نشستن وي   
پيدا شد راضي شود، هر كس را مالقات كند بر او سالم كند، حتي اگر 

، و ديگر اينكه دوست كوتاه بيايدحق با او باشد از جدل كردن بپرهيزد 
  )1(.نداشته باشي كه به جهت داشتن تقوي ستايشت كنند

  : روايت است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

كه به حبشه [جعفر بن ابي طالب و ياران او را  ))پادشاه حبشه((نجاشي 
چون جعفر و يارانش به حضور وي . به حضور طلبيد ]هجرت كرده بودند

هاي كهنه بر خاك   رسيدند وي را چنين يافتند كه در اطاقي با لباس
  نشسته بود 

م ناراحت شديم، چون او وقتي او را در آن حال ديدي: گويد ×جعفر

                                                         
، ابواب جهاد النفس، باب وسائل الشيعهتوان در جلد يازدهم ى امثال اين روايات را م. 1

  .مطالعه كرد )استحباب التواضع(بيست و هشتم 
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سپاس خداي را كه محمد را پيروز : تغيير چهره و حالت ما را ديد گفت
  كرد و چشمان او را روشن ساخت، آيا شما را بشارت ندهم؟

  . اي پادشاه چرا: گفتم 

اآلن يكي از جاسوسانم در سرزمين شما به نزد من رسيده و خبر : گفت
را پيروز گردانده،  ‘بر شما محمدپيام عز و جلّآورده است كه خداوند 

دشمن او را هالك نموده و فالني و فالني و فالني هم به اسارت او در 
شود و گياه اراك در آن   اند، آنان در سرزميني كه بدر ناميده مي  آمده

بسيار است با هم درگير شدند، گويا در زماني كه من براي سرور خود كه 
كردم اين سرزمين را ديده باشم جعفر   مردي از بني ضمره بود چوپاني مي

هاي كهنه و   اي پادشاه، چگونه است كه شما را با اين لباس :به او گفت
  ؟بينم  نشسته بر خاك مي

نازل كرده  ×اي جعفر، ما در آنچه خداوند بر عيسي :پاسخ دادنجاشي 
از جمله حقوق خداوند بر مردمان اين است كه : ايم كه  است چنين يافته

گردد، براي او تواضع كنند،   از جانب خداوند بر آنان نازل مي چون نعمتي
با ياري محمد بر من نعمتي داده، من نيز به  عز و جلّپس چون خداوند 

  .كنم  اين ترتيب براي خدا تواضع مي

صدقه : رسيد به اصحاب خود فرمود ‘چون اين خبر به پيامبر اكرم
بدهيد تا خداوند بر  آورد، پس صدقه  براي صاحب خود فراواني مال مي

كند، پس تواضع   شما رحمت آورد، و فروتني صاحبش را بلند مرتبه مي
پيشه كنيد تا خداوند متعال شما را بلند مرتبه گرداند، و عفو و گذشت بر 

افزايد، پس ببخشيد تا خداوند متعال عزيزتان   عزت صاحب خويش مي
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  )1(.نمايد

شنيدم  ×امام صادقبن وهب نقل است كه از حضرت  معاويةو از 
  : فرمود  كه

دانش بجوييد و خود را به همراه دانش با وقار و بردباري زينت دهيد، با 
آموزيد، همچنين با كساني كه از آنها كسب دانش   كساني كه به آنها دانش مي

نماييد، فروتني كنيد و دانشمنداني متكبر و جبار نباشيد كه اخالق باطل   مي
  )2(.ين خواهد بردشما دانش حقتان را از ب

  : اي نقل شده است كه گفت  و از محمد بن سنان حديث مرفوعه

حاجتي دارم، حاجت : حضرت عيسي بن مريم به حواريون خود فرمود
  مرا برآوريد 

اهللا حاجتت برآورده است، آنگاه برخاست و پاي   اي روح :گفتند
  . حواريون خود را شست

  . را بشوييم سزاوار بود ما پاهاي تو: حواريون گفتند

سزاوارترين كس به خدمت مردم، دانشمندان هستند، من امروز با : فرمود
شما چنين تواضع كردم تا شما نيز پس از من با مردم چنين تواضع 

  . نماييد

شود،   با تواضع است كه حكمت آباد مي: فرمود ×سپس حضرت عيسي

                                                         
  .1ح  121/  2  كليىن، الكاىف. 1
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بر فراز  رويد نه  نه با تكبر و چنين است كه زراعت در دشت فرودست مي
  )1(.كوه

  : فرمود ×و امام صادق

آيا : كردند، فرمودند  اي در مسجد قبا افطار مي  غروب پنجشنبه ‘پيامبر اكرم
  ؟نوشيدني هست

اوس بن خولي انصاري قدحي از شير آميخته با عسل براي آن حضرت 
آورد، چون پيامبر لب بر قدح نهادند آن را از دهان خود دور كرده و 

شيدني كه هركدام از آنها براي نوشيدن كافي است، من از دو نو: فرمودند
كنم، لكن براي پروردگار   آشامم ولي نوشيدن آن را هم حرام نمي  اين نمي

برد، و هر   كنم، هر كس براي خدا تواضع كند خدا او را باال مي  تواضع مي
سازد، هر كس در زندگي   كس تكبر نمايد خداوند خوار و پستش مي

ميانه روي را پيشه خود سازد خداوند وي را روزي خود اقتصاد و 
دهد، و هر كس راه اسراف و تبذير در پيش گيرد محرومش خواهد   مي

نمود، و كسي كه زياد به ياد مرگ باشد محبوب خداوند خواهد 
  )2(.گرديد

از ديگر صفات نيكو، داشتن نيت خير و  :خوش نيتى و باطن پاك .6
آنجا كه در مقام تعامل  ;ديگران استاصالح باطن خويش در تعامل با 

با مردم همواره خداوند در برابر ديدگان مؤمن بوده و رابطه خود را با 
                                                         

  .2ح  30ب  ،219/  11 شيعهوسائل الى، ر عاملح .1
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  .آنان بر اين اساس استوار نمايد

  : نقل است كه فرمود ×در اين رابطه از حضرت اميرالمؤمنين

هركه رابطه ميان خود و خدا را اصالح نمايد خداوند رابطه ميان او و 
كند، و هركه به اصالح امر آخرت خويش بپردازد،   اصالح مي مردم را

كند، و هركه در درون جان خود   خداوند متعال امر دنيايش را اصالح مي
پنددهنده و واعظي داشته باشد، حافظي از جانب خداوند متعال برايش 

  )1(.خواهد بود

  هاى ناپسند  کنترل احساسات و صفت

 ياز گرايشات و هيجانات روح يا  در جنبه ديگر اين قضيه، مجموعه
يابيم كه شارع مقدس آنها را   يرا م يمرتبط با روابط اجتماع يو عاطف

چرا كه  ;تحريم نموده و مؤمنان را به شدت از آنها بر حذر داشته است
  .بشر دارد ياجتماع يبر حركت تكامل يبسيار ياين امور تأثرات منف

حب رياست يا مقام پرستي  توان به  به عنوان مثال مي :مقام پرستى. 1
اشاره كرد، گرايشي نفساني كه نشان از وجود هوا و هوس و شهوت 

به شدت از مبتال  ^در عواطف و احساسات انسان دارد و اهل بيت
با مالحظه شرايط فاسدي كه  به ويژهاند،   شدن به آن هشدار داده

  .اند  زيسته  حاكمان و رؤساي جامعه اسالمي در آن زمان در آن مي

از فقها،  يبه همين جهت است كه رياست و حكومت در نظر بعض

                                                         
  .82نامه  /ج البالغه. 1
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بدون اطمينان به وجود عدالت و يا با احتمال كشيده شدن به آثار 
  .دانسته شده است يچون ظلم و كبر، كار حرام يخطرناك

سخن از مردي به ميان آمد كه مقام پرست بود،  ×كاظم نزد حضرت
  : فرمودند ×امام

ي دين مؤمن بيشتر از آن است كه دو گرگ درنده طلبي برا  زيان رياست
  )1(.به گله گوسفندي كه چوپانانش متفرق شده باشند حمله كنند

 ×و از عبداهللا بن مسكان نقل است كه گفت از حضرت امام صادق
  : فرمود شنيدم كه 

پندارند بر حذر باشيد، به خدا   از اين رؤسايي كه خود را رئيس مي
شود مگر   مردم پشت سر كسي بلند نمي هاي  سوگند كه صداي كفش
  )2(.كند  شود و هم ديگران را نابود مي  اينكه هم خود هالك مي

  : در حديث مناهي فرمود ‘و پيامبر اكرم

بدانيد كه هر كس رياست قومي را به عهده بگيرد در روز قيامت وي را 
هايش با غل به گردنش بسته شده، اگر در   آورند كه دست  در حالي مي

كند، و   آن قوم به فرمان خدا قيام كرده باشد خداوند او را آزاد مي ميان
اگر ستمگر بوده باشد وي را در جهنم سرنگون خواهد نمود كه بد 
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  )1(.جايگاهي است

در باره خشم و آثار  ^همچنين شارع مقدس و اهل بيت :خشم. 2
آن در روابط اجتماعي و تكامل شخصيتي انسان هشدار داده و بعضي 

هاي عالج اين حالت روحي و هيجان خطرناك را در زندگي   اهاز ر
  .اند  اجتماعي انسان بيان داشته

  : و در روايات چنين تعبيراتي در باره خشم آمده است كه 

   .نمايد  يكند غضب ايمان را فاسد م  يبدان سان كه سركه عسل را فاسد م

   ها است  غضب كليد همه بدي و

  . شمش او را از راه حق بدر نبردبه تحقيق مؤمن كسي است كه خ و

هر كس خشم خود را از مردم باز دارد خداوند متعال عذاب قيامت را  و
  . از وي باز خواهد داشت

هر مردي كه بر گروهي خشم گرفت اگر ايستاده است فوراً بنشيند كه اين  و
گرداند، و هر مردي كه بر يكي از   كار پليدي شيطان را از وي دور مي

ن خود خشم گرفت به او نزديك شده و وي را با دست خود لمس خويشاوندا
  )2(.يابد  كند چرا كه خويشاوند با تماس بدني آرامش مي

انگيز اين باب روايتي است كه شيخ كليني در   و از روايات شگفت
  : كند  نقل مي ×بن خنيس از حضرت امام صادق ىمعلّكافي از 
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  بر خدا مرا چيزي بياموز اي پيام :عرض كرد ‘مردي به پيامبر اكرم

  برو و خشمگين مشو : به او فرمودند ‘پيامبر اكرم

اين نصيحت مرا كافي است، آنگاه به نزد قوم خويش رفت، اما : مرد گفت
جنگ درگرفته و آنان  ]با قوم ديگري [مشاهده كرد كه در ميان قوم وي 

را ديد  اند، مرد چون اين حالت  سالح به بر، در برابر يكديگر صف كشيده
به سرعت سالح برداشت و در كنار قوم خود ايستاد، اما به ناگاه به ياد 

خشمگين مشو، مرد سالح بر : سخن پيامبر افتاد كه به او فرموده بود
هر چه به غرامت قتل : زمين انداخت و به نزد دشمن رفت و به آنان گفت

واهيد بر خ  و ضرب و جرحي كه حتي اثري از آن نيز پيدا نباشد از ما مي
  .عهده من بوده، و من از مال خود آن را به شما خواهم پرداخت

ما هم هر چه بود به شما بخشيديم كه ما به اين : آنان در پاسخ وي گفتند
  . كار از شما سزاوارتر هستيم

  )1(.دو گروه با هم صلح كردند و خشم از ميان رفت: مرد گفت

سادت كردن بر شارع مقدس همچنين همگان را از ح :حسادت. 3
حذر داشته، كه عبارت از اين است كه انسان همواره توقع داشته باشد 

كه خداوند متعال به ساير افراد جامعه داده است از بين  يهاي نعمت
  .رفته يا از آنان سلب شده و به او داده شود

  : فرمود ×ابطه حضرت امام صادقردر همين 

                                                         
  .11ح  304/  2  كليىن، الكاىف. 1
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   )1(حلطبإن احلسد يأكل االميان كما تأكل النار ا

خورد، همان گونه كه آتش هيزم را   حسادت ورزيدن ايمان را مي
  .خورد  مي

  : فرمودند ‘پيامبر اكرم: و باز از آن حضرت نقل است كه

اي فرزند عمران هرگز : فرمود ×به حضرت موسي عز و جلّخداوند 
دهم حسادت مكن، و هرگز چشمان   بر آنچه از فضل خود بر مردم مي

زيرا  ;ام مدوز و دلت را به دنبال آن مفرست  مردم داده خود را به آنچه
حسود از نعمت من خشمگين شده و با تقسيمي كه ميان بندگان خود 

كنم مخالف است، و هر كس چنين باشد نه از من است و نه من از او   مي
  )2(.هستم

و البته بايد به اين نكته توجه داشت كه حسادت با غبطه خوردن 
كه خداوند متعال  يهاي ان در حالت غبطه از نعمتتفاوت دارد و انس

  .شود  يكند خوشحال و شادمان م  يبر بندگان خود تفضل م

  : نقل است كه ×در اين باره از حضرت امام صادق

   )3(إن املؤمن يغبط و ال حيسد، و املنافق حيسد و ال يغبط

كند، اما منافق به جاي غبطه   خورد اما حسادت نمي  مؤمن غبطه مي

                                                         
  .2ح/ 2/306  كليىن، الكاىف.  1
  .6ح  307/  2  كليىن، الكاىف. 2
  .7ح 55ب،11/293 شيعهوسائل الى، حر عامل . 3



  ساختار روبنايي روابط اجتماعي

 

177

  .نمايد  دن حسادت ميخور

از قرار  يهمچنين شارع مقدس در روابط اجتماع :قوميت گرايى .4
و كشيده شدن به راه عواطف و  يگرفتن تحت تأثير تعصبات قوم

  .اند  كرده ياحساسات نه

گردد،   گرايي كه موجب به بار آمدن گناه براي صاحب خود مي و قوم
 ×م زين العابدينبنابر آنچه در تفسير و توضيح آن از حضرت اما

  : وارد شده، اين است

شود، اين است كه   گرايي كه براي صاحب خود موجب گناه مي  قوميت
گرايي به   قوم خود را از خوبان ديگر اقوام بهتر بداند، قوم بدانانسان 

معني دوست داشتن قوم و قبيله خود نيست، بلكه به اين معني است كه 
  )1(.ال ظلم و ستم بر ديگران ياري كندانسان قوم و قبيله خود را در اعم

آيد كه اين   يبرم يگراي از اين حديث، همچنين از خود مفهوم قوميت
 يتعصب كوركورانه، تحزب و نوع يحالت عبارت است از نوع

  )2(.در غير طريق حق يوفادار
                                                         

  .7ح  308/  2  كليىن، الكاىف. 1
اشاره  ×العابدين ه روايت ذيل از حضرت امام زينتوان بى در تأييد اين مطلب م. 2

مل يدخل (( :آن را ذكر كرده است 5ح  308/  2  كليىن، الكاىفدر  كرد كه شيخ كليىن
ىف حديث  ‘طلب، و ذلك حني أسلم غضباً للنيباجلنة محية غري محية محزة بن عبد امل

شود، ى منى نت كسباعث به شت رف قوميت گراىي;  ))‘النيب ىالسال الذى ألقى عل
آجنا كه به انگيزه ; كه محزة بن عبداملطلب از خود بروز دادى مگر تعصب خويشاوند

اسالم آورد، كه در حديث  ‘مهني مسئله و در دفاع از برادرزاده خود پيامرب اكرم
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شود كه   ياين مسئله از يك جهت در موضوع عدل و انصاف داخل م
نمود، اما در عين حال به مسئله عواطف  آن بحث خواهيم از يبه زود

بايد به   يكه انسان م ياحساسات ;باشد  يو احساسات نيز مربوط م
  .كنترل و تسلط بر آنها اقدام نمايد

احاديث متعددي هم در تحريم اين عمل وارد شده است مانند حديث 
نقل  ‘آن را از جدش پيامبر اكرم ×صحيحي كه حضرت امام صادق

  : فرمودفرموده است كه 
   )1(.من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق االميان من عنقه

هر كس كه قوميت گرايي كند، يا ديگران به نفع او اين كار را انجام 
  .دهند، كمند ايمان را از گردن خود برداشته است

از ديگر موارد احساسات و هيجانات روحي  :تكبر، غرور و خودبينى. 5
تكبر و غرور و تعامل با مردم بر اساس  حرام، احساس خود بزرگ بيني،

  .باشد  اين احساس مي

در حديث صحيح از يكي از دو امام بزرگوار، حضرت امام باقر يا 
  : چنين روايت شده است كه ’حضرت امام صادق

    )2(.ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من الكرب

                                                                                                             
باب  449/  1  كليىن، الكاىفو حديث سال در » كه برپيامرب القا منود آمده است» سال«

  .آمده است 30ح  ‘مولد النيب
  .2ح،308/ 2 كليىن، الكاىف.  1
  .1ح 60ب ،11/306 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
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در دلش باشد به بهشت وارد  كسي كه به اندازه وزن دانه خردلي از تكبر
  .شود  نمي

  :و در روايات آمده است

كه خداوند متعال به آن معصيت شد تكبر است كه گناه  ينخستين چيز
آنگاه كه از سجده بر آدم سر باز زد، تكبر ورزيد و از كافران  ;ابليس بود

  )1(.شد

  : در تعريف تكبر نيز آمده است

   يحق را ناچيز پندار تكبر آن است كه مردم را كوچك شمرده،

و در بعضي از روايات معتبر آمده است كه اين نوع از تكبر، بدترين 
  .باشد  نوع آن مي

  :فرمود ‘پيامبر اكرم در اين رابطه

 بدترين نوع تكبر اين است كه مردم را كوچك شمرده و حق را نشناسي
كوچك شمردن مردم و نشناختن حق چگونه : عرض كردم ]راوي گويد[

  است؟ 

 گيري كند، پس هركه  اينكه حق را نشناسد و بر اهل حق خرده: فرمود
در صفتي كه  عز و جلّبا خداوند  تكبر داشته باشداينچنين باشد 

  )2(.همچشمي و معارضه كرده است كبرياييمختص به او است 

                                                         
  .2ح  61ب ، 308/  11 شيعهوسائل الك .رى، حرعامل .1
  .3ح  60ب  ،306/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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عرض  ×و در حديث ديگر عمر بن يزيد به حضرت امام صادق
  : دكر

نمايم، بر   طرهاي خوب استفاده ميخورم، از ع  من غذاهاي خوب مي
نمايد،   شوم و غالمي در پشت اسب من حركت مي  مركب رهوار سوار مي

نمايي   اي از اخالق جباران تكبر مشاهده مي  آيا در اين كارهاي من نشانه
  تا من آن را ترك كنم؟ 

  : لختي درنگ كرده و فرمودند ×حضرت امام صادق

است كه مردم را حقير شمارد و حق را تنها كسي از زمره جباران لعنت شده 
  .نشناسد

شناسم اما در باره   من حق را مي: به آن حضرت عرض كردم: عمر گويد
  دانم كه آيا كار من اين نتيجه را در پي دارد يا نه؟  تحقير مردم نمي

 جبارهر كس مردم را كوچك شمرده و بر آنان فخر فروشي كند : فرمود
  )1(.است

كه از  خود بزرگ بيني و غرور را ـ چنان علت تكبر، ^اهل بيت
آيد ـ احساس كمبود و ذلت روحي   احاديث نقل شده از ايشان برمي

  .اند  دانسته

  : در اين باره روايت شده است كه ×از حضرت امام صادق

                                                         
  .5ح  60ب  ،307/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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    )1(.إال من ذلة جيدها يف نفسه يتكربما من أحد 

  .يابد  خود مي افتد مگر به جهت ذلتي كه در نفس  كسي به فخر فروشي نمي

  : و در حديث ديگري از آن حضرت آمده

    )2(.ما من رجل تكرب أو جترب إال لذلة جيدها يف نفسه

  .يابد  كند مگر به دليل ذلتي كه در نفس خود مي  هيچ مردي تكبر نمي

  .از ديگر مصاديق تكبر، لجبازي و احترام نگذاشتن به ديگران است

از حضرت امام :  آمده استدر حديث معتبري از حسين بن ابي العال
  :شنيدم كه ×صادق

يافت  مرد يا زنتكبر ممكن است در ميان مردمان شرور از هر جنسي 
از صفات مختص به ذات اقدس حق تكبر رداي خداوند است . شود
، پس هر كس با خدا بر سر ردايش همچشمي و منازعه كند وي را است

  . جز پستي نخواهد افزود

گذشت، زني   هاي مدينه مي  ي از كوچهروزي رسول خدا از يك
آوري سرگين مشغول بود،   پوست در وسط راه نشسته بود و به جمع  سياه

از سر راه رسول خدا كنار برو، وي : يكي از همراهان پيامبر به او گفت
يكي از همراهان پيامبر خواست ! عرض راه زياد است: در پاسخ گفت
او را وا گذاريد كه وي زني  :فرمود ‘اما پيامبر اكرم ،متعرض او شود

                                                         
  .2ح 59ب، 11/303 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
  .3ح 59ب ،303/ 11 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
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  )1(.متكبر است

از  يتعداد يدر زمينه حاالت ناپسند نفسان :طمع، تنبلى و حماقت. 6
داشته و از  ياحساسات ناپسند ديگر نيز وجود دارد كه جنبه اجتماع

و  يآثار و نتايج منف يچون دارا ;باشد  يديد شارع مقدس ناپسند م
 ;انسان است يو اجتماع يحركت و تكامل شخص يبرا يبار زيان

زيرا انسان با داشتن اين صفات يا اسير ديگران شده يا حقوق ديگران 
  .گردد  يم يرا ضايع كرده و يا از جامعه به دور افتاده و منزو

  .باشد  از جمله اين حاالت كه داراي تأثير رفتاري منفي است طمع مي

  : وارد است كه فرمود ×در حديث از حضرت امام باقر

اي كه   اي است كه طمع رهبر وي باشد و بنده  ين بندگان خدا، بندهبدتر
  )2(.اميالش وي را به خواري بكشانند

  : اند  فرموده ×و حضرت امام سجاد

خيرات را در بريدن طمع از آنچه در دست مردم است، گرد آمده  ةهم
  )3(.ديدم

 بـُعداست كه از  يديگر از جمله اين خلقيات ناپسند، كسالت و تنبل
  .شود  يبه ضايع كردن حق ديگران منجر م ياجتماع

                                                         
  .4ح  59ب  ،303/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .2ح  67ب  ،321/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
  .3ح  67ب  ،321/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .3
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  : آمده است ×به حضرت علي ‘در وصيت پيامبر اكرم

1(.حقا و إن كسلت مل تؤد(    

  .و اگر تنبلي كني هيچ حقي را ادا نخواهي كرد

  : آمده است ‘و باز در حديثي از پيامبر اكرم

  )2(.گرداند  و چون انسان تنبلي پيشه كرد حقوق را ضايع مي

به يكي از فرزندان خود  ×و در حديثي آمده كه حضرت امام كاظم
  : فرموده است

مندي دنيا و   و از تنبلي و ترشرويي بپرهيز كه اين دو صفت تو را از بهره
  )3(.كنند  آخرت محروم مي

است،  يحماقت و نادان ياز ديگر مصاديق اين حاالت ناپسند روح
آورند كه باعث تجاوز   يرا در انسان به وجود م ياين دو صفت حالت

در سخن گفتن با مردم گشته انسان را وا  ياز حدود و آداب اجتماع
مبادرت  يدارد تا بدون تفكر و تعقل به گفتن سخنان و انجام اعمال  يم

  .باشد  ينمايد و اين از بارزترين مصاديق سوء خلق م

  : اين سخن وارد شده است كه ×از حضرت امام صادق

است، چنين شخصي بر زيردستان تعدي كرده و در حماقت اخالق پستي 
                                                         

  .2ح 66ب ،320/ 11 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
  .3ح  66ب  ،320/  11 شيعهائل الوسى، حر عامل. 2
  .4ح  66ب  ،320/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل. 3
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  )1(.نمايد  برابر مافوق كرنش مي

  : و فرموده است

    )2(.ال تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء

  .سفيه نباشيد كه پيشوايان شما هيچ يك از زمره سفيهان نبوده و نيستند

  :و باز به طريق معتبر از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

   )3(ق اهللا عبد اتقى الناس لسانهإن أبغض خل

  .پروا كنند ياست كه مردم از گزند زبان و يمنفورترينِ خلق خدا كس

   )4(من كافأ السفيه بالسفه فقد رضى مبا أتى إليه حيث احتذى مثاله

شده  يرسد راض يكند به آنچه از او به و يكه با نادان نادان يكس
  .او نهاده است يپا ياست، چون پا جا

  احساسات در معاشرت کنترل
ها و مصاديقي را   در زمينه آداب معاشرت و روابط اجتماعي نمونه

به ارائه آنها پرداخته و اين  ^يابيم كه شارع مقدس و اهل بيت  مي
موارد نمود عيني اين قاعده مهم در نظريه روابط اجتماعي اسالم 

  :باشند  مي
                                                         

  .1ح  322/  2  كليىن، الكاىف. 1
  .2ح 2/322 كليىن، الكاىف . 2
  .4ح/ 322/ 2 كليىن، الكاىف . 3
  .2ح/ 322/ 2 كليىن، الكاىف . 4
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حبت با اولين نمونه از اين مصاديق حسن مصا :حسن مصاحبت .1
 ;ديگر مردمان است يدوستان و تحمل اخالق رفيقان و ياران و حت

  .كند  يبا آنها ارتباط بر قرار م يكه انسان عادتاً به صورت كل يكسان

  : ابي ربيع شامي گفت 

وارد شدم، در حالي كه خانه آن حضرت  ×بر حضرت امام صادق
دم شهرهاي مملو از مردمي بود كه در ميان آنها خراساني، شامي و مر

 ×مختلف وجود داشت، من جايي براي نشستن پيدا نكردم، امام صادق
  : نشستند و در حالي كه تكيه كرده بودند فرمودند

بدانيد هر كس كه در هنگام خشم قادر به خويشتن  ‘اي پيروان آل محمد
شوند هم صحبتي  داري نباشد، و نتواند براي كساني كه با او هم صحبت مي

كنند رفتاري   كساني كه با او با اخالق خوش برخورد مي خوب بوده، با
نيكو داشته، براي رفيقان خود رفيقي خوب، براي همسايگان خود 

اي خوب بوده، حق نان و نمك كساني را كه با هم نان و نمك   همسايه
  )1(.اند به نيكي به جاي آورد، از ما نيست  خورده

است، سه خصلت   ^راه اهل بيتكه پوينده اين راه  ياگر در كس
موجود نباشد شخصِ قابل اعتنايي نخواهد بود، تقوايي كه او را از 
نافرماني خدا باز دارد، بردباري كه با آن خشم خود را در اختيار گيرد و 

  )2(.حسن مصاحبت با دوستان
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هاي اين حسن   در اين راستا به بيان بعضي از نمونه ^اهل بيت
  .اند  مصاحبت نيز پرداخته

  : نقل شده است ×نچه در كتاب محاسن از حضرت امام صادقمانند آ

   )1(.أن حيدث الرجل مبا يلقى يف السفر من خري أو شر املروءة ليس من

از جوانمردي نيست كه مرد آنچه در سفر يا بيرون از خانه برايش اتفاق 
  .افتاده را، خوب يا بد براي خانواده خود تعريف كند

در  ;ان پس از جدا شدن از يكديگريا پرس و جو از احوال همسفر
  : اين باره از مفضل بن عمر نقل است كه

با چه : داخل شدم، آن حضرت به من فرمودند ×بر حضرت امام صادق
   ؟كسي آمدي

   .با مردي از برادران ديني: عرض كردم

  پس از اينكه رسيديد او چه كرد؟ : فرمودند ×امام

دانم كجا است آن حضرت   از وقتي داخل خانه شدم، نمي: عرض كردم
داني كه هر كس به اندازه چهل قدم با مؤمني همراه شود   آيا نمي :فرمودند

خداوند متعال در روز قيامت از او در باره احوال آن مؤمن سؤال خواهد 
  )2(.كرد؟

و چنين است پرسيدن همنشين از نام و نسب و كنيه و احوال همنشين 
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حدي كه به فضولي كردن و به خود و كراهت ترك اين عمل البته تا 
زحمت انداختن طرف مقابل منجر نشود، شايد اين حديث شريف كه 

 ‘آن را از جد بزرگوار خود پيامبر اكرم ×حضرت امام زين العابدين
  :تر كند  هاي اين مسئله را روشن  نقل كرده است قدري مصاديق و نمونه

نيد عجز و دا  آيا مي: روزي به اهل مجلس خود فرمود ‘پيامبر اكرم
  ناتواني چيست؟ 

  خدا و رسول خدا داناتر هستند : عرض كردند

  :ناتواني در سه چيز است: فرمود

يكي اينكه يكي از شما براي برادر خود غذايي آماده كند اما او در سر 
  .وعده حاضر نشود

دوم اينكه مردي از شما با كسي همنشين يا همراه شود و دوست داشته 
يست و از كجا آمده است، اما بدون اين كار از باشد كه بداند او ك
  . يكديگر جدا شوند

و سوم مربوط به زنان است كه يكي از شما با همسر خود درآميزد و 
  . حاجت خود را برآورد اما نياز او را بر نياورده از وي جدا شود

  اي رسول خدا اين كار چگونه است؟ :عبداهللا بن عمرو بن عاص گفت

  )1(.ا تحريك كند و آنقدر طول بدهد تا هر دو باهم ارضا شوندفرمود بايد او ر

 ‘آن را از پيامبر اكرم ×و در حديث ديگري كه حضرت امام باقر
پيامبر : نقل كرده از اين سه مورد با عنوان جفا تعبير شده است
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  :اند  فرموده ‘اكرم

  :سه چيز از موارد جفا است

  .ز نام و كنيه او سؤال نكنديكي اينكه مردي با مرد ديگر همراه شود و ا

  .دوم اينكه به خوردن غذايي دعوت شود اما نرود، يا برود و نخورد

  )1(.و سوم اينكه كسي با همسر خود بدون مالعبه نزديكي كند

آن را از پيامبر  ×در حديث ديگري كه حضرت امام صادقو 
نقل كرده است، پرسيدن نام و هويت اشخاص از حقوق  ‘اكرم

  : نه صداقت در برادري دانسته شده استواجب و نشا

، يدارد بايد كه ابتدا نام و  ياز شما برادر مؤمن خود را دوست م ياگر كس
نام پدرش و نام قبيله و عشيره او را بپرسد، چرا كه پرسيدن و دانستن 

او  يت و برادراست كه نشان از صدق اخو الزمياين امور از حقوق 
  )2(.حماقت خواهد بود ياز رو يدارد و بدون آن، دوست

از جمله اين مصاديق، يكي اين است كه انسان در  :خنده و مزاح .2
شود كه باعث خنده او   زندگي اجتماعي خود گاه با اموري مواجه مي

دار،  هاي خنده  گردد، چه از راه شوخي باشد يا از راه ديدن صحنه  مي
چه از  ;و اين عكس العمل بايد حتماً در تحت اختيار شخص درآيد

نظر شكل ظاهري، مثال اينكه با صداي بلند و به صورت قهقهه نباشد، 
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  :روايت شده ×كه از حضرت امام صادق

  .قهقهه زدن از كارهاي شيطاني است )1(.القهقهة من الشيطان

  : و در حديث ديگري فرموده است

  .خنديدن مؤمنان فقط به صورت تبسم است )2(.ضحك املؤمن تبسم

  : روايت شده كه فرمود ×مام باقرو نيز از حضرت ا

   )3(.اللهم ال متقتين: إذا قهقهت فقل حني تفرغ

خداوندا بر من : چون به صورت قهقهه خنديدي، پس از پايان خنده بگو
  .خشم نگير

 ×و چه از لحاظ اسباب و علل خنده، كه از حضرت امام صادق
  :اند  وارد است كه فرموده

خنديدن جز از روي تعجب از  )4(.سببإن من اجلهل الضحك من غري 
  .ناداني است

پيروان خود را به كم كردن  ^بلكه فراتر از اين، پيشوايان اهل بيت
زيرا كارهايي از اين دست، عالوه بر آثار  ;اند  خنده و شوخي دعوت كرده

  .نامطلوب شخصي، آثار اجتماعي نامطلوبي نيز به همراه دارد
                                                         

  .1ح 8/479 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
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  : آمده است ×در حديث معتبري از حضرت امام صادق

   .برد  از مزاح بپرهيز كه آبرو را مي

  : و نيز فرموده است

   .ميراند  خنده زياد دل را مي

   : و اينكه

كند چنانكه آب نمك را در خود حل   زياد خنديدن دين را نابود مي
  )1(.كند  مي

  : است كه فرمود ×و از حضرت اميرالمؤمنين

جا گذارنده دشمني، از مزاح و شوخي برحذر باش كه موجب كينه و به 
  )2(.و در واقع فحش كوچك است

  : فرمود ×و حضرت امام صادق

   )3(.ال متازح فيجترء عليك

از ديگر موارد پاي بندي  :حفظ حريم و عدم زياده روى در اطمينان. 3
هاي  ها در دوستي و معاشرت و كشيده نشدن به محبت  به حفظ حريم

ها، همچنين عدم  يگير  افراطي، دخالت ندادن دوستي در تصميم
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. باشد  روي در اطمينان به اشخاص يا دوستي و دشمني با آنها مي  زياده
هاي   آنجا كه بايد اين امور تحت نظارت عقل و منطق و رعايت ويژگي

صحبت باشد و البته اين كار طبيعتاً با اصل   قيد شده در باره رفيق و هم
  .حسن ظن و گشودگي در روابط منافاتي نخواهد داشت

  : روايت شده كه فرمود ×ر حديث معتبر از حضرت امام موسي كاظمد

حريم ميان خود و برادرت را از بين نبر، و آن را نگاه دار كه با از ميان 
  )1(.رفتن آن حيا از ميان خواهد رفت

 }و تأْتونَ في ناديكُم املُنكَر{: در تفسير آيه شريفه ×امام رضا و
   :نقل شده است كه درپاورقي

آنان بدون رعايت حرمت و حيا در مجالس عمومي از خود صداهاي 
  )3(.كردند  ايجاد مي )2(ناهنجار

همچنين در رابطه با زياده روي در اعتماد به افراد از حضرت امام 
   :روايت شده است كه فرمود ×صادق

  )4(.ال تثق بأخيك كل الثقة، فان صرعة اإلسترسال لن تقال
تماد نكن، چون شكستي كه از اين طريق به انسان به برادر خود كامال اع 

                                                         
  .2ح  ،501/  8 شيعهوسائل الى، ملحر عا .1
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  .ناپذير است  شود جبران  وارد مي

  : نيز نقل است كه فرمود ×و از حضرت اميرالمؤمنين

در دوستي با دوست خود افراط نكن شايد كه روزي دشمنت شود و در 
  )1(.دددشمني با دشمن خود نيز افراط نكن باشد كه روزي دوستت گر

كه معيار را  مطلوب در دوست و رفيق يها  يژگو قبال حدود و وي
  )2(.ايم  اعتماد و اطمينان است بيان كرده

از ديگر مصاديق اين امر، همراه نشدن  :كراهت جدل و خصومت. 4
كه  يا  به گونه ;در مباحثات و مناظرات است يجوي يبا احساس برتر

 بحث و مناظره را به نزاع و خصومت تبديل نمايد، و شارع مقدس از
  .كرده است ياين كار نه

  : آمده است ×در حديث معتبر از حضرت امام صادق

هاي   از جدل كردن و خصومت بپرهيزيد كه وجود اين دو خصلت دل
برادران ديني را نسبت به يكديگر بيمار كرده، نفاق و دورويي از اين دو 

  )3(.گيرد  خصلت سرچشمه مي

صفاتي كه شارع از ديگر  :حفظ زبان و سكوت جز در امر خير. 5
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مقدس از آن نهي كرده است همراه شدن با شهوت سخن گفتن و تأكيد بر 
لزوم كنترل هر سخني كه بر زبان انسان جاري شده و مراقبت دقيق از 

اي در   شارع مقدس به جهت آگاهي از وجود چنين غريزه. باشد  آن مي
اعي از هاي بسياري كه خصوصاً در زمينه روابط اجتم  ذات انسان، و زيان

گردد، هشدارهاي زيادي داده است،   هاي زبان متوجه وي مي  ناحيه لغزش
حكمتي كه در اين زمينه از لقمان حكيم نقل شده است به صورت ضرب 

   :فرمايد ×حضرت امام صادق. المثل نيز درآمده است

  :لقمان به پسرش گفت

وت پسرم اگر گمان داري كه سخن گفتن به منزله نقره است، بدان كه سك
  )1(.همچون طال است

  : اند  نقل است كه فرموده ×و در روايت معتبر از حضرت امام رضا

سكوت دري از درهاي  ;هاي فقه است  دانايي، بردباري و سكوت از نشانه
  )2(.حكمت است، سكوت جلب كننده محبت و راهنماي به هر خير است

  : فرمود ×و امام صادق

آيا تو را به : حضرت آمده بود فرمودندبه مردي كه به نزد آن  ‘پيامبر اكرم
  كاري راهنمايي كنم كه خداوند به واسطه آن تو را داخل بهشت كند؟

  . اي رسول خدا آري: عرضه داشت
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  . از آنچه خداوند به تو داده است به ديگران بده: فرمود

   ؟تر باشم چه  خواهم به او بدهم محتاج  اگر خود از كسي كه مي: عرض كرد

  . اي را ياري كن  يدهستمد: فرمود

   ؟تر باشم  اگر من خود از آن مظلوم ضعيف: عرض كرد

  .ناداني را هدايت كن: فرمود

  تر باشم چه كنم؟   عرض كرد اگر من از آن نادان هم نادان

پس زبان خود را جز از سخن گفتن در امر خير ببند و سكوت : فرمود
در تو باشد و ها   شوي كه يكي از اين خصلت  آيا خشنود نمي. پيشه كن

  )1(.تو را به بهشت بكشاند؟

بر اهميت سخن  ^بينيم كه اهل بيت  اين احوال مي ةالبته با هم
  .اند  جاي مناسب كه نتايج خوبي به بار بياورد، تأكيد كردهگفتن در 

  :نقل شده است كه فرمود ×در همين رابطه از حضرت امام صادق

  )2(.راه باطل باشد سخن گفتن در راه حق بهتر از سكوتي است كه در

  : روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت علي بن الحسين امام سجاد

گفتن سخنان خوب مال را زياد، روزي را فراوان، عمر را طوالني كرده، 
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  )1(.كند  اش محبوب كرده و به بهشت داخل مي  انسان را در نزد خانواده

سكوت به ابوذر، ميان سخن گفتن و  ‘و در وصيت پيامبر اكرم
  : اينچنين موازنه برقرار شده است

اي اباذر، انسان ذاكر در ميان غافالن همچون مجاهد در راه خدا در ميان 
  فراريان از جنگ است

اي اباذر، داشتن همنشين خوب از تنهايي بهتر، و تنهايي از داشتن همنشين بد  
خنان بد اي اباذر، سخنان نيكو گفتن از سكوت بهتر، و سكوت از س .بهتر است

  .گفتن بهتر است

اي اباذر، سخنان بيهوده را ترك كن كه سخن گفتن به اندازه نياز، تو را  
  .بس است

اي  اي اباذر، هيچ چيز به اندازه زبان مستحق زندان طوالني مدت نيست 
اي است پس هر كس بايد از خدا   اباذر، خدا در كنار زبان هر گوينده

  )2(.گويد  بپرهيزد و بداند چه مي

به مردي كه در نزد آن حضرت زياد صحبت كرده  ×امام صادق 
  : فرمود ،بود

در حالي كه خداوند متعال  ;اي مرد، سخن را كوچك و حقير شمردي
اي با آنان همراه نكرد،   هنگامي كه پيامبران خود را فرستاد، طال و نقره
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ه خلق ها ب  بلكه آنان را با كالم مبعوث نمود، و خود را با سخنان و نشانه
  )1(.خود شناساند

از ديگر موارد كنترل  :فرو بردن خشم و تحمل حسادت ديگران .6
احساسات، خودداري در هنگام عصبانيت و خشم و برانگيخته شدن 
حس دفاع از خود و انتقام گرفتن از ديگران است، خصوصاً كه انسان 

آنجا كه رفتن عقل و حكمت و  ;محق بوده يا مظلوم واقع شده باشد
  .نمايد  اراده او زير سلطه اين احساس قوي و هيجان شديد، ضروري مي

  : نقل شده است كه فرمود ×به طريق معتبر از حضرت امام صادق
اي كه كسي آن را فرو برد، خشم است براي كسي كه بر آن   بهترين جرعه

آيد، و   زيرا پاداش بزرگ در برابر امتحان بزرگ به دست مي ;صبر كند
دارد مگر اينكه آنان را به بال مبتال   را دوست نميخداوند قومي 

  )2(.گرداند  مي

  : نقل است كه فرمود ×و همچنين به طريق معتبر از حضرت امام صادق
دارم به   هرگز دوست نمي: فرمود  همواره مي ’حضرت علي بن الحسين

قيمت ذلت و خواري نفس خود صاحب شتران سرخ مو شوم، هيچ 
گواراتر از جرعه خشمي باشد كه شخص مورد ام كه   اي ننوشيده  جرعه
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  )1(.خشم خود را به مجازات نرسانده و آن را فرو خورم

خداوند سبحان نيز بندگان صالح خود را با همين صفت در قرآن توصيف 
   :كرده است

    .و الْكاظمني الْغيظَ و الْعافني عنِ الناس
  .گذرند  يدم در مو از مر ;برند  يو همانانكه خشم خود را فرو م

  : نيز آمده است ×به حضرت علي ‘و در وصيت پيامبر اكرم
كنم، كه تا اين وصيت مرا حفظ   اي علي، تو را به وصيتي سفارش مي
  كني هميشه در خير و خوشي خواهي بود

اي علي، كسي كه بتواند به مقتضاي خشم خود عمل كند اما خشم خود  
ر، وي را امنيت و ايماني خواهد را فرو برد، خداوند به پاداش اين كا

  )2(.بخشيد كه طعم آن را احساس كند

از همين باب است صبر بر حسادت حسودان و دشمنان نعمت كه با 
 ;انگيزانند  يخود انواع احساسات و هيجانات را در انسان بر م يكارها

 يبه همين دليل است كه اين نوع بال، از شديدترين امتحانات اجتماع
  .اند  است كه مؤمنان به صبر در برابر آن فرا خوانده شدهدانسته شده 

  : نقل است كه ×از طريق معتبر از حضرت امام صادق

بر اقدامات دشمنان نعمت صبر كن، زيرا تو براي مجازات كردن كسي كه 
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در راه ضربه زدن به تو به معصيت خدا متوسل شده است، راهي بهتر از 
  )1(.داريفرمانبرداري خداوند در باره او ن

پيامبر  ;نقل است كه فرمود ×و باز با سند معتبر از همان حضرت
  :فرمودند ‘اكرم

خداوند از مؤمن بر تحمل چهار بال پيمان گرفته است كه آنها را با 
مؤمني كه از روي حسادت در : فرستد  شديدترين وجه بر وي فرو مي

يطاني كه هايش باشد، ش باره او سخن بگويد، منافقي كه به دنبال عيب
وي را گمراه كند، و كافري كه جنگ با او را وظيفه خود بداند، و با 

  )2(.!ها چه سخت است باقي ماندن بر ايمان  داشتن اين دشواري

  عدالت و انصاف )3(
اين دو صفت گفتيم كه آنها از نظريه وجوب  يپيشتر در توضيح زيربنا

لت در عدل و حرمت ظلم سرچشمه گرفته و بارزترين مصداق عدا
  .باشد  يمقدم داشتن ديگران بر خود م يروابط اجتماع

  و نمونه هاي آن حرمت ظلم

نيست كه انسان خود شخصاً به اين  يحرام بودن ظلم تنها به اين معن
در برابر ظلم گسترده و  يعمل مبادرت نورزد، بلكه بايد موضع و

  :توان در امور ذيل مالحظه كرد  يرا م يفراگير باشد، اين فراگير
 يشد، مال ياز مردم مرتكب ظلم ياگر انسان در حق يك :رد مظالم. 1
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را غصب نمود و سپس از اين  ياز حقوق و يگرفت، يا حق يرا از و
عمل پشيمان شده و توبه كرد، بايد حتماً آن مظلمه يا حق غصب شده 

  .نامند  يم ))رد مظامل((را به صاحبش بازگرداند كه اين عمل را 
  : نقل است كه فرمود ×اقراز حضرت امام ب

ظلمي كه خداوند هرگز آن را نخواهد بخشيد، : ظلم بر سه گونه است
ظلمي كه خداوند آن را خواهد بخشيد و ظلمي كه خداوند هرگز پيگيري 
آن را رها نخواهد كرد، اما ظلمي كه خداوند هرگز آن را نخواهد بخشيد، 

ستمي است كه شرك است، و ظلمي كه خداوند آن را خواهد بخشيد 
و ظلمي كه ) حق اهللا(دارند  بندگان خدا ميان خود و خدا بر خود روا مي

خداوند هرگز پيگيري آن را رها نخواهد كرد حقوقي است كه بندگان 
  )1(.)حق الناس(كنند  خدا از يكديگر ضايع مي

  عرض كرد  ×پيرمردي از نخع به حضرت امام باقر 
ام، آيا راهي راي   همواره والي بودهمن از زمان حجاج بن يوسف تا كنون 

  توبه من هست؟

  .آن حضرت سكوت كردند

  .سؤال خود را تكرار كرد او

  : آن حضرت فرمودند
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  )1(.نه، راهي نيست مگر اينكه حق هر صاحب حقي را به او باز گرداني

  : فرمود ×و امام صادق

هر كس به ظلم مال برادر خود را بخورد و آن را به وي باز پس نگرداند، 
  )2(.اي از آتش روز قيامت را خورده است  همانا شعله

شود مانند  يدر حق ديگران مرتكب ظلم معنو يو چنين است اگر كس
غيبت كردن، بردن آبرو، تهمت زدن و امثال اين كارها كه در بيان 

ذكر خواهيم كرد، در همه اين موارد، بر  مصاديق ظلم و ستم آنها را
كه  يانسان است كه پس از توبه به درگاه خداوند در راه احقاق حقوق

به اين صورت كه از صاحبان حق حالليت  ;ضايع كرده تالش كند
آنها طلب مغفرت كرده و در  يبخواهد و از از خداوند متعال نيز برا

از اين دست كه در واقع  يراه اعاده حيثيت آنان تالش كند، و كارهاي
  .شود  يرد كردن آن حق ضايع شده محسوب م

شايد از آشكارترين موارد ظلم كردن به  :هدايت پس از گمراهى. 2
را از حق دور و  يكه كس يبه اين معن ;باشد يديگران، ظلم معنو

گمراه كرده و به ورطه باطل بكشانند، در اين صورت راه توبه انسان 
ارشاد، هدايت و برگرداندن آن شخص به  يكه براتنها در اين است 

   .راه حق و هدايت تالش كند

  : روايت است كه ×از حضرت امام صادق
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اما آن  ،هاي گذشته مردي بود كه از راه حالل به دنبال دنيا رفت در زمان
اي  را به چنگ نياورد، سپس از راه حرام به دنبال آن رفت اما باز نتيجه

آيا تو را به راهي : شيطان به سراغ او آمد و گفتنگرفت، در اين وقت 
  چرا؟ : راهنمايي نكنم كه هم مال دنيا و هم پيروانت زياد شود؟ گفت

راهش اين است كه از پيش خود ديني بسازي و مردم را به : شيطان گفت
آن دين دعوت كني، مرد پذيرفته، ديني از خود ابداع كرد و مردم را به 

ز دعوتش را پذيرفته و از او پيروي كردند، آن مرد آن فرا خواند مردم ني
  به زودي داراي ثروت فراواني گرديد 

از خود ! ام؟ من چه كرده: وي پس از مدتي به خود آمد و با خود گفت
بينم جز   اي نمي ديني ساختم و مردم را به آن فرا خواندم، براي خود توبه

  ن ساختگي برگردانم اينكه نزد پيروان خود رفته و آنان را از اين دي

آنچه تا : گفت رفت و به آنها مي وي به نزد پيروان و اصحاب خود مي
خواندم باطل است و من آن را از پيش خود  كنون شما را بدان فرا مي

گويي، اين دين بر  دروغ مي: گفتند ام، اما ياران او در پاسخش مي ساخته
  . اي رگشتهاي و از آن ب حق است، تو خود در دين خود شك كرده

او پس از اينكه پافشاري مردم را ديد، زنجيري برداشت و آن را با 
تا : هايي محكم به هم بسته و آن را به گردن خود انداخت و گفت  ميخ

   .كنم  توبه مرا نپذيرد آن را از گردن خود باز نمي عز و جلّخداوند 

برو و به  :به يكي از پيامبران وحي كرد عز و جلّدر اين هنگام خداوند 
به عزتم سوگند، اگر آن قدر مرا بخواني كه بند از بندت جدا : فالني بگو

گردد، دعايت را اجابت نخواهم كرد مگر تمام كساني را كه به دين تو 
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  )1(.اند نيز از آن دين برگرداني  گرويدند و با ايمان به آن مرده

است، چنان كه دخالت مستقيم انسان در ظلم حرام  :كمك به ظالم. 3
 يكه در تلق يا  ظلم ظالمان، به گونه يبرا يكمك كردن و زمينه ساز

   .باشد  يآيد نيز بر او حرام م ظَلَمه به حساب اعوانجامعه از  يعموم

شنيدم  ×از عبداهللا بن سنان نقل است كه از حضرت امام صادق
  : فرمود  كه

 كسي كه ستمگري را در ظلم بر مظلومي كمك كند، مادام كه از ياري
  )2(.ستمگر دست بر نداشته، خداوند از وي در خشم است

  : فرمود ×و حضرت اميرالمؤمنين

بر مافوق خود با نافرماني كردن ستم روا : يك مرد ستمگر سه ويژگي دارد
  )3(.كند و ياور ستمگران است  دارد، بر زير دست خود با زورگويي ستم مي  مي

  : ست كه فرمودروايت شده ا ’و از حضرت سجاد، علي بن الحسين

  )4(.از معاشرت با گناهكاران و ياري به ستمگران برحذر باشيد

  : نقل است كه ^، از پدرانش×و از حضرت امام صادق

مناد أين أعوان الظلمة، و من  ىإذا كان يوم القيامة ناد: قال رسول اهللا
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   )1(الق هلم دواة، أو ربط هلم كيساً، أو مد هلم مدة قلم؟ فاحشروهم معهم

ياران ستمگران : چون روز قيامت فرا رسد منادي فرياد خواهد كرد كه
اي را   اي به دواتي گذاشته، سرِ كيسه  كجايند؟ كساني كه براي ستمگران ليقه

محكم كرده، يا به اندازه كشش قلمي بر كاغذ، آنان را ياري داده باشند؟ 
  .آنان را با همان ستمگران محشور كنيد

و باز چنان كه ستم كردن به صورت مستقيم  :راضى بودن به ظلم. 4
شدن به ظلم ظالمان و پذيرش و سكوت در برابر  يحرام است، راض

  .آن نيز بر انسان مسلمان حرام است

  : روايت شده است كه ×از حضرت امام صادق

ستمگر و كمك كننده او و آن كس كه به اين كار راضي باشد، هر سه در 
  )2(.اين ظلم سهيم و شريك هستند

  : و باز از آن حضرت است كه

هر كس ستمِ ستمگري را توجيه كند، خداوند كسي را بر او مسلط خواهد نمود 
كه او را مورد ستم قرار دهد، در اين هنگام اگر دعا كند دعايش مستجاب 

  )1(.نشود، و خداوند از اين ستمديدگي او را اجر و پاداشي ندهد
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  : ه استو نيز از آن حضرت در حديث ديگري آمد

   )1(اهللا ىو من أحب بقاء الظاملني فقد أحب أن يعص

ماندن ظالمان را دوست بدارد، در واقع دوست دارد كه  يو هر كس باق
  .شود يخداوند متعال نافرمان

  انصاف ونمود هاي آن
عدالت و مقدم داشتن حقوق مردم بر حقوق  ةدر زمين ^اهل بيت

  :اند  نمايي كردهاي از مصاديق راه  خود، ما را به مجموعه

از جمله اين مصاديق، برگرداندن و مقابله به مثل يا  :نيكىمقابله به . 1
هايي است كه مردم در حق انسان   ها و احسان  مقابله به بهتر در خوبي

  : فرمايد  دارند، چه اينكه خداوند متعال در قرآن كريم مي  مؤمن روا مي
   )2(}هلْ جزاُء اِْإلحسان إِالَّ اِْإلحسان{

  .مگر پاداش احسان جز احسان است؟

و اين نظير پاسخ دادن به سالم و تحيت است كه يا بايد مانند همان 
  : تحيت باشد يا بهتر از آن، كه باز فرموده است

   )1(}و إِذا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها{
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بهتر از آن درود گوييد،  ]صورتي[و چون به شما درود گفته شد، شما به 
  .برگردانيد ]در پاسخ[يا همان را 

 يرا با خوب ييا جواب خوب ))رد املعروف((در احاديث شريف بر مسئله 
  .دادن تأكيد شده است

  : روايت شده است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

هر كس خوبي ديگران را به اندازه : فرمود  مي ×حضرت اميرالمؤمنين
دهد تنها پاداش كار آنان را داده است، اما كسي كه خوبي وبي پاسخ همان خ

ديگران را با خوبي بيشتر جواب دهد، شكر آن خوبي را به جاي آورده و هر 
كند   كسي كه بداند هر احساني كه مي. كه از شكرگزاران باشد، بزرگوار است

نخواهد بود، كند، ديگر منتظر تشكر مردم و طالب محبت بيشتر آنان   به خود مي
اي و به وسيله آن آبرويت را   بنا بر اين، در برابر كاري كه به نفع خود انجام داده

اي، از ديگران توقع تشكر نداشته باش، و بدان آن كس كه نياز خود   حفظ كرده
ريزد، پس تو نيز با رد نكردن   آورد، آبروي خود را پيش تو مي  را به نزد تو مي

  )1(.اروي، آبروي خود را نگاه د

  : شنيد كه فرمود ×و علي بن سالم از حضرت امام صادق

  ) شرط و قيدي ندارد(اي در كتاب خدا است كه از محكمات است   آيه

  عرض كردم كدام آيه است؟
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كه در باره مؤمن و كافر، و  }هلْ جزاُء اِْإلحسان إِالَّ اِْإلحسان{: فرمود
ن و نيكويي واقع گرديد، بر هر كس مورد احسا. نيكوكار و فاجر جاري است

او است كه تالفي كند و تالفي تنها به اين نيست كه مانند همان كار را نسبت 
به طرف مقابل انجام دهد، بلكه به همراه اين كار، بايد بداند كه طرف مقابل 

  )1(.چون شروع كننده خوبي بوده از فضيلت بيشتري برخوردار است

  : فرمود ×و امام صادق

بندند لعنت   اني را كه راه احسان و خوبي كردن را ميخداوند كس
   .كند

بندند، چه   كساني كه راه خوبي كردن را مي: عرض شد به آن حضرت
  كساني هستند؟ 

شود اما سپاسگزاري   مردي كه مورد احسان و خوبي واقع مي: فرمود
كند، در نتيجه آن   كند، و با اين كار احسان كننده را دلسرد مي  نمي

  )2(.كند  ر به كسي خوبي نميشخص ديگ

  : چنين نقل كرده است كه ‘و نيز آن حضرت از پيامبر اكرم

شود بايد كه آن خوبي را تالفي   كسي كه مورد احسان و خوبي واقع مي
كند، اگر توان اين كار را ندارد بايد كه با زبان، صاحب نعمت را بر انجام 
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  )1(.كرده استاين كار ستايش كند و اگر چنين نكند كفران نعمت 

از ديگر مصاديق مقدم داشتن ديگران بر خود،  :حق شناسى. 2
شناخت حق برادران ديني است، همان گونه كه برادر ديني هم حق 

زيرا حقوق در ميان  ;كند  شناسد و آن را رعايت مي  انسان را مي
مؤمنان به صورت طرفيني است و اين مطلب را در متون روايي كه در 

توان يافت، از آن جمله   مؤمنان وارد شده است ميرابطه با حقوق 
وارد شده و در بخشي از  ×است روايتي كه از حضرت امام صادق

  : آن چنين آمده است

شناسد و رعايت   اش حق او را مي  آيا مردي از ميان شما كه همسايه
كند نبايد حيا كند و   همسايه خود را رعايت نميكند اما او حق   مي

  )2(.خجالت بكشد؟

و از  :هاى خود و رها كردن عيوب مردم  مشغول شدن به رفع عيب. 3
جمله اين مصاديق اين است كه انسان مؤمن به يافتن و بر طرف كردن 

هاي   هاي خود سرگرم شده و اين كار او را از دنبال كردن عيب  عيب
چنين روايت  ×مردم باز دارد، در اين رابطه از حضرت امام باقر

  : شده است

  : فرمودند ‘كرمپيامبر ا

سه خصلت است كه اگر حتي يكي از آنها در كسي باشد، در روزي كه 
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  . اي جز سايه خدا نيست در زير سايه او خواهد بود  سايه

  . خواهد، همان را به آنها بدهد  مردي كه آنچه از مردم مي

مردي كه جز با در نظر گرفتن رضاي خداوند كسي را مقدم ندارد و 
  . دازدديگري را عقب نيان

و مردي كه برادر مسلمان خود را به جهت داشتن عيبي كه خود هم داراي 
كند مگر   همان عيب است سرزنش نكند، زيرا او عيبي از خود بر طرف نمي

كند، پس سرگرمي بهتر از عيب خود را   اينكه عيب جديدي در وي بروز مي
  )1(.رداردجستن براي مرد نيست تا به اين وسيله از كاوش عيب مردم دست ب

  : و باز از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

در عيب مرد همين بس كه عيب ديگران را بشناسد اما از ديدن همان 
ايراد كند كه آن عيب  يعيب در خود نابينا باشد، يا مردم را بر داشتن عيب

كه  يدر خود او بوده و توان اصالح آن را ندارد، و دست آخر كس
  )2(.اهميت آزار دهد يب يچيزها يهمنشين خود را برا

از مصاديق ديگر، اين است كه در  :خوب سخن گفتن در باره مردم .4
را بگويد كه دوست دارد مردم در باره او  يباره مردم بهترين سخن

همان را بگويند مانند حسن ظن داشتن و حمل كردن سخنان بر 
  .بهترينِ وجوه و مدح و ستايش
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  : ت كه در باره سخن خداوند متعالنقل اس ×از حضرت امام باقر

  : فرموده است )1(}و قُولُوا للناسِ حسناً{

در باره مردم بهترين سخني را بگوييد كه دوست داريد مردم در باره شما 
  )2(.همان را بگويند

اين مصاديق همه در تحت عنوان مقدم داشتن مردم بر خود مندرج 
  .شوند  يم

  مصادیق ستم و تجاوز

وارد شده ^كه در حديث اهل بيت ستم و تعدي بر مردم چنان ةدر زمين
اي را معين فرموده است، و اين امر از   است، شارع مقدس مصاديق عديده

طريق درك گسترده انساني نسبت به موضوع  عدل و ظلم شكل 
بخشد كه الزمه آن،   بدان سان كه حرمت و صيانتي به مؤمن مي ;گيرد  مي

روابط اجتماعي و بازدارندگي از بسياري از تعامل و برخورد ويژه در 
  :كنيم  اي از آنها اشاره مي  اعمال و رفتارها است كه در ذيل به پاره

از جمله اين مصاديق، كشتن مؤمن، آزار  :كشتن و آزار دادن مؤمن. 1
رساندن به وي، يا ترساندن او است، حتي اگر با يك كلمه يا يك نگاه 

هايي   حال به نمونه. اين گونه كارهاباشد، همچنين است همكاري در 
  :از روايات و احاديث معتبر كه بر اين موضوع داللت دارد توجه كنيد

                                                         
  .خوش سخن بگوييد ]به زبان[با مردم  و .1
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  : فرمود شنيدم كه ×از حضرت امام صادق: هشام بن سالم گفت 

هر كس بنده مؤمن مرا بيازارد، با من اعالم جنگ داده، و هر كس بنده 
  )1(.تمؤمن مرا گرامي دارد از خشم من در امان اس

  : فرمود ×و امام صادق

در روز قيامت آن گاه كه همه خاليق در حساب و كتاب هستند، مردي به 
اي : گويد  آاليد، مرد مي  نزد مرد ديگري رفته و روي وي را با خون خود مي

در فالن روز بر ضد من : گويد  بنده خدا، مرا با تو چه كار؟ مرد در پاسخ مي
  )2(.باعث كشته شدن من شداقدام كردي و اقدام تو بعداً 

  : آمده كه فرمود ×و در حديث معتبر از حضرت امام باقر

شود كه در طول زندگي   اي از بندگان خدا محشور مي  در روز قيامت بنده
خود خون كسي را نريخته است، آنگاه ظرفي به مانند ظرف حجامت يا 

ن سهم تو از اي: گويند  شود و به او مي  بزرگتر، از خون به دست او داده مي
: كند كه  خون فالن كس است، اين شخص به خداوند متعال خطاب مي

داني كه چون مرا قبض روح كردي خون كسي بر   خداوندا، تو خود مي
آري چنين بود، اما سخني را از فالن : گردنم نبود، خداوند متعال فرمايد

و كس شنيدي و آن را براي همه نقل كردي تا اينكه دهان به دهان گشت 
به فالن شخص رسيد و به جهت همين حرف او را كشت، پس اين سهم 

                                                         
  .1ح  ،587/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح  ،615/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2



  ساختار روبنايي روابط اجتماعي

 

211

  )1(.تو در خون او است

  : فرمود ‘پيامبر اكرمو 

كسي كه نگاه تندي به مؤمني بياندازد تا وي را بترساند، خداوند متعال در 
  )2(.اي جز سايه رحمتش وجود ندارد او را خواهد ترساند  روزي كه سايه

از ديگر مصاديق ظلم، اهانت به مؤمن و  :ماناهانت كردن به مسل. 2
تنها گذاشتن او در مشكالت است به هر اندازه كه باشد، در همين 

  : نقل شده است ×رابطه از حضرت امام باقر

: به خداوند متعال عرض كرد: را به معراج بردند ‘چون پيامبر اكرم
  پروردگارا، حال مؤمن در نزد تو چگونه است؟

هر كس به يكي از دوستان و اولياي من اهانت كند، به  اي محمد، :فرمود
مبارزه آشكار با من برخاسته است، و من در ياري دوستان خود، 

  )3(.ترين واكنش را دارم  سريع

  : روايت شده است كه ×و از حضرت امام صادق

مؤمني نيست كه برادر ديني خود را در هنگام مشكالت تنها بگذارد، مگر 
  )1(.گذارد  ال وي را در دنيا و آخرت نااميد و تنها مياينكه خداوند متع

                                                         
  .3ح  ،615/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح  ،614/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
  .1ح  ،588/  8 شيعهائل الوسى، حر عامل .3
  .9ح  ،589/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1



 6در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

 

212

از جمله مصاديق ظلم، خوار كردن، حقير  :خوار كردن مؤمن. 3
بن  ىمعلّدانستن و سبك شمردن حق مؤمن است، در اين زمينه 

  : فرمود شنيد كه ×خنيس از حضرت امام صادق

ارد با من فرموده است هر كس بنده مؤمن مرا خوار بد عز و جلّخداوند 
اعالم جنگ داده و هر كس بنده مؤمن مرا گرامي دارد از خشم من در 

  )1(.امان است

  : فرمود ‘پيامبر اكرم: و نيز از آن حضرت است كه

چون پروردگارم مرا به معراج برد، از پس پرده حجاب مطالبي را به من 
اي محمد، هر كس  :صورت رو در رو نيز به من فرمودوحي كرد و به 

از اولياي مرا خوار كند، براي جنگ با من كمين كرده است، و هر  يكي
خداوندا، : عرضه داشتم. كس كه به جنگ من بيايد با او خواهم جنگيد

اين دوستان و اولياي تو كه هستند؟ من دانستم كه هر كس با تو جنگ 
او كسي است كه از : كند با وي جنگ خواهي كرد، خداوند متعال فرمود

  )2(.ام  يمان واليت تو وصي تو و ذريه شما را گرفتهوي عهد و پ

  : گويد ميابو هارون  

بودم كه آن حضرت به كسي كه در حضور  ×نزد حضرت امام صادق
  شماريد؟  شود كه ما را كوچك مي  شما را چه مي: ايشان بود فرمودند
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به خداوند متعال : مردي از خراسان به پا خاست و گفت: ابوهارون گويد
  . برم از اينكه شما يا امري از اوامر شما را كوچك شمرده باشيم  پناه مي

تو هم يكي از كساني هستي كه مرا كوچك ! چرا: آن حضرت فرمودند
  اي   شمرده

  .پناه به خدا اگر چنين كاري كرده باشم: مرد گفت

واي بر تو آيا در نزديكي جحفه : به وي فرمود ×حضرت امام صادق
به خدا سوگند كه از رفتن ناتوان : گفت نشنيدي كه فالن كس به تو

ام، مرا به مسافت يك ميل بر مركب خود سوار كن، به خدا سوگند   شده
تو او را كوچك شمردي،  ;كه تو حتي سر بلند نكردي كه به او نگاه كني

و هر كس مؤمني را كوچك بشمارد ما را كوچك شمرده و حرمت 
  )1(.را ضايع گردانده است عز و جلّخداوند 

ديگر سرزنش كردن مؤمن بر ارتكاب گناه يا  :سرزنش كردن مؤمن. 4
از منكر، يا نصيحت  يانجام كار زشت است كه البته اين كار با نه

  .كردن به قصد بازداشتن شخص از گناه، تفاوت دارد

  : وارد شده است ×در حديث معتبر از حضرت امام صادق

   )1(يركبه یمن عير مؤمناً بذنب مل ميت حت

هر كس مؤمني را بر ارتكاب گناهي سرزنش كند، تا خود مرتكب آن گناه 
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  .ميرد  نشود نمي

  : و باز از آن حضرت است كه

را به حالت توبيخ و سرزنش مالقات كند، خداوند متعال  يهر كس مؤمن
  )1(.را مورد توبيخ قرار خواهد داد يدر دنيا و آخرت و

ق ظلم دنبال كردن و جمع از ديگر مصادي :پرونده سازى براى مؤمن. 5
برداري در راه هتك   هاي مؤمنان به قصد بهره  آوري گناهان و لغزش

  .حرمت و بردن آبروي آنان است

  : روايت شده است كه فرمود ×در اين رابطه از حضرت امام صادق

دورترين حالت يك بنده از خدا اين است كه مردي با مرد ديگر اظهار دوستي 
هايش را جمع آوري كند تا روزي وي را به   ان بديو برادري كند و در نه
  )2(.واسطه آن سرزنش نمايد

  :فرمودند ‘پيامبر اكرم: فرمود ×و حضرت امام صادق

هايتان راه   ايد اما ايمان هنوز به دل  اي گروهي كه به زبان مسلمان شده 
هاي آنان نباشيد،   نيافته است، مسلمانان را مذمت نكنيد و به دنبال عيب

هاي او   هاي مسلمانان را دنبال كند خداوند نيز عيب  كه هر كه عيبچرا 
هاي او را دنبال   را دنبال خواهد كرد، و هر كس كه خداوند متعال عيب
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  )1(.كند او را رسوا خواهد نمود اگر چه در كنج خانه خود نشسته باشد

و لعن  سباز جمله مصاديق ظلم،  :ناسزا گفتن و بدگويى به مؤمن. 6
ويي نسبت به مؤمن است، در روايت معتبر از حضرت امام و بدگ

آمده است كه در باره دو مرد كه به يكديگر ناسزا  ×موسي بن جعفر
  : گفته بودند، فرمود

گويي بوده ستمكارتر از ديگري بوده، و گناه   آنكه آغاز كننده دشنام
  )2(.ندطرف مقابل هم بر گردن او است تا اينكه برود و از مظلوم عذرخواهي ك

  : فرمود ×و امام باقر

مرا : رفت و عرضه داشت ‘مردي از قبيله تميم به نزد پيامبر اكرم
به وي فرمودند، اين  ‘نصيحت كن، در ميان سفارشاتي كه پيامبر اكرم

به مردم دشنام ندهيد كه باعث جلب دشمني آنان نسبت به شما : بود كه
  )3(.خواهد شد

  :فرمود ‘پيامبر اكرمو 
مؤمن را از عظمت جالل و قدرت خود آفريده  عز و جلّداوند همانا خ 

است، پس هر كه در باره مؤمني بدگويي كرده، يا سخن وي را رد كند، با 
  )1(.خدا مخالفت ورزيده است
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  : فرمود ×صادقو حضرت 

شود ميان وي و شخص   چون لعنت از دهان لعنت كننده خارج مي
يافت به  يص مورد لعنت مجوزباشد، اگر در شخ  يملعنت شده در تردد 

گردد كه او به   يرسد و در غير اين صورت به لعنت كننده باز م  ياو م
را لعنت نكنيد، چون  يپس بر حذر باشيد كه مؤمن. لعنت سزاوارتر است

  )1(.ممكن است خود مورد آن لعن واقع گرديد

از ديگر موارد ظلم، گفتن سخنان ناپسند در  :مؤمن از غيبت كردن. 7
هاي پنهانش   سخني كه او را ناراحت كرده، عيب ;بطه با مؤمن استرا

نام دارد و از آن به  غيبتاين كار در قرآن كريم . را آشكار كند
خوردن گوشت جسد برادر تعبير شده و بر حرمت آن اين گونه 

  : تصريح شده است

لَ لَحم أَخيه ميتا و ال يغتب بعضكُم بعضا أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُ{
   )2(}فَكَرِهتموه

از شما دوست دارد كه  يآيا كس ;نكند ياز شما غيبت بعض يو بعض
  .اش را بخورد؟ از آن كراهت داريد  گوشت برادر مرده

  : اين گونه نقل شده است كه ×از حضرت امام صادق

ه او بيند و گوششان در بار  آنان كه هر چه چشمانشان در باره مؤمني مي

                                                         
  .1ح  160ب  ،613/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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كنند، از جمله كساني هستند كه خداوند در باره آنها   شنود را بازگو مي  مي
  : فرمايد  مي

اند،   كساني كه دوست دارند زشتكاري در ميان آنان كه ايمان آورده{
شيوع پيدا كند، براي آنان در دنيا و آخرت عذابي پر درد خواهد 

  )1(.}بود

  :ست كه فرموددر وصيت به اباذر نقل ا ‘و از پيامبر اكرم

   تر است  اي اباذر از غيبت كردن بپرهيز كه گناه غيبت از گناه زنا سنگين 

   ؟‘اعرض كردم، چرا اي رسول خد :ابوذر گويد

زيرا ممكن است مردي مرتكب عمل زنا بشود اما بعداً پشيمان : فرمود
شده و به درگاه خدا توبه كند و خدا هم توبه او را بپذيرد، اما توبه غيبت 

   شود تا اينكه شخص مورد غيبت او را ببخشد  ننده پذيرفته نميك

اي اباذر، دشنام دادن به مسلمان فسق است، جنگيدن با او كفر، و خوردن 
گوشت او غيبت نافرماني خدا، و حرمت مال مسلمان به سان حرمت 

  . خون او است

  اي پيامبر خدا، غيبت چيست؟ عرضه داشتم

  : فرمود
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خود را در پشت سر بدان سان ياد كني كه اگر بشنود  اينكه برادر مسلمان
  ناراحت شود 

شود   رسول خدا، حتي اگر آنچه در باره او گفته مي اي: عرضه داشتم
  واقعيت داشته باشد؟

  : فرمود

بدان كه اگر او را به آنچه واقعاً در او هست ياد كني مرتكب غيبت 
اشد مرتكب تهمت و اش گفتي خالف واقع ب  اي، و اگر آنچه در باره  شده

  )1(.يا  بهتان شده

  : اين گونه نقل شده است كه ×و از حضرت امام صادق

كسي كه در تعامل با مردم ستم روا ندارد، در سخن گفتن با آنان دروغ نگويد 
دهد تخلف ننمايد، از كساني است كه غيبتش   اي كه به مردم مي  و در وعده

  )2(.باشد  دريش واجب ميحرام، مردانگيش كامل، عدالتش آشكار و برا

شود، از   البته فقها سخن گفتن در باره فاسقي را كه علناً مرتكب فسق مي
 ×اند، در اين زمينه از حضرت امام صادق حكم حرمت غيبت استثنا كرده

  : نقل است كه فرمود

   )3(إذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له و ال غيبة
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ديگر حرمتي برايش نبوده و هنگامي كه فاسق فسق خود را آشكار كرد، 
  .غيبتش حرام نيست

  : نيز روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام موسي كاظم

گويد، هم راست باشد و هم مردم   هر كس پشت سر مردي سخن بگويد و آنچه مي
گويد   همه از آن اطالع داشته باشند، مرتكب غيبت نشده است، اما اگر آنچه مي

آن بي اطالع باشند مرتكب غيبت شده است، و اگر آنچه  راست باشد ولي مردم از
  )1(.در باره او گفته است اصالً حقيقت نداشته باشد مرتكب تهمت و بهتان شده است

كه در روايات هم آمده است گناه تهمت و  شك نيست كه چنان :بهتان. 8
بهتان زدن بر مؤمن از گناه غيبت نيز بيشتر است، در حديث معتبري از 

  : آمده است ×امام صادق حضرت

هر كس، به مرد يا زن مؤمني تهمتي بزند كه در او نباشد، خداوند متعال او را 
   .كند  تا وقتي كه آن مؤمن گرفتار آن تهمت است در سرشتي پليد مبعوث مي

   ؟سرشت پليد كدام است: پرسيدم: راوي گويد

  )3(.آيد  بيرون مي )2(اي كه از رحم زنان بدكاره  خونابه :فرمود

از ديگر موارد ظلم و تعدي سخن چيني و تيره كردن  :سخن چينى .9

                                                         
  .3ح  ،604/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
ى از بيمارى هاى مقاربىت باشد كه معموال زنان بدكاره به منظور ترشحات ناش احتماالً. 2

  .باشند آا مبتال مى
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در حديث . روابط ميان مؤمنان و جدايي انداختن ميان آنان است
  : روايت شده است كه فرمود×صحيح از حضرت امام صادق

  آيا بدترين شما را به شما معرفي نكنم؟ : فرمود ‘پيامبر اكرم

   .داپيامبر خاي  چرا : عرضه داشتند

كساني كه براي سخن چيني در ميان مسلمانان رفت و آمد : فرمود
گناهان عيب   اندازند، و براي بي  ميان دوستان جدايي مي كنند،  مي
  )1(.تراشند  مي

  : است كه در وصيت خود به ابوذر فرمود ‘و باز از پيامبر اكرم

   .شود  وارد بهشت نمي قَتاتاي اباذر،  

  قتـّات كيست؟ : رسيدماز آن حضرت پ: اباذر گويد

اي اباذر، سخن چين در آخرت : سپس فرمود) سخن چين(نمام : فرمود
اي اباذر، هر كس در دنيا دو چهره و دو  .از عذاب خدا خالصي ندارد

اي اباذر، آنچه در  .زبان باشد، در قيامت دو زبان از آتش خواهد داشت
ور دارند دهد، در نزد كساني كه در آن مجلس حض  يك مجلس روي مي

امانت، و افشا كردن اسرار برادران خيانت است، از انجام اين كار و 
  )2(.حضور در مجلسي كه در آن به لغزش بيافتي پرهيز كن

از ديگر موارد ظلم، متهم كردن مؤمن و داشتن سوء ظن  :تهمت. 10
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روايت شده  ×در اين زمينه از حضرت امام صادق .نسبت به او است
  : است كه فرمود

كند، ايمان در دل او ذوب   نگامي كه مؤمني برادر ديني خود را متهم ميه
  )1(.شود  شود چنانكه نمك در آب حل مي  مي

  : و نيز از همان حضرت نقل است كه فرمود

  :اند  در سخني فرموده ×حضرت اميرالمؤمنين

كن تا جايي كه  )توجيه(كار برادر خود را به بهترين صورت ممكن حمل 
تواني براي سخن برادر   از او برطرف سازد، و تا وقتي مي بدگماني تو را

اي كه از دهان او خارج   ديني خود وجه خيري بيابي هرگز به خاطر كلمه
  )2(.شده به وي سوء ظن پيدا نكن

  عدالت در روابطى عالى ها  نمونه
و  يبر رعايت عدالت در روابط اجتماع يشارع مقدس در تأكيد عمل

ه است كه اين خود نشان از رسوخ اين فراوان كرد يمعاشرت سع
  .اين روابط دارد يقاعده مهم در استحكام ساختار روبناي

از موارد اشاره كرد كه در اين زمينه از  يتوان به بعض  يدر اين راستا م
  :برخوردار هستند يخاص يمعان

شارع مقدس به شدت از نجوا كردن دو نفر، يعني  :كردنننجوا  .1
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درگوشي، البته در هنگامي كه شخص  صحبت كردن خصوصي و
سومي هم در آن مجلس حضور داشته باشد نهي كرده است، قرآن 
كريم نيز بعضي از مسلمانان را كه پس از ورود اين نهي، دوباره اين 

  : اند اين گونه سرزنش كرده است  داده  كار را انجام مي

يعودونَ لما نهوا عنه و يتناجونَ الَّذين نهوا عنِ النجوى ثُم  یأَلَم تر إِلَ{
   )1(}بِاِْإلثْمِ و الْعدوان و معصية الرسول

كه باز بدانچه از آن منع  يرا كه از نجوا منع شده بودند، نديد يآيا كسان
و سرپيچي  ىتعدگناه و  ]منظور[گردند و با همديگر به   ياند، برم  گرديده

  .كنند  ه گفتگو مياز پيامبر، محرمان

  : نيز آمده است ×در حديث صحيح از حضرت امام صادق

رسد دو نفر از آنان را نشايد كه با يكديگر   هنگامي كه جمع به سه نفر مي
اين كار موجب  ;نجوا كرده و نفر سوم را در سخن خود دخالت ندهند

  )2(.اذيت و ناراحتي وي خواهد شد

ديده اين است كه چون انسان با از جمله صفات پسن :ها تقسيم نگاه.2
گويد و يا حتي با آنان در يك مجلس  گروهي از مردم سخن مي

نشيند، نگاه خود را به طور مساوي در ميان آنان تقسيم كند در  مي
  : وارد است كه فرمود ×حديث معتبري از حضرت امام صادق

                                                         
  .8 /جمادله . 1
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ه نمود و ب  نگاه خود را در ميان اصحاب خويش تقسيم مي ‘پيامبر اكرم
آن حضرت هرگز پاي خود : كرد، گويند  همه آنان به يك اندازه نگاه مي

كرد، آن حضرت چون با كسي دست   را در حضور اصحاب خود دراز نمي
كشيد تا او خود دستش را از دست   داد دست خود را از دست او نمي  مي

پيامبر بيرون آورد، مردم وقتي اين را فهميدند دست پيامبر را رها 
دهد با   شد تا چون با كسي دست مي  و آن حضرت مجبور مي كردند  نمي

  )1(.دست ديگر خود دست او را گرفته و از دست خود بيرون بكشد

سزاوار است كه چون مسلماني سخن  :قطع نكردن حرف ديگران .3
گويد سخن او را قطع نكرده و ميان كالم او نپرند، مرحوم كليني از   مي

  : ست كه فرمودروايت كرده ا ×حضرت امام صادق

   )2(من عرض ألخيه املسلم املتكلم يف حديثه فكأمنا خدش وجهه

هر كس ميان كالم برادر مسلمان خود بپرد و سخن او را قطع كند گويا 
  )3(.به صورت او چنگال كشيده است

  حسن اخالق و محبت با مردم )4(
 در بيان اصول و قواعد ساختار روابط، گفتيم كه برخورداري از اخالق
خوش و ابراز محبت و دوستي با مردم، چه در شيوه رويكرد باز و چه 

بلكه در . دهند  در محتواي اخالقي روابط، دو اصل بنيادين را تشكيل مي
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مراحل پيشرفته كه اين محبت در مسير رضاي خدا قرار گيرد، حتي در 
  .شوند  رديف دين و ايمان و عقيده نيز محسوب مي

مربوط به تبيين و تأكيد  ياز متون رواي يضدر مباحث گذشته نيز به بع
  .ايم  اشاره كرده ياين اصل و قاعده در ساختار روابط اجتماع

ساختار روابط  يكل يها  يتوان در ديگر ويژگ  ياين حقيقت را م
همين قاعده است مانند  ينيز يافت كه تأكيد كننده محتوا ياجتماع

برخورد كردن با مردم آنچه در بيان شيوه رويكرد باز بيان نموديم كه 
كه  يانگيزاند، همچنين روايات يآنان را برم يبه صورت بسته، دشمن

 و برحذر داشتن مؤمنان از كينه ياز جدل كردن و دشمن يدر باره نه

  .وارد شده است يورز

بينيم كه شارع مقدس   يهمچنين، عالوه بر آنچه در باال ذكر كرديم، م
در رابطه با ديگران نرمخو و ساده  بر اين نكته تأكيد فرموده كه مؤمن

  .و سهل الوصول است

  : نقل شده است كه فرمود ×در حديث معتبر از حضرت امام صادق

فرمود آيا شما را از كسي كه در روز قيامت آتش جهنم بر  ‘پيامبر اكرم
  او حرام است آگاه كنم؟ 

  . اي پيامبر خدا  آري: گفتند

  )1(.ه و سهل الوصول باشدكسي كه نرمخو و نزديك و ساد: فرمود
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  : روايات ديگري مانند

كه مطيع صاحب خود  يمؤمنان نرم و سهل الوصول هستند، مانند شتر اهل
   )1(او را بنشاند خواهد نشست يا  باشد و اگر بر سر صخره  يم

  .نيز مؤيد اين مطلب است

است كه همه آنچه گذشت در عرصه  يالبته تذكر اين نكته ضرور
و  يباشد، اما آنچه از يك مؤمن در روابط سياس  يم يروابط اجتماع

به  يبند آن، يا پاي يها  و عهد و پيمان يبه تكاليف سياس يپاي بند
ايمان و عقيده مطلوب است، قدرت و قوت و صالبت در ايمان و 

  .بر اصول است يپايدار

هاي مؤمن دانسته   رواياتي كه خوشرويي، و گشاده رويي را از ويژگي
  : رواياتي چون ;تأكيد همين مسئله استاست نيز در 

جلب كننده محبت بوده انسان را به بهشت  يو گشاده روي يدست و دلباز
انسان را از خداوند متعال دور  يدر مقابل، بخل و ترشروي ;كنند  يداخل م

  )2(.اندازد  يكرده و به جهنم م

  : روايت شده است كه ×و از حضرت امام باقر

مرا نصيحت كن، از جمله : آمد و عرض كرد ‘رممردي به نزد پيامبر اك
برادرت را با روي : به او فرمودند اين بود ‘سفارشاتي كه پيامبر اكرم

                                                         
  .14ح  234/  2  ليىن، الكاىفك. 1
  .5ح  103/  2  كليىن، الكاىف. 2
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  )1(.گشاده مالقات كن

  : فرمودند ‘پيامبر اكرمو 

توانيد با اموال خود دل مردم را به دست   اي فرزندان عبدالمطلب شما نمي 
  )2(.اخالق خوش مالقات كنيد رويي و  آنان را با گشادهبياوريد، بلكه 

  و مداراى ها و مراتب دوست  گام
و  يو توجه عام اسالم نسبت به حسن اخالق و دوست يگير از جهت

رسيم كه شريعت   يم يكل يها  از گام يا  محبت كه بگذريم به مجموعه
پياده كردن اين حسن اخالق و مدارا وضع كرده است و  يبرا ياسالم

خواهيم آورد كه عبارت از  يان قاعده بعداين موارد به آنچه در بي
حسن خلق  ياعال حدباشد اضافه خواهد شد كه  ياحسان و نيكوكار

  .و مدارا با مردم است

  دیدار کردن .1
در بيان بعد تقويت ساختار اجتماعي در باره اهميت ديدار و  قبالً

مالقات در تحقق محتواي عاطفي روابط كه همان محبت و دوستي 
آنجا كه تشويق و ترغيب مؤمنان به ديدار كردن با  ;گفتيمباشد سخن 

يكديگر، موجب ازدياد اين امر در ميان آنان گرديده و فرصت ابراز 
شود كه پيامبر   حسن خلق و مدارا بيشتر شده است، مالحظه مي

                                                         
  .2ح  ،512/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .4ح  ،512/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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  : اند  در اين رابطه فرموده ‘اكرم

  )1(.چهار ميل سير كن تا با برادر ديني خود ديدار كني

 ×ال از شعيب عقرقوفي در حديثي كه از حضرت امام صادققب و
  : نقل كرده، چنين آمده بود

   )2(.تزاوروا و تالقوا

  .به مالقات يكديگر رفته و با هم ديدار كنيد

  : نقل است كه ×و از حضرت امام صادق

   )3(.التواصل بني اإلخوان يف احلضر التزاور

  .ديدار است پيوند ميان برادران ديني در وطن، مالقات و

همچنين از همان حضرت در بيان حقوق برادران ديني بر يكديگر 
  :آمده است

   إذا شهد فزره

  .تو در وطن حضور دارد به ديدارش برو يكه برادر دين يهنگام

  : و باز از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

دار از رفتن به ديدار برادران ديني خسته نشو، زيرا هنگامي كه مؤمني به دي

                                                         
  .3ح  ،248/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح ،552/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
  .2ح ،494/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 3
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مرحبا خوش آمدي، تا روز قيامت براي : گويد  رود و به او مي  مؤمني مي
دهند خداوند متعال در  شود، و چون با هم دست مي وي مرحبا نوشته مي

فاصله دو انگشت شصت آنها يكصد رحمت نازل خواهد نمود كه نود و نه 
رحمت از آن متعلق به كسي است كه محبت بيشتري به طرف مقابل داشته 

آورد و همين اقبال نيز براي كسي كه  اشد، سپس خداوند به آنها روي ميب
طرف مقابل خود را بيشتر دوست دارد شديدتر است، و چون يكديگر را 

  )1(.گيرد  گيرند رحمت آنها را فرا مي  در آغوش مي

اند و آن،   براي اين ديدارها هدفي كلي در نظر گرفته ^اهل بيت
آنجا كه  ;ستي و ارتباط روحي استايجاد مرتبه باالي محبت، دو

از اين نوع رابطه اين گونه  هدر نهج البالغ ×حضرت اميرالمؤمنين
  : تعبير كرده است

با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر شما بگريند و اگر زنده بمانيد 
  )2(.شيفته شما شوند

جلب منافع  يو برا ياين گونه مدارا كردن تنها يك تظاهر صور
 يص نيست كه در واقع به نفاق كشيده شود، بلكه هدف و محتواخا
  .است يآن، محبت و عشق واقع يحقيق

و از  يو از آن جهت كه ديدار و مراوده از يك سو در روابط اجتماع
ديگر در ايجاد حسن خلق و مدارا در ميان مؤمنان از جايگاه  يسو

                                                         
  .3ح  ،564/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .10حكمت  /ج البالغه. 2
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گرفتن  يرابينيم كه شارع مقدس ب  يباشد، م  يبرخوردار م يا  ويژه
كه در ذيل خواهد  يهاي بهترين نتايج از اين ديدارها، در خالل گام

  :وضع كرده است يآمد، اصول و قواعد و ضوابط زيباي

  دیدار با سالم و گشاده رویى: گام اول
يك ارتباط است و به  ياولين برخورد همواره نخستين خشت بنا

د محبت و همين جهت، شكل و كيفيت آن، اولين گام را در ايجا
دهد، اسالم نيز در اين زمينه بر چند مطلب تأكيد   يتشكيل م يدوست

  :كرده است

پيشقدم شدن در سالم در ديدارها اولين امري است  :ابتدا به سالم) 1(
كه در حديث معتبر از حضرت حضرت  كه بر آن تأكيد شده است، چنان

  : آمده است ×امام صادق

  )1(.تر است  امبر خدا نزديككسي كه اول سالم كند به خدا و پي

  : نيز آمده است ’ از حضرت سجادو

از اخالق مؤمنان اين است كه در سالم كردن بر مؤمنان از ديگران سبقت 
  )2(.گيرد  مي

نيز به طريق معتبر روايت شده است  ‘همچنين از حضرت پيامبر اكرم
  :كه فرمود

                                                         
  .1ح  ،435/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .2ح  ،436/  8 شيعهوسائل الك .ر. 2
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   )1(.فال جتيبوه ابدؤا بالسالم قبل الكالم، فمن بدأ بالكالم قبل السالم

پيش از آغاز سخن سالم كنيد، و هر كس قبل از سالم كردن سخن آغاز 
  .كرد پاسخش را ندهيد

به سالم بخشيده و آن را شعار مسلمانان قرار  يا  اسالم جايگاه ويژه
آن وضع نموده است تا اين  يبرا يداده آداب و قواعد مفصل و بسيار

 ;خود را بيابد ير جايگاه واقعكار خوب در تعامل مسلمانان با يكديگ
بيش از بيست باب در رابطه با همين آداب و  وسائلمرحوم صاحب 

  )2(.باشد  يوظايف ذكر كرده كه مراجعه به آنها مفيد م

ايم و شايد در   ما نيز در ال به الي احاديث قبلي به بعضي از آنها اشاره كرده
  .از آنها اشاره كنيمباب بخش ساختار شعائر و عبادات نيز به بعضي ديگر 

ديدار با روي باز و چهره متبسم دومين  :در ديدارمتبسم  هچهر) 2(
در روايت  سكوني از : اي است كه بر آن تأكيد شده است نكته

  : فرموده است ‘پيامبر اكرمآمده است كه  ×حضرت امام صادق

سه چيز محبت و دوستي انسان مسلمان را براي برادر ديني او پاك و خالص 
گشاده رويي در هنگام مالقات، جا باز كردن براي او در هنگام : كند  مي

  )3(.تر است  نشستن در مجالس و ناميدن او به نامي كه در نزد وي محبوب

در همين زمينه به روايات استحباب تبسم كردن مؤمن به روي برادر 
                                                         

  .4ح، 436/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
  . ..و 458 -  456و  454 -  435/  8 شيعهوسائل ال :ك.ر. 2
  .2ح  ،30ب  /434/  8 هشيعوسائل الى، حر عامل .3
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  : نقل است كه فرمود ×از حضرت امام باقر ;رسيم  مؤمن مي

ها از   هره برادر مؤمن حسنه است، دور كردن ناگواريتبسم كردن به چ
و خداوند به عملي همچون شاد كردن دل مؤمن  ;مؤمن حسنه است
  )1(.عبادت نشده است

خوب صحبت كردن در هنگام مالقات برادران  :خوش سخنى) 3(
آنجا كه در  ;است كه بر آن تأكيد شده است يا  مؤمن، سومين نكته

بلند و گفتن سخنان زيبا مورد تأكيد  ياروايات، سالم كردن با صد
  .قرار گرفته است

  : نقل است كه فرمود ×از حضرت امام باقر

   )2(.إن اهللا عز و جلّ حيب إفشاء السالم

  .دارد  سالم كردن با صداي بلند را دوست مي عز و جلّخداوند 

   :فرموده ×امير مؤمنان :فرمود  ×و امام صادق

آشكارا و با صداي . ان را به خشم آوريدنه خشمگين شويد و نه ديگر
بلند سالم كنيد، سخنان نيكو بر زبان آوريد و چون مردمان به خواب 
شبانگاهي فرو روند به نماز بايستيد تا با آرامش وارد بهشت شويد سپس 

اوست همان پروردگار پاك سالمت {: اين آيه شريفه را تالوت فرمود كه

                                                         
  .2ح  ،483/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح، 438/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2



 6در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

 

232

  )1(.}و نگاهبان ]به حقيقت حقه خود[بخش، مؤمن 

  مصافحه، معانقه، بوسیدن و ابراز محبت: گام دوم
كه از  يامور ;آيد  ينحوه برخورد در ديدارها گام دوم به حساب م

توان مسئله حسن خلق و محبت و مدارا را در مرحله   يطريق آنها م
بينيم شارع مقدس در اين راستا بر   ياينجا است كه م ;عمل پياده نمود

  :صورت ويژه تأكيد فرموده استبه  يمسائل چند

دست دادن با مؤمن در هنگام مالقات كه  :)دست دادن(مصافحه ) 1(
هاي نشان دادن محبت و دوستي است، در همين رابطه به   يكي از شيوه

  : روايت شده است كه فرمود ×باقر))طريق معتبر از حضرت امام 

دهند، خداوند   يهر گاه دو مؤمن با يكديگر مالقات نموده و با هم دست م
ريزد گناهانشان فرو   كه برگ از درخت مي به آنها رو آورده و چنان

  )2(.ريزد  مي

  : نقل است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

   )3(.تصافحوا فإا تذهب بالسخيمة

  .برد  ها را مي  با يكديگر دست بدهيد كه كينه

به نوبه رواياتي هم در رابطه با آداب دست دادن وارد شده است كه 
                                                         

  .3ح  34ب  ،438/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .2ح  ،554/  8 شيعهوسائل ال .ىحر عامل .2
  .5ح ،554/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 3
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دهنده ميزان اهميت اين كار و نقش آن بوده، آن را به خود نشان 
  )1(.نمايد  يمطرح م ياز شعائر اسالم يعنوان شعار

در آغوش گرفتن و ديده بوسي كردن با يكديگر  :روبوسى كردن) 2(
شود نيز تأكيد كننده دوستي و محبت و   كه از آن به معانقه تعبير مي

و حضرت  ×حديث از حضرت امام باقردر  ;نشانه حسن خلق است
  : چنين آمده است ×امام صادق

شود، در حالي  هر مؤمني كه براي ديدار برادر ديني خود از خانه خارج مي
اي   دارد حسنه شناسد، خداوند متعال به هر قدمي كه بر مي كه حق او را مي

ه افزايد، و هنگامي ك  اي بر درجاتش مي نوشته، گناهي پاك كرده و درجه
شود، و چون در بر   زند درهاي آسمان بر وي گشوده مي  درِ خانه او را مي

رويش گشوده شده و آن دو با هم مالقات كرده، دست داده و معانقه 
نمايد و به اين كارِ آنان در نزد   كردند، خداوند متعال به آنها توجه خاص مي

كه براي به اين دو بنده من بنگريد : فرمايد  فرشتگان مباهات كرده مي
بر خود واجب كردم  ;رضاي من با يكديگر ديدار كرده و محبت ميورزند

  )2(.پس از اين عمل كه از آنان سر زد، به آتش دوزخ عذابشان ننمايم

وارد است كه  ×همچنين در حديث صحيح از حضرت امام صادق
  : فرمود

كنند، رحمت خداوند آنان را در بر   چون دو مؤمن با يكديگر معانقه مي

                                                         
  .127ب،  8ج  شيعهوسائل ال :ك.مهچنني ر. 1
  .1ح  ،563/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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گيرد، و چون بدون در نظر گرفتن غرضي از اغراض دنيوي و تنها براي   مي
گيرند به آنها خطاب   جلب رضايت خداوند متعال يكديگر را تنگ در بر مي

ايد بر شما بخشوده گرديد، پس اعمال خود   آنچه تاكنون انجام داده: شود  مي
با  و هنگامي كه اين دو مؤمن شروع به صحبت كردن. را از سر گيريد

از اين دو دور شويد كه آنان : گويند  كنند فرشتگان به يكديگر مي  يكديگر مي
  )1(.را سري است كه خداوند متعال آن را از همگان پوشيده داشته است

جعفر بن  ‘و در قضيه باز گشت پسر عموي گرامي پيامبر اكرم
طالب از حبشه كه در روز فتح قلعه خيبر به دست برادرش   ابي

  : روي داد چنين نقل شده است ×طالب ن ابيحضرت علي ب

به پا خاست  ‘طالب از حبشه بازگشت، پيامبر اكرم  چون جعفر بن ابي
و دوازده قدم به استقبال وي رفته او را در آغوش كشيده، پيشاني او را 

  : گريست فرمود  بوسيد و در حالي كه مي

فتح خيبر به آمدن تو، يا : دانم از كدام واقعه بيشتر خوشحال باشم  نمي
  )2(.و از ديدن او گريه شوق كردند! دست برادرت؟

  : روايت شده است كه فرمود ×به سند صحيح از حضرت امام صادق و

   )3(املسافر املعانقة ىإن من متام التحية للمقيم املصافحة، و متام التسليم عل

شود دست دادن، و   خوش آمد گويي كامل به كسي كه وارد مي
                                                         

  .2ح  ،563/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  )1(.با مسافر معانقه كردن استخداحافظي كامل 

اعالم و ابراز محبت مؤمن به برادر مؤمن خود، يكي  :ابراز محبت) 3(
 ;هاي پياده كردن حسن خلق و مدارا در روابط اجتماعي است  ديگر از راه

يابد،   زيرا آشكار كردن اين عواطف و ابراز آنها گاه از راه عمل تحقق مي
كه گذشت و گاه نيز از راه كالمي و به مانند مصافحه و معانقه و بوسيدن 
در اين رابطه به طريق معتبر از  ;پذيرد  زبان آوردن محبت قلبي صورت مي

  : روايت شده است كه فرمود ×حضرت امام صادق

هرگاه مردي را دوست داشتي، او را از محبت خود آگاه كن كه اين كار 
   .گردد  باعث تثبيت محبت و دوستي شما مي

  : يگر فرمودندو در روايت د

   .اين كار باعث بقاي دوستي شما گشته و براي انس و الفت ميان شما بهتر است

  : اند  و در روايت سوم فرموده

 ;وقتي يكي از برادران خود را دوست داشتي اين مطلب را به وي اعالم كن
پروردگارا، به من نشان : چرا كه حضرت ابراهيم به خداوند متعال عرض كرد

چرا، : اي؟ گفت  مگر ايمان نياورده: كني؟ فرمود  مردگان را زنده ميچگونه  ;ده
  )2(.ولي تا دلم آرامش يابد

                                                         
  .1ح  44ب  ،449/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  ).3و  2و  1ح / 31ب ( 434/  8 عهشيوسائل الى، حر عامل .2
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  آداب مجلس و سخن گفتن: گام سوم
شيوه صحيح تعامل در نشست و گفتگو، سومين گام در راه تحقق حسن خلق 

بينيم شريعت اسالم اهميت خاصي به   و مدارا بوده و از همين رو است كه مي
  :توان آن را در امور ذيل مالحظه نمود  ضوع داده است كه مياين مو

 يتعامل در مجالس و اجتماعات در موارد چند :آداب نشستن) 1(
  :كند  ينمود پيدا م

جا باز كردن براي ديگران در مجالس، همچنين پراكنده شدن و . 1
 ترك مجلس در هنگام پايان يافتن وقت عادي آنها 

  :نمايد كه  ن امر تصريح ميقرآن كريم اين گونه بر اي

} حِ اللّهفْسوا يحسِ فَافْسي الَْمجالوا فحفَست وا إِذا قيلَ لَكُمنآم ا الَّذينهيا أَي
لَكُم و إِذا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللّه الَّذين آمنوا منكُم و الَّذين أُوتوا 

)1(}الْعلْم درجات
  

در مجالس جاي باز : ايد، چون به شما گفته شود  ي كساني كه ايمان آوردها 
كنيد، پس جاي باز كنيد تا خدا براي شما گشايش حاصل كند، و چون گفته 

كساني از شما را كه گرويده و كساني  ]رتبه[خدا . برخيزيد، پس برخيزيد: شود
  .درجات بلند گرداند ]بر حسب[را كه دانشمندند 

  :اند فرموده ‘مپيامبر اكر

كنند سزاوار است در   يكه در تابستان در يك مجلس اجتماع م يكسان
                                                         

  .11 /جمادله . 1
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ميان هر دو نفر به اندازه طول استخوان ساعد دست فاصله قرار دهند تا 
  )1(.به افراد سخت نگذرد

  : در تفسير آيه كريمه ×از حضرت امام صادقو

نقل  )است ×ابراهيم كه در باره حضرت( )2(}إِنا نراك من الُْمحِسنني{
  : شده كه فرمود

داشت،   مجلس خود را گشاده مي ]هاي نيكوكاري او اين بود كه  از نشانه[
  )3(.كرد  داد و ناتوانان را ياري مي  به نيازمندان قرض مي

يابيم كه شارع مقدس در اين   اي از آداب را مي  عالوه بر اين موارد، مجموعه
است و با مراجعه به كتاب وسائل الشيعه باب آنها را مورد تأكيد قرار داده 

  .توان به آنها دست يافت  مي

  :فرمود ‘پيامبر اكرم در اين رابطه  :استقبال و بدرقه .2

شود بر صاحب خانه اين   اي داخل مي  از جمله حقوق كسي كه به خانه
  )4(.است كه هنگام ورود و خروج كمي همراه او راه برود

زيرا  ;كند  حب خانه برايش مقرر مينشستن مهمان در جايي كه صا .3
تر   صاحب خانه به جاهايي از خانه خود كه براي نشستن مناسب

                                                         
  .2ح  4ب  ،405/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  بينيم  ىما تو را از نيكوكاران م . 2
  .1ح  4ب  ،405/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .3
  .70ب  ،471/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .4
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آشناتر از مهمان است، چه در مواردي كه مربوط به پذيرايي از  ،است
مهمان است و چه در مواردي كه مربوط به شئون صاحب خانه 

  :رمودروايت شده است كه ف ‘در اين راستا از پيامبر اكرم ;شود  مي

   )1(خيرج أخيه املسلم يف بيته فهو أمري عليه حىت ىإذا دخل أحدكم عل

هر گاه يكي از شما به خانه برادر مسلمان خود داخل شد، تا وقتي در خانه او 
  .حضور دارد، صاحب خانه بر وي امير است

  :نقل شده است’و در همين ارتباط از حضرت امام باقر

وارد شد بايد در جايي بنشيند كه چون يكي از شما به خانه ديگري 
گويد، چون صاحب خانه به خوب و بد خانه خود از   صاحب خانه مي

  )2(.اين تازه وارد داناتر است

در اين رابطه حضرت عبد العظيم حسني روايت : كيفيت نشستن. 4
  : كرده است كه

قرفصاء، به اين صورت كه ساق پاها : نشستند  سه نوع مي ‘پيامبر اكرم
د كرده و با دو دست آنها را دور كرده و با يك دست ساعد دست را بلن

نشستند و سوم اينكه يك پا را   گرفتند، ديگر اينكه دو زانو مي  ديگر را مي
نمودند، ولي هيچگاه به صورت چهار زانو   تا كرده و پاي ديگر را بلند مي

  )3(.ديده نشدند

                                                         
  .70ب ،471/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
  .78ب  ،476/  8 شيعهوسائل الى، ر عاملح .2
  .1ح  74ب  ،472/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .3
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است كه آن را البته در باره چهار زانو نشستن نيز رواياتي موجود 
مانند تعبيري كه در حديث  ;اند  براي استراحت موقت صحيح دانسته

  : آمده است ×حضرت امام سجاد

  )1(.من براي رفع خستگي به اين صورت چهار زانو نشستم

نشستن با در نظر گرفتن اوضاع  يواضح است كه اين سه حالت برا
و از ديگر آن روزگار از يك سو نشانه كمال ادب  يو زيست ياجتماع
  .باشد  يدر مكان م يصرفه جوي يبرا يسو راه

هنگام وارد شدن به مجلس نشانه  ،ترين مكان  نشستن در نزديك .5
  .تواضع در نشستن است

  : فرمود ×امام صادق

هر كس در مجلسي به مكاني دون شأن خود براي نشستن راضي شود، 
ود مادام كه در آن مكان نشسته است خدا و فرشتگان بر وي در

  )2(.فرستند  مي

از حضرت  ;نيز آمده است ‘و اين امر در بيان اخالق رسول خدا
  : روايت شده است كه ×امام صادق

ترين جاي خالي   گرديد در نزديك  چون به مجلسي داخل مي ‘پيامبر اكرم

                                                         
  .2ح  ،473/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح  ،474/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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  )1(.نشست  مي

همچون استحباب رو به قبله نشستن و رو به  يدر اين بخش عناوين
اين امور  يو معنو يكه برخاسته از آثار ماد آفتاب ننشستن نيز هست

  )2(.است

: به اين صورت كه به عطسه كننده بگويند :پاسخ دادن به عطسه) 2(
يا  ))يهديكُم اهللا و يصلح بالَكُم((: و او نيز در پاسخ بگويد ))يرحمك اهللا((

و اين امر  ))يغفر اهللا لنا و لك((يا  ))يغفر اهللا لكم و يرمحكم((: دعاهاي ديگر مانند
به عنوان يك ادب اجتماعي از سوي اهل  ‘به تأسي از رسول خدا

 ×از حضرت امام صادق. مورد تأكيد قرار گرفته است ^بيت
  : روايت شده است كه

أخيه املسلم من احلق أن يسلّم إذا لقيه، و يعوده إذا مرض، و  ىللمسلم عل
رب العاملني ال  احلمد هللا: ينصح له إذا غاب، و يسمته إذا عطس، يقول

يهديكم اهللا و يصلح بالكم، : يرمحك اهللا، فيجيب يقول له: شريك له، و يقول
   )3(.و جييبه إذا دعاه، و يشيعه إذا مات

هنگام : مسلمان بر برادر مسلمان خود حقوقي دارد، از آن جمله اينكه
ديدار به او سالم كند، در هنگام بيماري از وي عيادت نمايد، در هنگام 

احلمد هللا رب : بت برايش خيرخواهي كند، و در هنگام عطسه بگويدغي

                                                         
  .2ح  ،474/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .77و 76ب  ،475/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
  .1ح،459/ 8 شيعهوسائل الى، ملحر عا . 3
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 يرحمك اهللا،: ، و در برابر عطسه برادر مسلمان بگويدالعاملني ال شريك له
يهديكم اهللا و يصلح بالكم، چون او را بخواند : و در پاسخ اين دعا بگويد

  .اجابتش نموده و چون بميرد در تشييع وي شركت كند

  :فرمودند ‘پيامبر اكرم

  )1(.اي باشد  اگر مردي عطسه كرد برايش دعا كنيد اگرچه از پشت جزيره

مانند اينكه عطسه  ;موجود است يدر اين رابطه نيز عناوين مختلف
الحمد هللا و مستحب است پس از آن صلوات بفرستد، يا : كننده بگويد
  )2(..و ساير شئون يبعد از عطسه در حق كافر ذم يجواز دعا

گفتگو و آداب و التزاماتي كه بايد بر آن  پيشتر به :فتگوادب گ) 3(
مانند رازداري و رعايت امانت و اينكه  ;اشاره كرديم ;حاكم باشد

 نزد اهل آن مجلس امانت است ،شود مطالبي كه در يك مجلس بيان مي
و اينكه كسي حق ندارد مطلبي را كه دوستش مخفي  )االس باالمانة(

اينكه او خود اجازه اين كار را داده باشد، يا  كرده آشكار كند، مگر
  )3(.مورد اطمينان بوده و يا ذكر خيري از وي باشد و ساير موارد استثنا

در حضور شخص  يو درگوش يو همچنين كراهت صحبت خصوص
  .ثالث

                                                         
نيز با مهني ى در اين باب روايات مفيد ديگر 2ح  ،459/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1

  .مضمون وجود دارد
  .66 – 57ب /ابواب احكام العشره /  8 شيعهوسائل ال .ىحر عامل .2
  .71ب  ،471/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .3
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چرا كه  ;پريدن در ميان صحبت مسلمان و قطع كالم وي كراهتو نيز 
  :طبق حديث شريف

گويا  ،برادر مسلمان خود بپرد و سخن او را قطع كندهر كس ميان كالم 
  )1(.به صورت او چنگال كشيده است

در مبحث كنترل هيجانات و احساسات گذشت  :آداب خنديدن) 4(
در حديث معتبر و ;كه خنديدن به صورت قهقهه كار ناپسندي است

از پيروان  ^آمده كه قهقهه از شيطان است، همچنين دعوت ائمه
وخي كردن، با اين استدالل كه زياد شوخي كردن خود به كم ش

  .گردد  آبروي انسان را برده و باعث جلب كينه و دشمني مي

روي و به كار  اما خنده و شوخي به صورت محدود و به دور از زياده
بردن سخنان ركيك، كاري مورد رضايت شارع مقدس بوده، به نوعي، 

روحي مطلوب  جوبا  نشان از دوستي و محبت داشته و از اين رهگذر
  .براي نشست و گفتگو در حدود آداب اجتماعي همخواني دارد

   :پرسيد ×معمر بن خالّد از حضرت امام كاظم 

گويند و با هم شوخي و   فدايت شوم، مردي با گروهي نشسته، سخن مي
  كنند   خنده مي

  : فرمود

   .تا آن كار انجام نشده، اشكالي ندارد

                                                         
  .73و  72ب  /472/  8 شيعهوسائل الك .ر .1
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ن فحش و به كار بردن كلمات من گمان كردم منظور ايشا
  . ركيك است

عرب باديه نشيني گاه به نزد : آن حضرت سپس چنين ادامه دادند
آورد و در قبال هديه   اي مي  آمده و براي آن حضرت هديه ‘پيامبر اكرم

از اين  ‘پول هديه ما را به ما بده، و پيامبر اكرم: گفت  خود به پيامبر مي
: فرمود  شد مي  ه رسول خدا غمگين ميخنديد، و هر گاه ك  شوخي او مي

  )1(.آمد  كند؟ كاش به نزد ما مي  آن عرب چه مي

  : نيز نقل است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

خداوند متعال كسي را كه بدون به كار بردن سخنان ركيك در ميان 
  )2(.دوست دارد ]كند  و آنان را شاد مي[جمعي مزاح كرده 

  : فرمودند بانييونس شيبه  ×حضرت امام صادق 

  مزاح و شوخي شما با يكديگر چگونه است؟

  . عرض كردم خيلي كم است

اين گونه نباشيد، چون شوخي كردن از حسن خلق به شمار : فرمود
نيز  ‘كني، پيامبر اكرم  رود و تو با اين كار دل برادر خود را شاد مي  مي

  )1(.خواست دل آنان را شاد كند  آن حضرت مي ;كرد  با مردم مزاح مي

                                                         
  .1ح  80ب  ،477/  8 شيعهوسائل الى، ر عاملح .1
  .5ح  ،478/  8 شيعهوسائل الحر عاملى، . 2
  .4ح  ،478/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  : فرمود ×امام صادق 

   )1(.ما من مؤمن إال و فيه دعابة

دعابه چيست؟ : عرض كردم .هيچ مؤمني از صفت دعابه خالي نيست
  .مزاح: فرمودند

قبول هديه و احسان و رد نكردن آنها، نيز از انواع  :رد نكردن احسان) 5(
د شده و آيد و در تعدادي از احاديث بر آن تأكي  محبت و دوستي به حساب مي

در حكم همين كار است  ;رد كننده هديه را به درازگوش تعبير كرده است
گاه خود، يا عطر خود را به ديگري   مواردي كه كسي جاي خود، بالش تكيه

تعارف كند، و يا هر چيز ديگري كه در اجتماعات و ديدارها براي بزرگداشت 
  .ع نمايدانسان به وي پيشكش شود و طرف مقابل از پذيرش آن امتنا

  :فرمود ‘پيامبر اكرم

 ;هنگامي كه چيزي به يكي از شما پيشكش شد، مبادا كه آن را رد كند
  )2(.چون پيشكش را جز درازگوش رد نخواهد كرد

مراد پيامبر از  ،سؤال شد ×و در ذيل همان روايت از حضرت رضا
  پيشكش چه چيزهايي است؟

  : فرمودند

ر يا جاي خود را در مجلس به اين مطلب در رابطه با تعارف كردن عط

                                                         
  .3ح ،477/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
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  )1(.كسي دادن است كه هر كس نپذيرد چنان است كه پيامبر فرموده است

 يكه برا ياز روايات نيز بالش تكيه گاه و تمام چيزهاي يدر بعض
شود به اين موارد اضافه   يهديه م ياحترام و بزرگداشت شخص به و

  )2(.شده است

  احترام و تکریم: گام چهارم

قاعده پنجم نيز دانستيم، شك نيست كه همه مصاديق  چنان كه در
احسان و نيكوكاري، مصاديق محبت ورزي و دوستي با مردم نيز هست 

اي از جزئيات و موارد و توضيحات را در اين زمينه در  و به زودي پاره
  .هنگام بيان ساختار روبنايي قاعده پنجم نيز بيان خواهيم داشت

احسان و نيكوكاري بوده و يكي از مصاديق  احترام و بزرگداشت از مقوله
رود، اما به دليل اينكه اين موضوع به موضوع ديدارها و   آن به شمار مي

شود، مناسب است كه آن را در اين قسمت كه   اجتماعات نيز مربوط مي
  .مختص به مسئله محبت و دوستي است ذكر كنيم

و ضمن  اين امر قائل شده يبرا يا  شارع مقدس نيز اهميت ويژه
از آنها در ذيل اشاره  ياز آداب و رسوم كه به بعض يا  تشريع پاره

  :كنيم به اين مهم پرداخته است  يم

 ×در اين رابطه از حضرت امام صادق :احترام و بزرگداشت) 1(

                                                         
  .5ح  ،470/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  : روايت شده است كه فرمود

ياران خود را بزرگ داشته و آنان را مورد احترام قرار دهيد و مبادا كه به 
  )1(.حمله كنيد يكديگر

ويژه گذشت كه رعايت احترام پيران و ريش  يو در مبحث برخوردها
  .سفيدان به منزله احترام گذاشتن به خداوند متعال است

قبال در مبحث كراهت رد  :بزرگداشت مردم به ويژه بزرگان هر جامعه
هاي اين امر آشنا شديم، رفتار توأم با احترامي   احسان، با يكي از جنبه

داشتند به همين  ))پسر حاتم طايي((با عدي بن حاتم  ‘يامبر اكرمكه پ
  : چنين نقل نموده است كه ×حضرت اميرالمؤمنين: مطلب اشاره دارد

آمد، آن حضرت وي را به  ‘چون عدي بن حاتم به نزد پيامبر اكرم
خانه خود وارد كرد، در اطاق پيامبر چيزي جز زيراندازي از برگ نخل و 

نبود و آن حضرت با دستان مبارك خود آن زير انداز را  بالشي از پوست
  )1(.براي عدي بن حاتم پهن كردند

  : فرمود ×امام صادق 

هر كس برادر مؤمن خود را دوست بدارد و گرفتاري او را برطرف نمايد، 
اي است كه   مادام كه اين روحيه در وي باقي است، همواره در زير سايه

                                                         
  .2ح  5ب  ،406/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .4ح  ،469/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  )1(.دكش  خدا از رحمت بر سر وي مي

  : فرمود ‘و پيامبر اكرم

   )2(.إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه

  .اگر شريف قومي به نزد شما آمد وي را مورد احترام و تجليل قرار دهيد

  :اند  فرموده ‘پيامبر اكرمو 

  )3(.هنگامي كه كريم قومي به نزد شما آمد وي را بزرگ داريد

: اند  تفسير كرده ذيل يكلمه شريف را كه در روايت آمده است به معان
كه به واسطه انجام اعمال شايسته صاحب آبرو و  يثروتمندان، كسان

  )4(.اند  در ميان قوم خود، بزرگوار شده ياعتبار و به واسطه پرهيزگار

از شمول و فراگيري بيشتري  ^بلكه اين حكم در فرهنگ اهل بيت
  : نقل است كه فرمود ×برخوردار است، از حضرت امام صادق

عز برادر مسلمان خود را كه به نزدش آمده گرامي دارد، خداوند هر كس 
  )1(.را گرامي داشته است و جلّ

همچنين به  :ياد كردن از مؤمن به بهترين نامى كه خود مى پسندد) 2(
                                                         

  .2ح  31ب  ،591/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح، 448/ 8 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
  .2ح  ،469/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .3
  .1ح  68ب  ،468/  8 هشيعوسائل الك .ر .4
  .1ح  ،590/  11 شيعهوسائل ال.حر عاملي، .1
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در حضور اشخاص، موجب احترام و بزرگداشت و  )1(كار بردن كنيه
  .شود  يدر نتيجه جلب محبت مردم م

  : فرمود ×حضرت امام كاظم 

    .إذا كان الرجل حاضراً فكنه، و إذا كان غائباً فسمه

اگر شخصي در نزد تو حاضر بود او را با كنيه خطاب كن و اگر غايب بود با 
  .نام از وي ياد كن

 يشايد اين تفاوت به اين دليل باشد كه اسم هر كس در شناساندن و
ندارد به كه او حضور  يبه ديگران از كنيه رساتر است و هنگام

كه حاضر است و  يباشد، به خالف وقت  ينيازمند م يبيشتر يشناساي
  .است يشناساي يخود نوع يحضور و

  :اند  فرموده ‘پيامبر اكرم گذشت كه اين روايت قبالً

سه چيز محبت و دوستي انسان مسلمان را براي برادر ديني او پاك و خالص 
كردن براي او در هنگام نشستن گشاده رويي در هنگام مالقات، جا باز : كند  مي

  .تر است  در مجالس و ناميدن او به نامي كه در نزد وي محبوب

اصحاب خود را با كنيه  ‘همچنين روايت شده است كه پيامبر اكرم
هاي آنان را به دست   زد تا بدين ترتيب آنان را احترام كرده و دل  صدا مي

                                                         
مانند پدر، مادر يا فرزند  هاىي  مركب است كه از تركيب يك نام با كلمهى ا كنيه كلمه .1

بوده، عرب به كار بردن آن  شود و داللت آن بر صاحبش، به صورت كناىيى ساخته م
امين،  ابوحممد، ام: مانند هاىي تركيب; داند ىتر م را از تصريح به اسم اشخاص حمترمانه

  ..الرضا و ابن
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 ،اراي كنيه نبودندآن حضرت براي آن دسته از ياران خود كه د ;بياورد
  .شدند  داد كه از آن پس به همان كنيه ناميده مي  كنيه قرار مي

 كه دادند، چه زناني  آن حضرت بانوان را نيز با كنيه مورد خطاب قرار مي
داراي فرزند بوده و كنيه داشتند و چه زناني كه داراي فرزند نبوده و آن 

حتي كودكان را نيز  ‘مپيامبر اكر. دادند  حضرت براي آنها كنيه قرار مي
  .نمود  هاي آنان را به خود جلب مي  زد و دل  با كنيه صدا مي

چگونه است كه تو : روايت شده است كه عمر به صهيب گفت
   ؟زنند  ياما تو را به كنيه صدا مفرزندي نداري، 

  .كنيه ابويحيي را براي من قرار داده است ‘پيامبر اكرم : وي پاسخ داد

كشيدم، پيامبر   من در طائف با چرخ چاه آب مي كهگفته است  ابوبكره
  .هسىت )1(تو ابوبكره: به من فرمودند ‘اكرم

*  *  *  

  و جنبه هاي آن احسان و نیکوکارى: گام پنجم
كردن به  يپنجمين قاعده، كه احسان و نيك يدر بيان ساختار روبناي

 يا  گسترده يها  نسبت به آنان است، افق يمردم و سخاوت و بخشندگ
از مصاديق گذشته، در عين  يچرا كه بسيار ;در برابر ما قرار دارد

  .مختلف، تحت اين قاعده نيز داخل هستند يها  داشتن وجهه

در روابط، به مسئله سالم كردن به صورت  يگشودگ بـُعدمثال در 
                                                         

  .چرخ چاه است بكره به معىن .1
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آشكار، يا حرمت قطع رحم و قهر ميان مؤمنان سخن گفتيم، به اين 
در  يدر روابط اجتماع يجنبه گشودگ اعتبار كه اين دو مسئله بر

بينيم كه آشكارا سالم   يديدگاه اسالم داللت دارند، اما در عين حال م
احسان و  يمظلوم، خود نوع ياز سو يكردن و ترك قهر و جداي

  .نسبت به ظالم است يو ياز سو يبزرگوار

و  ي، اصل همياريچنين است در رابطه با اصل تكافل اجتماع
از منكر كه در قاعده تقويت  يامر به معروف و نهيا اصل  يدلسوز

ايم، يا مسئله حسن ظن داشتن به   به آنها اشاره كرده يساختار اجتماع
كه  يهاي بد يا آزار و اذيت يكردن از كارها يديگران يا چشم پوش
  .گردد  ياز افراد صادر م يدر محدوده شخص

بر و تحمل و ص يهمچون فروتن يو باز به همين منوال است در صفات
در برابر حسادت حسودان كه در قاعده كنترل عواطف و هيجانات به 
 يآنها اشاره كرديم، كه همه اين موارد از مصاديق احسان و نيكوكار

  .آيد  يبه حساب م

و  يو دوست يمردم دار يكه قبال برا يو شايد بتوان گفت تمام حاالت
جبات و پاي از وا يايم، همچنين بسيار  محبت با مردم بيان كرده

انسان در عرصه  يكه در حركت كل ييا اجتماع يشرع يها  يبند
به  ياز مصاديق احسان و نيكوكار يا  ، همه به گونهيروابط اجتماع

  .آيند  يحساب م

اين قاعده تنها به چهار جنبه  ياز همين رو در بحث از ساختار روبناي
  :نماييم  يمربوط به آن اشاره م
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  ضوابط نیکوکارى) 1(

است كه خود  ياحسان و نيكوكار يجنبه، اصول و ضوابط كل اولين
  .رود  ياسالم به شمار م يمهم نظريه روابط اجتماع يها  از جنبه ييك

اولين قانون و ضابطه در احسان و  :ميان سود و زيان هموازن .1
 يامر يبه صورت كل ياين است كه اگر چه نيكوكار ينيكوكار

، عدالت يچون برادر يتن از مفاهيمپسنديده بوده و به دليل ريشه گرف
از موارد نشان از روحيه  يو مساوات ميان مؤمنان، در بسيار

اين  يدارد، اما انسان بايد در هنگام مبادرت به چنين كار يايثارگر
از سود و  يو ينكته را در نظر بگيرد كه زيان و خسارت آن برا

به برادر مؤمنش كه از اين كار  يا  خود او، و نيز فايده يمنفعتش برا
ها در نوع معامالت و  كه همه انسان يكار ;رسد، بيشتر نباشد  يم

آنجا كه در مقام معامله و معاوضه مال  ;دهند  يمعاوضات خود انجام م
دارند كه اگر سود حاصل از اين كار  يبه مال يا مال در برابر حق، سع

  .باشد يبيشتر از زيان نباشد، حد اقل باهم مساو

  :وارد شده است ^طه احاديثي از اهل بيتدر اين راب

   :به اسماعيل بن خالد فرمودند ×امام صادق

: را جمع كرد و فرمود ]فرزندان خود[ما  ×پدرم حضرت امام باقر
فرزندانم، از تعرض به حقوق ديگران بپرهيزيد، بر مصائب و مشكالت 

يان آن صبر كنيد و اگر كسي از قوم شما، شما را به كاري فرا خواند كه ز
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  )1(.براي شما از سود آن بيشتر است، وي را اجابت نكنيد

مرحوم شيخ كليني نيز در كافي همين مضمون را ضمن احاديث 
نقل كرده  ’متعددي از حضرت امام صادق و حضرت امام كاظم

  : اند  است كه فرموده

  ال تدخل ألخيك يف أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له

در امري داخل مشو كه زيان آن برايت از  براي خدمت به برادر خود
   .منفعتش براي او بيشتر باشد

  .و ال تبذل إلخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته هلم
اي از خود مايه نگذار كه بيش از سودي   براي برادران ديني خود به اندازه

  )2(.رسد به خود زيان برساني  كه به آنان مي

مين ضابطه، تعجيل در رساندن خدمت به نيازمند، دو :عجله در كار خير .2
افشا نكردن اين كار و كوچك شمردن كار خوب است هر چند بزرگ 

چرا كه اين امور هم براي انجام دهنده كار خير هم براي كسي كه  ;باشد
گردد، در بر دارنده آثار مثبت روحي، فردي و   مورد احسان واقع مي

  : اند كه  نقل كرده ×از حضرت امام صادق ;اجتماعي است

تصغريه، و ستره، و تعجيله، فانك إذا صغرته : رأيت املعروف ال يتم إالّ بثالث
عظّمته عند من تصنعه إليه، و إذا سترته متّمته، و إذا عجلته هنأته، و إذا كان 

                                                         
  .6ح  ،544/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .2و  1ح  ،544/  11 شيعهوسائل ال ى، حر عامل .2
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   )1(.غري ذلك سخفته و نكّدته

 كوچك شمردن،: شود  كار خير در نظر من جز با سه چيز كامل نمي
زيرا چون كار خير را كوچك شمردي در  ;مخفي كردن و تعجيل كردن

اي بزرگ جلوه خواهد كرد، و چون   نظر آن كس كه به وي خوبي كرده
اي و چون در انجامش عجله   آن را مخفي داشتي به اتمامش رسانده

اما اگر خالف اين موارد عمل كني كار خير . كردي آن را گوارا ساختي
  .اي  مقدار نمودهخود را ضايع و بي 

  : روايت شده است كه فرمود ×از حضرت امام سجاد 

باستصغارها لتعظم، و باستكتامها لتظهر، : ال يستقيم قضاء احلوائج إال بثالث
   )2(.وبتعجيلها لتهنؤ

به كوچك : شود  بر آوردن حاجات مردم جز با سه چيز درست نمي
ار شود، و به شمردن آن تا بزرگ شود، به پوشيده داشتن آن تا آشك

  .تعجيل در آن تا گوارا گردد

  : نقل شده است كه فرمود ×و به همين مضمون از حضرت اميرالمؤمنين

 ـ يا به روايت صدوق ـلكل شئ مثرة و مثرة املعروف تعجيل السراح 
   )1(.تعجيله

                                                         
  .1ح، 542/ 11 شيعهوسائل الى، حر عامل . 1
  .101حكمت  /ج البالغه . 2
  .2ح، 543/ 11 شيعهسائل الوى، حر عامل . 1
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اي است و ثمره كار خوب تسريع در انجام آن و   هر چيز را ميوه و ثمره
  .خير است بر آوردن نياز طالب

بايد  يضابطه سوم اين است كه تنها كسان :نيكى فقط به شايستگان .3
برخورداري از آن  يمورد احسان و كار خير قرار گيرند كه شايستگ

از اين دسته  يپس اگر كس ;را داشته باشند، كه خوبان جامعه هستند
  .نبود انجام كار خير نسبت به او صحيح نخواهد بود

 يكرد، منافات يا آنچه قبال گذشت كه بايد به همه خوبالبته اين قانون ب
است كه انسان طرف مقابل خود را نشناسد،  يندارد، زيرا آن در حالت

كه به كار  يا  شايسته است كه انسان به جهت عالقه يدر چنين حالت
و عدم  يكه بد يكند، اما وقت يخير دارد، نسبت به همه خوب

ا دارد برايش آشكار شد، ديگر به او ر يكه قصد خوب يصالحيت كس
چون او استحقاق آن را نداشته  ;او صحيح نيست يانجام اين عمل برا

را ضايع خواهد نمود، بلكه گاه به سبب كفران نعمت و  يو آن خوب
، اهل خير از كار خود دلسرد و پشيمان شده، يچنين اشخاص يناسپاس

به آثار  يربسته و آثار مثبت احسان و نيكوكا يراه احسان و نيك
  .بدل خواهد گرديد يمنف

وارد  ^در رابطه با اين موضوع روايات معتبري از پيشوايان اهل بيت
  .نيز در تأييد و تأكيد آنها وارد شده است گوناگونيشده كه روايات 

  :به مفضل بن عمر فرمودند ×حضرت امام صادق 

ست يا اي مفضل، اگر خواستي بداني كه يك مرد از جمله سعادتمندان ا 



  ساختار روبنايي روابط اجتماعي

 

255

كند؟   از زمره اشقيا، ببين كه احسان و نيكي خود را به چه كساني نثار مي
 ،كند كه شايستگي آن را دارند  اگر ديدي به كساني احسان و نيكي مي

و اما اگر ديدي كه احسان و نيكي . دارد  بدان كه او در راه خير گام بر مي
بدان  ،ندارندكند كه صالحيت و شايستگي آن را   خود را نثار كساني مي

  )1(.كه او را در نزد خداوند متعال خيري نيست

  : نيز فرموده است ×حضرت اميرالمؤمنين

 ;هر كس كه از ميان شما داراي مال است بايد از تباه كردن آن بپرهيزد
چرا كه دادن مال در غير محل صحيح آن، اسراف و زياده روي است، اين 

در دنيا شود، اما قدر و  كار شايد موجب بلند آوازه شدن صاحب آن
  . آورد  ارزش وي را در نزد خداوند متعال پايين مي

هيچ كس مال خود را در جاي غير صحيح و براي افراد ناشايسته خرج نكرد 
مگر اينكه خداوند او را از سپاسگزاري آنان محروم ساخت و محبت و 

كه از وي  دوستي آنان، به ديگري تعلق يافت، و اگر كسي از آنان باقي ماند
اظهار تشكر و دلسوزي كند حتماً از روي تملق و دروغ و تظاهر اين كار را 
انجام خواهد داد، و اگر روزي به زمين خورد و محتاج آنان شد، آنان را 

  . ترين دوستان خواهد يافت  بدترين و لئيم

و هيچ كس مال خود را در جاي غير صحيح و براي افراد ناشايسته 
اي جز ستايش سفلگان و   نكه از اين كار خود فايدهخرج نكرد مگر اي

رسد، و سخن نادانان   اشرار نديد، آن هم تا وقتي كه خير او به آنان مي
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، اما وي در نزد خداوند متعال بخيل به ))چه سخاوتمند است! وه((: كه
و چه ! بارتر از اين؟  تر و زيان  حاصل  آيد، چه دستاوردي بي  شمار مي

  تر از اين كار خير؟   فايده  كار خيري بي

پس هر كه از شما مالي دارد آن را در راه ياري و پيوند با خويشاوندان، 
ميهمان كردن مؤمنان، آزاد كردن بردگان و اسيران و دستگيري از بيچارگان و 
در راه ماندگان مصرف كند كه دست يافتن به اين صفات، بزرگواري دنيا و 

  )1(.شرافت آخرت است

آمده است  ×به حضرت اميرالمؤمنين ‘مبر اكرمو در وصيت پيا
  : كه

الشبع، و السراج يف القمر، و الزرع  ىاألكل عل: يا علي أربعة تذهب ضياعا
   )2(.يف السبخة، و الصنيعه عند غري أهلها

خوردن در حال سيري، چراغ در مهتاب، : چهار چيز به هدر رفته است
  .زار و احسان كردن به نااهل  زراعت در شوره

در  يچهارمين ضابطه، مسئوليت پذير :قبول مسئوليت نعمت الهى. 4
است كه خداوند متعال به بندگان خود تفضل فرموده  يهاي برابر نعمت

پذير  خير امكان ياست و اين مهم با بيشتر كردن انفاق و كارها
خداوند متعال  يماد يها  انسان مشمول نعمت يچون وقت ;باشد  يم

او توجه كرده و با طرح نيازها و  يمردم به سو گيرد طبيعتاً  يقرار م
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كنند و چه بسا كه اين كار   يرا سنگين م يخود بار و يها  خواسته
  .بر او شود يبسيار يها  يموجب تحميل فشارها و سنگين

در اين رابطه به عنوان يك ضابطه كلي وضع  ^آنچه اهل بيت
داد را پذيرفته اند اين است كه انسان بايد مسئوليت اين نعمت خدا  كرده

و اين مشقت را بر خود هموار نموده و به اين نيازها پاسخ مثبت دهد 
ها بوده و بدون آن، موجبات   كه اين كار موجب استمرار و بقاي نعمت

  .ها فراهم خواهد آمد  زوال نعمت

همواره اين حقيقت و سنت زندگي را در رابطه با  ^اهل بيت
الح پيروان خود گوشزد هاي الهي به شيعيان و جماعت ص  نعمت
  . اند  كرده  مي

  : است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

هاي خداوند بر او بيشتر باشد، نياز مردم نيز به سوي او   هر كس كه نعمت
هاي خداوند را   بيشتر خواهد بود، بنا بر اين با تحمل اين موضوع، نعمت

 ;ر ندهيدبر خود استمرار بخشيده، آن را در معرض زوال و نابودي قرا
شود كه نعمتي از وي زايل شده باشد و   چرا كه كمتر كسي يافت مي
  )1(.دوباره به وي بازگشته باشد

  :به حسين صحاف فرمودند ×حضرت امام صادق 

كند   اي آشكار نمي  هرگز نعمتي را بر بنده عز و جلّاي حسين، خداوند 
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پس هر كس  نمايد،  مگر اينكه بار مشكالت مردم را نيز بر وي آشكار مي
بر تحمل اين بار، صبر پيشه كند و به حل مشكالت مردم بپردازد، خداوند 

افزايد، و چنانچه اهل صبر نبوده به حل   به نعمت او در نزد مردم مي
آن نعمت را از وي سلب  عز و جلّمشكالت مردم همت نگمارد، خداوند 

  )1(.خواهد كرد

   :نقل است كه فرمود ×و از حضرت اميرالمؤمنين

همانا كه خداوند متعال را در هر نعمتي حقي است، هر كس حق نعمت خداوند 
كند و هر كس در اداي حق نعمت الهي   را ادا كند، خداوند نعمتش را زياد مي

  )2(.كوتاهي نمايد خود را در معرض خطر زوال نعمت قرار داده است

  : و نيز فرموده است

به ساير مردم، به آنها  يرسان سود ياست كه برا يخداوند متعال را بندگان
به مردم  ياله يها  كند، در نتيجه، مادام كه آنها از نعمت  ينعمت عطا م

بخشند، نعمت ايشان برقرار خواهد بود، اما آن گاه كه از بذل و   يم
داده  يبخشش دست برداشتند نعمت از ايشان سلب شده و به ديگر

  )1(.خواهد شد

پنجم، شكر نعمت خداوند و  ضابطه :شكر نعمت و سپاس نيكى. 5
زيرا  ;بندگان او است يدر برابر احسان و نيكوكار يسپاسگزار
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، مستقيم از جانب خود، يا به يكه خداوند متعال با دادن نعمت يهنگام
كند، بر انسان   ياز بندگان خود به انسان تفضل و عنايت م يوسيله يك

چرا كه  ;وردرا به جا آ يواجب است كه شكر اين نعمت و احسان اله
شكر نعمت موجب ادامه و استمرار آن نعمت، و كفران نعمت سبب 

از بهترين انواع شكر نعمت،  يگردد و يك  يو از بين رفتن آن م ينابود
  .كردن به ديگران است يخوب

  : فرمود  شنيدم كه مي ×از حضرت امام صادق: محمد بن عجالن گفت 

  . هاي خدا خوب همنشيني كنيد  با نعمت

  هاي خدا چگونه است؟  خوب همنشيني كردن با نعمت: ردمعرض ك

  : فرمود

شكر صاحب نعمت را به جا آوردن و حقوق مترتب بر آنها را ادا 
  )1(.نمودن

بوديم كه  ×در نزد حضرت امام صادق :گويد ميداود بن سرحان  
  :به وي فرمودند ×وارد شده، سالم كرد و نشست، امام صرييفسدير 

هاي   شود مگر اينكه حجت  ز مال و دارايي كسي زياد نمياي سدير، هرگ 
گردد، پس اگر توان بر آمدن از پس اين   خداوند نيز بر وي زياد مي

  . ها را داريد به دنبال ازدياد سرمايه برويد  حجت
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توان اين كار   فرزند رسول خدا، با چه چيز مي اي :گفتسدير 
   ؟را انجام داد

  . هاي برادرانتان از اموال خود  با بر آوردن نيازمندي: فرمود

هاي خدا به خوبي رو به رو شويد،   اي سدير، با نعمت: سپس فرمود
شكر آن كس را كه به شما نعمتي داده به جا آوريد و به كساني كه شكر 

آورند نيكي كنيد كه اگر چنين باشيد، از جانب   نعمت شما را به جا مي
دگان خدا مستوجب خداوند مستوجب افزوني نعمت، و از جانب بن

   دوستي و محبت خواهيد شد

  : سپس اين آيه مباركه را تالوت فرمود

َ َألزيدنكُم{ متكَرش نشما را  ]نعمت[اگر واقعاً سپاسگزاري كنيد،  }لَئ
  )1(.افزون خواهم كرد

يا مضاعف، دعا  يكردن كار خير ديگران به صورت پاياپا يتالف
آنان، كه  يخير از خدا برا يزاصاحبان خير و طلب ج يكردن برا

آيد نيز از مصاديق همين   يهمه از انواع شكر و سپاس به شمار م
  .ضابطه است

  : روايت شده است كه فرمود ×نيز گفتيم كه از حضرت امام صادق قبالً

هر كس خوبي ديگران را به اندازه : فرمود  مي ×حضرت اميرالمؤمنين
نان را داده است، اما كسي كه همان خوبي پاسخ دهد تنها پاداش كار آ
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خوبي ديگران را با خوبي بيشتر جواب دهد، شكر آن خوبي را به جاي 
  . آورده و هر كه از شكرگزاران باشد، بزرگوار است

كند، ديگر منتظر تشكر   كند به خود مي  كسي كه بداند هر احساني كه مي
رابر كاري كه مردم و طالب محبت بيشتر آنان نخواهد بود، بنا بر اين، در ب

اي، از   اي و به وسيله آن آبرويت را حفظ كرده  به نفع خود انجام داده
ديگران توقع تشكر نداشته باش، و بدان آن كس كه نياز خود را به نزد 

ريزد، پس تو نيز با رد نكردن   آورد، آبروي خود را پيش تو مي  تو مي
  )1(.وي، آبروي خود را نگاه دار

  : روايت است كه فرمود نيز ‘و از پيامبر اكرم

هنگامي كه برادر ديني تو نسبت به تو خوبي روا داشت در ستايش تو از 
خدا تو را جزاي خير دهد، و اگر در در غياب : وي اين بس كه بگويي

  : وي، يادي از او كردي بگويي

خدا او را جزاي خير دهد، در اين صورت كار خيرش را تالفي 
  )2(.اي  كرده

همواره پيروان خود را بر  ^بينيم اهل بيت كه مياز همين رو است 
شكر و سپاس در برابر كار خوب ديگران تشويق و ترغيب نموده به 

اند، قبال  داشته شدت آنها را از كفران نعمت و ناسپاسي بر حذر مي
  : نقل شده است كه فرمود ×ديديم كه از حضرت امام صادق
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   .بندند لعنت كند مي خداوند كساني كه راه احسان و خوبي كردن را

بندند، چه   كساني كه راه خوبي كردن را مي: به آن حضرت عرض شد
  كساني هستند؟

شود اما سپاسگزاري   مردي كه مورد احسان و خوبي واقع مي: فرمود
كند، و با اين كار احسان كننده را دلسرد نموده و در نتيجه آن   نمي

  )1(.كند  شخص ديگر به كسي خوبي نمي

  : چنين نقل كرده است كه ‘حضرت از پيامبر اكرمو نيز آن 

شود بايد كه آن را تالفي كند،  كسي كه مورد احسان و خوبي واقع مي
اگر توان اين كار را ندارد، بايد كه با زبان، صاحب نعمت را بر انجام اين 

  )2(.كار ستايش كند و اگر چنين نكند كفران نعمت كرده است

  : فرمود كه مي هشنيد ×ادقاز حضرت امام ص دهنىعمار  

. دارد  خداوند متعال هر دل غمناك و هر بنده شكرگزاري را دوست مي
آيا از : فرمايد اي از بندگان خود مي خداوند متعال در روز قيامت به بنده

خداوند . از تو تشكر كردم: دهد فالن كس تشكر كردي؟ وي پاسخ مي
سپس پيامبر . اي شكر نكردهاگر از او تشكر نكني از من نيز ت: فرمايد مي
شكرگزارترين شما از خدا شكرگزارترين شما از مردم : فرمودند ‘اكرم
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  )1(.است

  اداى حقوق )2(
است كه  ي، اداي حقوقيدر احسان و نيكوكار يدومين جنبه كل

خير در جامعه، بر هر  يكردن كارها يخداوند متعال با هدف اجراي
 ;، وضع كرده استيمسلمان وفرد مسلمان يا مؤمن، در قبال برادر 

ايم،   از اين حقوق اشاره كرده ياز احاديث به برخ يا  قبال نيز در پاره
مستحب  ياز اين حقوق، واجب و برخ يحال با توجه به اينكه بعض

ها و مصاديق ديگر آنها خواهيم پرداخت كه   از نمونه يهستند، به بعض
  .اين جنبه نيز باشد ينمايانگر ساختار روبناي

وقتي انسان با شخص ديگري در راه، سفر، درس،  :مدارا با رفيق .1
شود اين رفاقت براي هردوي آنها   يا در انجام كاري همراه و رفيق مي
نمايد كه مقتضاي آن حقوق، احسان   بر گردن يكديگر حقوقي ايجاد مي
 ^از اهل بيت عصمت و طهارت ;باشد و نيكي متقابل در ميان آنان مي

  .در تأكيد بر اين حقوق وارد شده استنيز رواياتي 

  :اند  فرموده ‘پيامبر اكرم

ترين آنان در نزد خداوند   شوند، مگر اينكه محبوب  دو نفر با هم رفيق نمي
كه از اجر و پاداش بيشتري هم برخوردار است، كسي است كه نسبت به 

                                                         
  .3ح  ،539/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1



 6در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

 

264

  )1(.رفيق خود مداراي بيشتري داشته باشد

 جدگوارش حضرت امام باقر، از از حضرت امام صادق، از پدر بزر
  : نيز نقل است كه فرمود ^بزرگوارش

راه سفر يكي از همسفران شما بيمار شد،  در اگر: فرمودند ‘پيامبر اكرم
  )2(.سه روز در نزد وي بمانيد

بر يكديگر بر آوردن  اناز ديگر حقوق مؤمن :بر آوردن نياز مؤمن .2
كند براي رفع آنها به   بور مينيازهايي است كه گاه برادران ديني را مج

هاي گذشته به اين مطلب اشاره كرديم كه   در بحث ;يكديگر مراجعه كنند
بر آوردن نياز ديگران از حقوق عامه مؤمنان بر برادران ديني است و از 

نيز روايات متعددي در تأكيد استحباب اين امر و اجر و  ^اهل بيت
ضعي دنيوي مترتب بر قضاي پاداش اخروي بسياري كه گذشته از آثارِ و

  .گيرد، به صورت كلي وارد شده است  حاجات مؤمنان، به آن تعلق مي

  : نقل است كه ×از حضرت امام باقر

برد، اما او امكان   شود كه مؤمني حاجت به نزد برادر مؤمن خود مي  گاه مي
گردد، خداوند متعال   برآوردن نياز وي را ندارد و به همين جهت اندوهگين مي

  )3(.ز او را به واسطه همين اندوه و تأسف، به بهشت خواهد بردني

  : نقل شده است كه فرمود ×از حضرت امام صادق
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آورد مگر اينكه خداوند   هيچ مسلماني حاجت مسلمان ديگر را بر نمي
پاداش تو بر من است و به كمتر از بهشت : كند كه  متعال وي را ندا مي
  )1(.شوم  براي تو راضي نمي

  : عرض كرد ×يل بن عمار به حضرت امام صادقاسماع 

  آيا مؤمن براي مؤمن ديگر موجب رحمت است؟ 

  چگونه؟ : آري، عرض كردم: فرمود

  : فرمود

رود رحمتي   هر مومني كه به طلب حاجتي به نزد برادر مؤمن خويش مي
از جانب خداوند متعال است كه خدا آن را به سوي وي جاري كرده 

بر آورد، با اين كار، رحمت خدا را پذيرفته  است، اگر حاجت وي را
است، اما اگر در حالي كه قدرت انجام تقاضاي او را دارد از اين كار 
امتناع ورزد، رحمتي را كه خداوند به سويش روان كرده بود، از خود 
برگردانده است، خداوند متعال نيز اين رحمت را در نزد خود تا روز 

ر آن روز همين مؤمن نيازمند محروم شده قيامت نگاه خواهد داشت تا د
در باره آن رحمت حكم كند كه اگر خواست اين رحمت را به خود 

   .اختصاص دهد يا آن را به ديگري واگذار نمايد

آنگاه آن حضرت سخنان خود را ادامه دادند تا آنجا كه 
يقين بدان كه آن مؤمن آن رحمت را براي خود نگاه خواهد : فرمودند
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اسماعيل، هر كس بتواند حاجت برادر مؤمن خود را كه دست  اي داشت،
نياز به سويش دراز كرده بر آورد اما از اين كار خود داري كند، خداوند 
متعال ماري را در قبرش بر وي مسلط خواهد كرد كه تا روز قيامت 

  )1(.آمرزيده باشد يا معذب ;انگشت ابهام وي را بگزد

  : ايت شده است كه فرمودرو ×همچنين از حضرت امام صادق

هرگاه مؤمني به طلب حاجت به نزد برادر خود برود و او نيز توان بر 
آوردن حاجت وي را داشته باشد اما وي را از خود براند، خداوند ماري 

  )2(.را در قبرش بر وي مسلط خواهد كرد كه انگشتان وي را بگزد

است كه چون ديگر از جمله اين حقوق اين  :زدودن غم از دل مؤمن 
آيد، برادر مؤمن   يگرفتار م يبه غم و مصيبت يا محنت و تنگناي يمؤمن
حضرت  .باشد ياز و يهمواره در صدد زدودن هم و غم و ناراحت يو

  : فرمود ×امام صادق

ها و مشكالت به ياري برادر مؤمن ناالن خود شتافته،   هر كس در سختي
د، رسانخواهد ياري   چه ميمشكل او را حل كرده، وي را در رسيدن به آن

در برابر اين كار، وي را هفتاد و دو رحمت خواهد  عز و جلّخداوند 
ها را زودتر در دنيا به وي عطا خواهد كرد   بخشيد كه يكي از آن رحمت

كند و هفتاد و يك رحمت ديگر را   كه امر زندگيش را با آن اصالح مي
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  )1(.خواهد داشتبراي قيامتش و مراحل سخت و وحشتناك آن، نگاه 

  : است كه فرمود ×و از حضرت اميرالمؤمنين

   )2(.من كفارات الذنوب العظام إغاثةُ امللهوف، و التنفيس عن املكروب

  .دستگيري از اندوهناك و تسلي دادن غمگين كفاره گناهان بزرگ است

از ديگر حقوق  :پوشيده داشتن مؤمن و بازگرداندن بدى ها از او .3
ها، نقاط ضعف و گناهان پنهان   يگر پوشاندن عيبمؤمنان بر يكد

، در صورت شنيدن از ييكديگر و عدم تأييد بلكه تكذيب چنين امور
  .ديگران است

  : فرمود ×امام باقر

   )3(.املؤمن أن يستر عليه سبعني كبرية ىجيب للمؤمن عل

از حقوق واجب مؤمن بر مؤمن ديگر اين است كه هفتاد گناه كبيره او را 
  .ندبپوشا

  : فرمود ×اميرالمؤمنين و

اگر مؤمني را در حال انجام گناه زشتي بيابم، با جامه خود او را از ديد 
   .ديگران مخفي خواهم نمود
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اي اشاره فرمود كه نشان   يا اينكه آن حضرت با دست خود به گونه
  .دهنده اين كار باشد

قل ن ×از حضرت اميرالمؤمنين لب اللبابو مرحوم قطب راوندي در 
و پيامبر  ×كه حديث فوق در سخني ميان حضرت علي: كرده است

  )1(.بيان شده است ‘اكرم

   :فرمود ×و حضرت اميرالمؤمنين

اي مردم، هر كس از دينِ برادر ديني خود اطمينان حاصل كرده، استقامت 
هاي مردم در باره او   راه و طريقه وي را دريافت، ديگر نبايد به حرف

خورد   اندازد اما به هدف نمي  ه گاه تيرانداز تيري ميتوجه كند، بدانيد ك
سخن نيز همين گونه است و ممكن است حقيقت نداشته باشد و سخنان 
باطل و دروغ تباه خواهد شد و خداوند شنونده و گواه است، بدانيد كه 

   ميان حق و باطل چهار انگشت فاصله است

ضرت در پاسخ، از آن حضرت در باره معني اين جمله سؤال شد، آن ح
چهار انگشت دست خود را به هم چسبانده و در فاصله ميان چشم و 

  :گوش خود نهاده و فرمود

    .الباطل أن تقول مسعت و احلق أن تقول رأيت 
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  )1(.باطل اين است كه بگويي شنيدم و حق آن است كه بگويي ديدم

از ديگر حقوق مؤمنان بر  :خيرخواهى و دلسوزى براى مؤمن .4
ر، وجوب دلسوزي و خيرخواهي براي هم و اخالص و راستي يكديگ

حضرت امام باقر و حضرت امام . در كار كردن براي يكديگر است
  : فرمودند ’صادق

  .املؤمن النصيحة له يف املشهد و املغيب ىجيب للمؤمن عل

بر هر مسلمان در ارتباط با برادر مسلمان خود واجب است كه در پيش 
  .هانه رفتار نمايدرو يا پشت سر خيرخوا

  : فرموده است ‘و قبال نيز ذكر كرديم كه پيامبر اكرم

   دين عبارت از خيرخواهي است

  اي رسول خدا، خيرخواهي براي چه كسي؟  عرض شد

  )2(.براي خدا، پيامبر خدا، پيشوايان ديني و عموم مسلمانان: فرمود

  : فرمود ×همچنين امام صادق

ؤمن ديگر اقدام كند اما در اين راه كمال مؤمني كه براي بر آوردن حاجت م
  )3(.دلسوزي را به خرج ندهد، به خدا و رسول خدا خيانت روا داشته است

                                                         
  .24خطبه  /ج البالغه .1
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در مباحث سابق نيز گذشت كه بهترين خوبي كه مؤمن از سوي برادر 
مؤمن خود مستحق آن است، احترام گذاشتن و بزرگ داشتن او است، 

ي نيز گذشت كه ياري مؤمن چه اينكه در بحث از اصل تكافل اجتماع
در هنگام ضرورت واجب است و در بخش برخوردهاي ويژه نيز بعضي 

  .از حقوق مؤمن بر برادران مؤمن بيان شده است

  کوتاه آمدن از حقوق مسلّم خود )3(
سومين جنبه از احسان و نيكوكاري كوتاه آمدن و دست برداشتن از 

از خود گذشتگي از  حقوق مسلم خود در برابر ديگران و عدم توقع
اين چشم پوشي و كوتاه آمدن از حق از بهترين انواع  ;آنان است

احسان و نيكوكاري و نشانه برخورداري چنين شخصي از عزم و اراده 
  :باشد كه خداوند متعال فرموده است  قوي مي

   )1(}و لَمن صبر و غَفَر إِنَّ ذلك لَمن عزمِ اُْألمور{

از اراده  ]خويشتن داري، حاكي[كند و درگذرد، مسلماً اين  و هر كه صبر
  . كارهاست ]در[قوي 

و چه اينكه پاداش گذشت و بخشش طبق اين آيه شريفه بر خداوند 
  : متعال است

اللّه إِنه ال يحب  ىو جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفا و أَصلَح فَأَجره علَ{

                                                         
  .43  /شورى . 1



  ساختار روبنايي روابط اجتماعي

 

271

1(}منيالظّال(   

پس هر كه درگذرد و نيكوكاري كند، . و جزاي بدي، مانند آن بدي است
  .دارد  به راستي او ستمگران را دوست نمي. خداست ]عهده[پاداش او بر 

اي از مصاديق و موارد هست كه   نيز مجموعه ^در احاديث اهل بيت
از آن بزرگواران نقل شده است كه  ;تأكيد كننده اين گرايش است

آمدن و دست برداشتن از حق خود، از بهترين اخالق دنيا و  كوتاه
  .آخرت است

اولين مصداق، درگذشتن از خطاها و  :بخشش و گذشت. 1
در هنگامي كه انسان قدرت بر  به ويژه اشتباهات خطاكاران است،

آثار وضعي  ;مجازات و مطالبه و گرفتن حق خود را داشته باشد
از اجر و پاداش بزرگ  يورداردنيوي و معنوي بسياري همچون برخ

شود كه تمامي اين مسائل در روايات  نيز بر عفو و بخشش مترتب مي
  .موجود است ^اهل بيت

  : فرمود ×در رابطه با آثار وضعي دنيوي اين كار حضرت امام كاظم

اي   شوند مگر اينكه پيروزي از آن دسته  هرگز دو گروه با هم درگير نمي
  )2(.ي داشته باشدخواهد بود كه گذشت بيشتر

  :فرموده است ‘پيامبر اكرم همچنين

                                                         
  .40  /شورى . 1
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بر شما باد به عفو و گذشت كه اين عمل جز عزت بر صاحب خود 
  )1(.پس ببخشيد تا خداوند شما را عزت دهد ;نخواهد افزود

  : فرمود ‘نيز پيامبر اكرمو 

   )2(.عفو امللك أبقى للملك

  .گذشت حاكم استترين عامل براي ماندگاري يك حكومت بخشش و   مهم

  : نقل است كه فرمود ×و از حضرت اميرالمؤمنين

   )3(العفو زكات الظفر

  .عفو و بخشش زكات پيروزي است

در كنار آثار دنيوي مترتب بر عفو و گذشت آثار معنوي نيز بر اين 
از آن جمله نهج البالغه از حضرت  ;گردد  كار مترتب مي

  :است كه آمده ×اميرالمؤمنين

   )4(.ك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليهعدو ىإذا قدرت عل

  . چون بر دشمن خود چيره گشتي، بخشيدن وي را شكرانه پيروزي خود قرار ده

    )1(العقوبة ىالناس بالعفو أقدرهم عل أوىل: و فرمود
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  سزاوارترين مردم به بخشش و گذشت، تواناترينِ آنان به كيفر دادن است

تواند از راه  كته اشاره شده است كه انسان ميدر اين دو روايت به اين ن 
بخشش در عين توانايي بر مجازات و سپاسگزاري از خداوند به اين 

  .وسيله و برتري يافتن بر ديگران، به تكامل ذاتي دست پيدا كند

شود رواياتي   همچنين از لحاظ اجر و ثوابي كه بر اين كار مترتب مي
اداش اهل حلم و بردباري و كه بيان كننده پ رسيده ^از اهل بيت
  :است كه ‘از آن جمله كالم پيامبر اكرم ;گذشت است

آورد كه سرتاسر اهل   رسد، منادي فريادي بر مي  چون روز قيامت فرا مي
  اهل فضل كجايند؟: گويد  شنوند، وي مي  محشر همه صدايش را به وضوح مي

تقبال آنان خيزند، فرشتگان به اس  در اين هنگام گروهي از مردم به پا مي
اين چه فضيلتي بود كه به خواطر آن شما را : پرسند  رفته و از ايشان مي

  اند؟  فرا خوانده

ما در دنيا مورد ناداني نادانان واقع شديم و صبر : گويند  آنان در پاسخ مي
و تحمل پيشه كرديم و با ما بد رفتار شد اما گذشت نموديم، در اين وقت 

بندگان من راست : آورد كه  فرياد بر مياز جانب خداوند متعال منادي 
  )2(.گويند، آنان را رها كنيد تا بدون حساب وارد بهشت شوند  مي

است كه به  يدومين مصداق، پذيرش عذر كس :پذيرش عذر. 2
در گفتار يا  يچرا كه چون شخص ;آيد  يبه نزد انسان م يعذرخواه

                                                                                                             
  .52حكمت  /ج البالغه . 1
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و آمد، به نزد ا يعذر خواه يكرد و سپس برا يبد يكردار به ديگر
كه مصداق كوتاه آمدن از حق خود در برابر  ياحسان در حق و

  .ديگران نيز هست، اين است كه عذر او پذيرفته شود
شيخ صدوق در من ال يحضره الفقيه از حضرت امام صادق از 

در وصيت خود به  ‘نقل كرده است كه پيامبر اكرم ^پدرانش
  : فرمود ×حضرت علي

1(.ل عذراً صادقاً كان أو كاذباً مل ينل شفاعيتيا علي، من مل يقبل من متنص(
   

اي علي، كسي كه عذرخواهي را نپذيرد به شفاعت من نايل نخواهد شد، 
  .گو باشد  چه عذرخواه راست بگويد يا دروغ

روايت شده است كه در وصيت  ×و نيز از حضرت اميرالمؤمنين
  : خود به فرزندش محمد بن حنفيه فرمود

ك و گماني از برادر خود قطع مكن و تا سبب ناراحتي رابطه خود را با ش
 ;اي از وي جدا مشو  و كدورت را از او نپرسيده و از وي دلجويي نكرده

زيرا ممكن است كه او عذري براي كار خود داشته باشد كه بعداً موجب 
هر كس از تو عذرخواهي كرد عذرش را بپذير تا . سرزنش تو شود

  )2(.يد يا دروغراست بگو ;مشمول شفاعت شوي

  : روزي به فرزند خود فرمود ×حضرت امام سجاد
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   )1(.إن شتمك رجل عن ميينك مث حتول إليك عن يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره

اگر مردي از سمت راستت تو را دشنام داد و سپس دور زد و به سمت 
  .چپ تو آمد و از تو عذرخواهي كرد عذرش را بپذير

ايد مورد توجه قرار گيرد كه اين مطالب از روايات فوق اين نكته ب 
هاي معصومين به افراد خانواده خودشان است و از لحاظ اخالقي در   توصيه

  .باالترين درجات قرار دارد

اين مطلب از  :مهلت دادن به بدهكار تنگدست يا بخشيدن او. 3
واجبات شرعي است كه قرآن كريم بر آن تصريح كرده و بهتر از آن، 

كه طلبكار، طلب خود را بر بدهكار تنگدست ببخشد و از اين است 
  :خداوند متعال فرمايد ;اين طريق به او كمك مالي نمايد

ميسرة و أَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم  و إِنْ ـ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِىل{
   )2(}تعلَمون

به او [گشايش، مهلتي ] هنگام[ تنگدست باشد، پس تا] بدهكارتان[و اگر 
بخشيدن آن براي شما بهتر ] اگر به راستي قدرت پرداخت ندارد،[و  ;]دهيد

  .است، اگر بدانيد

 ^هاي مختلف از ائمه  روايات معتبري در تأكيد بر اين امر به روش
عبداهللا، از حضرت امام  از عبدالرحمن بن ابي. وارد شده است
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  : رمودچنين نقل شده است كه ف ×صادق

در يك روز گرم در حالي كه به دستان خود حنا گذاشته  ‘پيامبر اكرم
دارد كه از غليان آتش جهنم   چه كسي دوست مي: بود، سه مرتبه فرمود

آن . اي رسول خدا ما: در امان باشد؟ در هر بار اصحاب همه گفتند
كسي كه بدهكاري را مهلت داده يا به جهت تنگدستي : حضرت فرمودند

  . ر، طلب خود را بر وي ببخشدبدهكا

  : به من فرمودند ×سپس امام صادق: عبدالرحمن گويد

عبداهللا بن كعب بن مالك نقل كرده كه پدرم مرا خبر داد، مردي را كه به 
او بدهكار بود گرفته و در مسجد نگاه داشت تا طلب خود را از او 

ته بوديم از كنار ما كه در آنجا نشس ‘پيامبر اكرم: بگيرد، وي گويد
گذشت و به خانه خود رفت، پس از ساعتي در گرماي ظهر پرده خانه را 

پدر و : ايد؟ كعب گفت  اي كعب، شما دو نفر هنوز نشسته :باال زد و فرمود
با كف دست خود  ‘مادرم فداي تو باد، آري هنوز هستيم، پيامبر اكرم

فداي  پدر و مادرم: اشاره كردند كه نصف طلب خود را بگير، كعب گفت
حال به دنبال بقيه حق خود باش، كعب : فرمودند ‘تو باد، پيامبر اكرم

  )1(.نيمي از طلب خود را از وي گرفته و نيم ديگر را به او بخشيدم: گفت

روايت است كه سه  ×و از معاويه بن عمار، از حضرت امام صادق
  : مرتبه پرسيد

اوند متعال اي جز سايه خد  كيست كه بخواهد در روز قيامت كه سايه
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  نيست، در سايه خداوند متعال باشد؟ 

حاضران از هيبت آن حضرت پاسخي ندادند، سپس خود آن حضرت 
  : فرمودند

  )1(.به بدهكار تنگدست مهلت بدهد يا طلب خود را به او ببخشد

  : و باز از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

م، اين مطلب مرا مرد اي :باالي منبر رفته و فرمودند ‘پيامبر اكرم يروز
بدانيد كه هر كس بدهكار تنگدستي را . حاضران به غايبان اطالع دهند

مهلت دهد خداوند در هر روز از زمان مهلت به ميزان طلبش صدقه در 
   نويسد تا وقتي كه طلب خود را از بدهكار پس بگيرد  نامه عملش مي

  :اين آيه را تالوت فرمودند ×سپس حضرت امام صادق

  }كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِىل ميسرة و أَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونو إِنْ {

به او [گشايش، مهلتي ] هنگام[تنگدست باشد، پس تا ] بدهكارتان[و اگر 
بخشيدن آن براي شما بهتر ] اگر به راستي قدرت پرداخت ندارد،[و  ;]دهيد

باشد، پس بر وي ببخشيد كه اين براي شما   ست مياست،اگر بدانيدوي تنگد
  )2(.بهتر است

به ويژه اگر مديون مرده  :حالل كردن مردگان و زندگان از بار دين .4
آنجا كه  ;باشد از برترين انواع صدقات و باالترين درجات احسان است
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انسان يك بار با دادن قرض و رفع مشكل شخص او را مورد احسان 
با بخشيدن و حالل كردن وي بار ديگر او را مشمول  قرار داده و سپس
بر اين نوع از احسان و دست  ^اهل بيت. سازد  احسان خويش مي

  : اند،  از حسن بن خنيس  برداشتن از اين حق تأكيد كرده

عرض كردم عبدالرحمان بن سيابه از مردي  ×به حضرت امام صادق
يم او را حالل كند، طلبكار است و حال آن مرد مرده است، ما به او گفت

  : اما وي نپذيرفته است، فرمود

داند كه اگر او را حالل كند در ازاي هر يك درهم ده   آيا نمي! واي بر او
درهم براي وي خواهد بود؟ اما اگر او را حالل نكند تنها در ازاي هر درهم 

  )1(.يك درهم براي او خواهد بود

  : نقل است كه معتبو از 

داخل شد و به آن  ×بر حضرت امام صادقمحمد بن بشر وشاء 
حضرت گفت كه مبلغ هزار دينار به شخصي به نام شهاب بدهكار است و 
از آن حضرت درخواست كرد تا با شهاب صحبت كرده و از او تا پايان 

و  )2(به دنبال شهاب فرستاده ×مراسم حج براي وي مهلت بگيرد، امام
  : به او فرموند
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داني، او برايم تعريف كرده   ي او را به ما ميتو وضعيت محمد و وابستگ
كه مبلغ هزار دينار به تو بدهكار است و اين مبلغ را هم در راه خوردن و 
شهوت راني هزينه نكرده است، بلكه بدهكار بوده و اين پول صرف 
پرداخت بدهي مردم و جبران خساراتي كه به عهده او بوده شده است، بنا 

  . كه او را حالل كني دارم  بر اين من دوست مي

شايد تو از : به وي فرمودند )شايد چون ترديد او را ديدند(سپس امام 
كنند خداوند از اجر و ثواب كارهاي خوب او   كساني هستي كه گمان مي

  دهد؟  دارد و به تو مي  بر مي

   .ايم اينگونه است  تا آنجا كه ما دانسته: وي گفت

  : فرمودند ×حضرت امام صادق

هاي سرد به  اش در شب  تر از اين است كه بنده  رگوارتر و عادلخداوند بز
عبادت وي قيام كرده، در روزهاي داغ روزه بگيرد و اين خانه را طواف 

كه اگر [ها را از او بگيرد و به تو بدهد   نمايد، سپس به راحتي آن ثواب
اما ] چنين باشد تو نبايد او را حالل كني تا خدا دين تو را از او بگيرد

خداوند متعال داراي فضل و رحمت بسيار است كه ديون مؤمن را از 
كه در اين صورت اگر او را حالل هم بكني [كند   محل آن جبران مي

من او را : ، شهاب گفت]خداوند از كرم خود تو را راضي خواهد كرد
  )1(.حالل كردم

يز و در پايان اين جنبه، ناچار بايد به وجود تعدادي از مصاديق ديگر ن
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اي داشته باشيم كه نشان از همين احساس، يعني دست برداشتن از   اشاره
مثل حرمت قطع رابطه با مؤمن حتي  ;حقوق كه مورد بحث ما بود دارند

اگر انسان مظلوم واقع شده باشد، كه قهر بيش از سه روز را جايز 
  )1(....اند، يا چشم پوشي كردن از خطاها و گناهان ديگران و  ندانسته

  در احسانى پیشدست )4(

اين است كه انسان همواره در  يچهارمين جنبه از احسان و نيكوكار
خير پيش قدم بوده و در اين راه دست باال را داشته  ياحسان و كارها

يابد،   يبه صورت واضح و آشكار تحقق م ياما اين امر، هنگام. باشد
 يادكردن به مردم با سرعت و شتاب زي يكه يا انسان در راه نيك

برخوردار  يحركت كند، يا كارش به لحاظ كيفيت از درجه باالي
 يقرار دهد كه با او بدرفتار يرا مورد احسان و نيك يمثال كسان ;باشد

اند، كه از   قطع رابطه كرده يكرده او را مورد ستم قرار داده و يا با و
لذا اين جنبه، در دو . كنيم  يتعبير م يبا خوب يآن به پاسخ دادن بد

  :گيرد  يقرار م يطح مورد بررسس

  . كار خير يـ شتافتن به سو1

  .يبا خوب يـ پاسخ دادن بد2

   :شتافتن به سوى كار خير. 1

روايت شده است  ^در اخالق روابط اجتماعي كه از اهل بيت
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توان يافت كه در   مصاديق متعدد و بسياري از اين موضوع را مي
دم داري و محبت به مباحث گذشته از قبيل مباحث حسن خلق يا مر

مردم، يا تقويت ساختار اجتماعي و ديگر مباحث به برخي از آنها 
ها   اي ديگر از اين مصاديق و نمونه  اشاره شد، در اينجا نيز به پاره

  .كنيم  اشاره مي

اولين مصداق، انفاق كردن بر دوستان، مؤمنان و عموم مسلمانان  :انفاق
وان هديه و يا ساير عناوين است چه عنوان صدقه داشته باشد، يا عن

و اين گونه  ;نمايد  هاي مالي كه انسان به انجام آنها مبادرت مي  احسان
نقل شده است،  ×اعمال است كه بنا به آنچه از حضرت اميرالمؤمنين
  .انسان را از افتادن به ذلت و خواري نجات خواهد داد

  :تدر قرآن كريم نيز بر مسئله انفاق، اين گونه تأكيد شده اس

}تح نالُوا الْبِرت ون یلَنبحا تمقُوا مفن1(}ت(   

  .نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد يهرگز به نيكوكار

در رابطه با استحباب  ^چه اينكه روايات بسيار زيادي از اهل بيت
صدقات و اهميت و آثار دنيوي و اخروي مترتب بر آنها وارد شده 

  : است مانند
   .إن الصدقة تقضي الدين و ختلف بالربكة ●

وجب ادا شدن دين انسان شده و از خود بركت به جاي دادن صدقه م
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  . دگذار  مي

  و يا اينكه 

   .الصدقة تدفع ميتة السوء ●

  . دارد  دادن صدقه انسان را از مرگ بد مصون مي

 .يزيدان يف العمرو  الرب و الصدقة ينفيان الفقر ●

 . كنند  دقه دادن فقر را از بين برده و عمر را زياد مينيكي كردن و ص

  .ألف فما زاد ائةم وإن اهللا يعطي بالواحدة عشرة إىل ●

 . دهد  خداوند در برابر يك واحد از صدقه از ده تا صد هزار برابر پاداش مي

  .استرتلوا الرزق بالصدقة ●

 با دادن صدقه از خداوند روزي بخواهيد 

 . يد السائل حىت تقع يف يد الرب جلّ جاللهالصدقة ما تقع يف ●

صدقه پيش از آنكه در كف دست سائل قرار گيرد، در دست خداوند متعال 
 .قرار خواهد گرفت

   .أرض القيامة نار ما خال ظل املؤمن فان صدقته تظله :يا اينكه ●

زمين قيامت يكپارچه آتش است مگر در محل سايه مؤمن و سايه مؤمن از 
 .ي او استها  صدقه

 .الصدقة جنة من النار ●
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 . صدقه سپر آتش جهنم است

 .داووا مرضاكم بالصدقة ●

 .بيماران خود را با صدقه مداوا كنيد

، تسخو نفسه، و حيسن خلقه: يكون فيه أربع خصال ال يكمل إميان العبد حىت ●
  .ميسك الفضل من قوله، و خيرج الفضل من مالهو 

اخالق : ود مگر اينكه چهار خصلت در وي باشدش  ايمان بنده خدا كامل نمي
  )1(.خوش، سخاوت، حرف بيهوده نزدن و انفاق كردن مازاد مال

به همه  ^يابيم كه اهل بيت  و به جهت اهميت اين موضوع مي
هاي   اند كه با مراجعه به كتاب  جوانب و آداب اين عمل پرداخته

ابطه با ايشان همچنين در ر ;توان به آنها دست يافت  حديثي مي
: اموري چون ;اند  موضوع صدقه بر نكات چندي تأكيد فراوان كرده

اهميت نيت خالص و داشتن قصد قربت در انجام اين كار و ضرورت 
انجام آن چه كم باشد يا زياد، همچنين رد نكردن سائل، اهميت صدقه 

هايي كه براي دادن صدقه از  پنهاني، تعجيل در انجام اين كار، زمان
شتري برخوردار است، مقدم بودن صدقه مؤمن بر ساير شرافت بي

اعمال مستحب او، فراگير بودن صدقه نسبت به همه حتي چهارپايان و 
  )2(.فضيلت صدقه بر خويشاوندان
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بر اهميت كار خير، خصوصاً انفاق عام تأكيد  ^در روايات اهل بيت
نقل است  ×زيادي شده است، در همين رابطه از حضرت امام صادق

  : فرمودكه 

از موجبات بقاي اسالم و مسلمين اين است كه اموال در نزد كساني باشد كه 
حق آنها را دانسته و با آن اموال به كارهاي خير بپردازند و از موجبات 
نابودي اسالم و مسلمين اين است كه اموال در نزد كساني باشد كه حق آنها 

  )1(.ندرا ندانسته و با آن اموال به كارهاي خير نپرداز

  : و باز از آن حضرت روايت است كه فرمود

   .كل معروف صدقة: ‘قال رسول اهللا

  )2(.هر كار خوبي صدقه است: فرمودند ‘پيامبر اكرم

  : همچنين از آن حضرت روايت است كه فرمود

   .اهللا عز و جلّ بالرب و صلة الرحم الزكاة، فتقربوا إىل ىسو يءاملعروف ش

كردن و صله رحم به خدا  ياست پس با خوب كردن غير از زكات ينيك
  )3(.نزديك شويد

  : نقل است كه فرمود ×و از حضرت امام باقر

كند، و هر كار خيري   احسان و نيكوكاري از مرگ بد جلوگيري مي
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صدقه است، مردمان اهل خير و نيكوكار در دنيا، در آخرت نيز اهل خير 
نيا، در آخرت نيز همين هستند، و مردمان اهل بدكرداري و منكرات در د

شوند اهل خير، و   اند، اولين كساني كه در قيامت به بهشت داخل مي  گونه
  )1(.شوند اهل منكرات هستند  اولين كساني كه به جهنم داخل مي

  : و از ابو بصير است كه

از ثروتمندان شيعه سخن به ميان آورديم،  ×در نزد حضرت امام صادق
  :ه آنان از ما شنيد ناراحت شده و فرمودآن حضرت گويا از آنچه در بار

اي ابامحمد، اگر مؤمن ثروتمند، دست و دل باز و مهربان باشد و به ياران خود  
احسان و نيكي كند، خداوند متعال پاداش آنچه را كه داده است به او دو برابر 

و اموال و فرزندانتان : چرا كه خداوند در كتاب خود فرموده است ;خواهد داد
ي نيست كه شما را به پيشگاه ما نزديك گرداند، مگر كساني كه ايمان چيز

اند   پس براي آنان دو برابر آنچه انجام داده. آورده و كار شايسته كرده باشند
  )2(.آسوده خاطر خواهند بود] ي بهشتي[ها  پاداش است و آنها در غرفه

  : و نيز از همان حضرت است كه فرمود

خود احسان كند، گويا اين عمل را نسبت به  ينكه به برادر دي يهر مؤمن
  )3(.انجام داده است ‘رسول خدا

صرف  يدومين مصداق، اطعام و دعوت از مردم برا :دار بودن  سفره
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قرار  يبه همين جهت، اسالم اين كار را از اعمال دين. باشد  يغذا م
 يمختلف يها  از گناهان دانسته و در مناسبت يداده و آن را كفاره بعض

به شمار  يمچون ازدواج، سفر و غيره آن را جزو مراسم اجتماعه
  .آورده است

وارد  ^روايات چندي در فضيلت اين كار و اهميت آن از اهل بيت
شده است، از آن جمله روايتي است كه با سند معتبر از حضرت امام 

  : وارد است كه فرمود ×صادق

   )1(.من اإلميان حسن اخللق، و إطعام الطعام

  .هاي ايمان است  دار بودن از نشانه  ن اخالق خوش و سفرهداشت

  : و قبال هم در روايت ديگر از آن حضرت گذشت كه فرمود

  من املنجيات إطعام الطعام، و إفشاء السالم، و الصالة بالليل و الناس نيام

آشكارا سالم كردن، : سه چيز است كه اسباب نجات بندگان خدا است 
ز گزاردن در دل شب، آنگاه كه مردم در غذا دادن به مردم و نما

  )2(.خوابند

  : با سند معتبر روايت شده است كه فرمود ×از حضرت امام باقر و

   )3(.إن اهللا عز و جلّ حيب إهراق الدماء، و إطعام الطعام

                                                         
  .2ح  ،554/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .5ح  ،554/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
  .6ح، 554/ 11 شيعهوسائل الى، حر عامل . 3



  ساختار روبنايي روابط اجتماعي

 

287

   .دارد  ريختن خون و طعام دادن به مردم را دوست مي عز و جلّخداوند 

قرباني كردن و  ،ز ريختن خونكه البته در اين روايت منظور ا
در روايت معتبر ديگر از رسول . پرگوشت كردن غذا در اطعام است

  : چنين آمده است ‘خدا

   )1( .من يطعم الطعام من السكني يف السنام الرزق أسرع إىل

كند از فرو رفتن چاقو در   فرو آمدن روزي بر كسي كه مردم را اطعام مي
  .تر است  سريع ]ستكه آكنده از چربي ا[كوهان شتر 

سومين مصداق، قرض دادن به مؤمنان و بر  :قرض دادن به مؤمنان
راهي كه در عين رفع نياز و  ;آوردن حاجات آنان از اين طريق است

روايات  ;دارد  ياري رساندن به مؤمن نيازمند، آبروي وي را محفوظ مي
در بيان فضيلت اين كار خير وارد شده و آن  ^بسياري از اهل بيت

. اند  را بر صدقه ترجيح داده و در رديف عبادت و نماز ذكر كرده
نقل كرده  ×مرحوم شيخ كليني با سند معتبر از حضرت امام صادق

  : است كه فرمود

مؤمني نيست كه تنها براي رضاي خدا به مؤمن ديگر قرض دهد مگر 
اينكه خداوند متعال تا روزي كه مال به او باز گردد، پاداش او را به 

  . رت صدقه محاسبه خواهد نمودصو

در روايت ديگر هم كه شبيه روايت فوق است به جاي مؤمن، مسلمان 

                                                         
  .8ح  ،555/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  )1(.ذكر شده است

  : باز با سند معتبر از آن حضرت نقل شده است كه فرمود و

پاداش صدقه ده برابر و پاداش قرض هجده : بر روي درِ بهشت نوشته است
  )2(.برابر است

  : آمده است كه فرمود ‘مبر اكرمو در روايت صدوق از پيا

پاداش صدقه ده برابر، پاداش قرض هجده برابر، پاداش رسيدگي به 
برادران ديني بيست برابر و پاداش رسيدگي به خويشاوندان بيست و 

  )3(.چهار برابر است

  : گفته است ×مام صادقا عثمان بن عمران به

آيد و   د من ميشود كه فقيري به نز  من مردي ثروتمند هستم و گاه مي
  كند و آن هنگام، وقت دادن زكات من نيست، چه كنم؟   چيزي طلب مي

  : آن حضرت در پاسخ فرمود

قرض در نزد ما هجده برابر و صدقه ده برابر پاداش دارد، و تو را چه 
؟ بعد كه يبه او بده ي، چيزيشود حال كه به گفته خود ثروتمند هست  يم

اي  .در زكات خود محاسبه كن وقت دادن زكات تو شد آن مبلغ را

                                                         
  .2ح  ،545/  11 شيعهوسائل الى، ملحر عا .1
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كردن سائل در عثمان، هرگز سائل را از در خانه خود رد نكن كه رد 
  )1(.بزرگ است ينزد خدا گناه

چهارمين مصداق، خوبي كردن به مؤمنان، شاد  :خوبى کردن به مؤمنان
كردن دل آنان، لطف و مرحمت نسبت به آنان و هديه دادن به ايشان 

شود احسان مؤمن و شتاب او در كار   مي كه اين عمل باعث ;است
خير بيشتر شده و پيشگامي او در خيرات نيز فزوني يابد، روايات 

وارد شده ^متعددي در تشويق مؤمنان به اين كار نيز از اهل بيت
  : فرموده است ‘پيامبر اكرم. است

هركس مؤمني را شاد كند مرا شاد كرده و هركس مرا شادمان نمايد 
  )2(.را شاد كرده است جلّعز و خداوند 

  : روايت شده كه فرمود ×و از مفضل بن عمر، از حضرت امام صادق

هرگز كسي از شما گمان نكند اگر مؤمني را شاد كرده فقط او را شاد 
كرده است، بلكه به خدا سوگند ما را هم شاد كرده و بلكه به خدا سوگند 

  )3(.را هم شادمان ساخته است ‘رسول خدا

  : است كه در حديث صحيحي فرمود ×حضرت امام صادقو باز از 

اي از بندگان من   بنده: وحي كرد ×به حضرت داود عز و جلّخداوند 
آورد كه به واسطه آن، بهشت خود را بر وي   كار خوبي به نزد من مي

                                                         
  .2ح  ،208/  6 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .1ح  ،569/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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: خداوندا اين كار خوب چيست؟ فرمود: داود عرض كرد. كنم  مباح مي
: با دادن يك خرما، داود عرضه داشتخوشحال كردن بنده مؤمن من ولو 

خداوندا، كسي كه تو را بشناسد، بر وي واجب است كه از هرگز اميد از 
  )1(.تو بر نگيرد

  : چنين روايت شده كه فرمود ×و از جميل، از حضرت امام صادق

هايي كه خداوند آن را به مؤمن اختصاص داده اين است كه   از ويژگي
آورد، و خوبي   چند اندك باشد به چشمش ميديني او را هرخوبي برادران 

و هر چند در خودشان احتياجي {: به زيادي نيست كه خداوند فرموده است
و {: و فرموده است }دارند  باشد، آنها نيازمندان را بر خودشان مقدم مي] مبرم[

   }هر كس از خست نفس خود مصون بماند رستگار است

برادران خود نقل كن كه اي جميل اين حديث را براي : سپس فرمود
  )2(.مايه تشويق ايشان به كار خوب است

  : و از بكر بن محمد نقل است كه گفت

به ما نيكي كردن و به امور  ×بيشترين سفارش حضرت امام صادق
  )3(.يكديگر رسيدگي نمودن بود

  : نقل است كه فرمود ×و از سعدان بن مسلم، از حضرت امام صادق

                                                         
  .7ح  ،570/  11 شيعهالوسائل ى، حر عامل .1
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براي  عز و جلّادر مؤمن خود بردارد خداوند هركس خاشاكي از چهره بر
نويسد، و هر كس به چهره برادر مؤمن خود تبسم كند   او اجر ده حسنه مي

  )1(.برايش يك حسنه است

  : فرمود ‘پيامبر اكرم: و از زيد بن ارقم نقل شده كه گفت

در ميان امت من مؤمني نيست كه به برادر دين خود لطفي كند مگر اينكه 
  )2(.مندش خواهد ساخت  ز لطف خود از خادمان بهشتي بهرهخداوند ا

   پاسخ دادن بدى با خوبى .2
دومين سطح از موضوع پيشدستي در احسان و نيكوكاري، پاسخ بدي 

به اين  ;آيد با خوبي است كه باالترين درجه نيكوكاري به شمار مي
ترتيب كه اداي حقوق واجب پله اول اين كار، دست برداشتن از حق 

د پله دوم و شتاب و پيشدستي كردن در كار خير، پله سوم بوده، اما خو
اينكه انسان در برابر بدي ديگران خوبي را پيشه خود سازد باالترين 
حد احسان و نيكوكاري است، قرآن كريم نيز در توصيف طايفه خواص 

اي از موارد آن را بر   از مؤمنان اين ويژگي را بيان داشته و در پاره
  :ن واجب كرده استپيامبرا

و الَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِم و أَقاموا الصالةَ و أَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا {
قْبع ملَه كئَةَ أُولئيالس ةنسنَ بِالْحؤردي ةً والنِيع ار ىوالد{   

                                                         
  .1ح  ،589/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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كردند و نماز  يكيبايپروردگارشان ش يطلب خشنود يكه برا يو كسان
 يبرپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم، نهان و آشكارا انفاق كردند، و بد

  )1(.يباق يزدايند، ايشان راست، فرجامِ خوشِ سرا  يم يرا با نيك

وارد شده است كه بر اين  ^دي نيز از اهل بيتمتعدروايات 
در  ;ستكرده و اين اخالق را برترين اخالق دانسته اويژگي تأكيد 

ها و مصاديق كه ممكن است مورد   اين روايات به تعدادي از نمونه
باشد نيز   ابتالي انسان بوده و تجسم وجود اين ويژگي در وي مي

  .اشاره شده است

   :اي فرمودند  در خطبه ‘پيامبر اكرم

آيا شما را از بهترين خلقيات در دنيا و آخرت آگاه نكنم؟ بخشيدن كسي كه 
پيوند با كسي كه با تو قطع رابطه كرده، خوبي به كسي كه با  به تو ستم كرده،

  )2(.تو بدي كرده و بخشش به كسي كه تو را محروم نموده است

  : فرمود ’و حضرت علي بن الحسين

رسد خداوند متعال خلق اولين و آخرين را در   چون روز قيامت فرا مي
ا هستند؟ اهل فضل كج: كند  كند، آنگاه منادي ندا مي  يك جا جمع مي

فرشتگان در ديدار با آنها به ايشان : خيزند  گروهي از مردم به پا مي
ما با كساني : دهند  فضيلت شما چه بوده است؟ آنان پاسخ مي: گويند  مي

پيوستيم، به كساني كه ما را محروم   كه با ما قطع رابطه كرده بودند مي
                                                         

  .54 /قصص و 96 /مؤمنونو  21 /رعد .1
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داشتند عفو   ينموديم، و كساني را كه به ما ستم روا م  كردند عطا مي  مي
  )1(.كرديم  مي

  : در وصيت خود به فرزندش محمد بن حنفيه فرمود ×اميرالمؤمنين

اإلسائة  ىصلته، و ال عل ىمنك عل ىال يكونن أخوك علي قطيعتك أقو
   )2(االحسان إليه ىإليك أقدر منك عل

هرگز چنين نباشد كه برادر ديني تو در راه قطع رابطه با تو، نسبت به تو 
تر باشد و يا توانايي وي در راه بدي   رقراري پيوند با او موفقدر راه ب

  .كردن به تو از توانايي تو در راه خوبي كردن به او بيشتر باشد

  : فرمود ×حضرت امام صادق

   )3(.بيت مروتنا العفو عمن ظلمناالإنا أهل 

و جوانمردي ما خاندان در اين است كه هر كس به ما ستم كند، از  مروت
  .گذريم  در ميوي 

  : و از علي بن جعفر بن محمد نقل شده است كه گفت

خواست تا از عموي   مي) ×برادر زاده امام كاظم(محمد بن اسماعيل 
براي رفتن به عراق اجازه بگيرد، امام ’خود حضرت موسي بن جعفر

  به او اجازه داد 
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عمو جان، دوست دارم مرا : محمد بن اسماعيل چون برخاست عرض كرد
  . حت كنينصي

كنم كه از خدا بپرهيزي و در ريختن خون   تو را سفارش مي: فرمود ×امام
اي محتوي يكصد و   به وي كيسه ×من شريك نشوي، سپس امام كاظم

  . پنجاه دينار دادند

وقتي محمد آن كيسه را گرفت آن حضرت كيسه ديگري نيز به همان مبلغ به او 
زار و پنجاه درهم نيز كه در نزد او بود دادند، همچنين دستور دادند تا مبلغ يك ه

  .از آن وي باشد

من در اين رابطه با آن حضرت صحبت كردم و اين مبلغ را براي او زياد 
  . دانستم

اين كار تأكيدي بر اتمام حجت من بر او است : ايشان در پاسخ فرمودند
  .زيرا در قبال قطع رابطه او به وي خوبي روا داشتم

داً به نزد هارون الرشيد رفت و از عموي خود محمد بن اسماعيل بع
سعايت كرد كه او مدعي خالفت است و مردم براي  ’موسي بن جعفر
آورند، هارون نيز به او صد هزار درهم جايزه داد اما وي در   او خراج  مي

  )1(.همان شب از دنيا رفت

*  *  *  

                                                         
  .9ح  ،522/  8 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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  الگوها و رفتار برجسته  )5(
كه در ميان جامعه نقش الگو و هايي  شكي نيست كه ساختن انسان

در ايجاد  ^ترين اهداف مورد نظر اهل بيت  اسوه داشته باشند، از مهم
چه اينكه در چندين جا از اين كتاب  ;بوده است شيعي جماعت صالح

هاي روحي و اخالقي، اصول و   ها، جنبه  در بحث از اهداف، ويژگي
وضوع اشاره قواعد نظريه روابط اجتماعي و جاهاي ديگر، به اين م

چرا كه الگوها در جامعه از ابعاد تأثيرگذار خاصي برخوردار  ;ايم  كرده
  . باشند  مي

در روابط  ^در اينجا قصد آن داريم از ساختار روبنايي كه اهل بيت
اند و تأثير آن در اين عرصه بحث   اجتماعي براي الگوها ترسيم نموده

  .كنيم

  الگوها و روابط اجتماعى
بر اين نكته كه ميان وجود الگو  ^بينيم كه اهل بيت  در اين رابطه مي

در جامعه و روابط اجتماعي موجود در آن جامعه رابطه تنگاتنگي 
هاي اين روابط   وجود دارد، همچنين تأثير وجود الگو در استحكام پايه

  .اند  و دست يافتن به اهداف مطلوب از آنها تأكيد كرده

  :است آمده در نهج البالغه

را اصالح خواهد  يطن خود را اصالح كند خداوند ظاهر وكه با يكس
دين خود تالش كند خداوند امر دنيايش را كفايت  يكه برا ينمود، و كس

را در پيش  يكه ميان خود و خدا، راه خير و نيك يخواهد كرد و كس
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  )1(.گيرد خداوند خود اصالح رابطه او با مردم را به عهده خواهد گرفت

اين روايت به اين نكته اشاره كرده كه اصالح نفس كه در آخرين جمله 
يا خود سازي، به اصالح روابط اجتماعي وابسته بوده و وجود الگوي 

گردد موجب  شايسته همان گونه كه موجب تكامل اجتماعي انسان مي
  .تكامل جامعه انساني نيز خواهد گرديد

در  ^در مبحث انتخاب دوست هم گذشت كه سفارشات اهل بيت
ه با مصاحبت و همنشيني با خوبان به جهت تأثير پذيري روابط رابط

اجتماعي و رفتارهاي كلي انسان از دوست و همنشين است كه براي 
كند و اگر از خوبان باشد در طبيعت دوست   انسان نقش الگو را بازي مي

گذارد، و به همين دليل در سفارشي كه ابن عباس از   خود اثر مثبت مي
  :ل كرده است آمده كهنق ‘پيامبر اكرم

پيامبر خدا چه همنشيني براي انسان  اي: گفته شد ‘به پيامبر اكرم
  ؟تر است  مناسب

  : آن حضرت فرمودند 

كسي كه با ديدنش به ياد خدا افتيد، سخنش دانش شما را زياد كرده و 
   )2(رفتارش شما را به سوي آخرت ترغيب نمايد

تأثير الگو و اسوه در كه جمالت اول و آخر اين حديث مربوط به 
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  . ها است روابط انسان

را  يتوانيم صفات تأثير گذار الگوها در روابط اجتماع  يدر اين راستا م
  :تقسيم كرد يبه دو قسمت اصل

صفاتي كه نشان از ارتباط الگو با خداوند متعال دارد كه روايت : يك
  : ×صفحه قبل از حضرت اميرالمؤمنين

ا، راه خير و نيكي را در پيش گيرد خداوند و كسي كه ميان خود و خد...
  خود اصالح رابطه او با مردم را به عهده خواهد گرفت 

  . باشد ناظر به اين موضوع مي

  .صفاتي كه نشان از رفتار برجسته الگو در روابط اجتماعي دارد: دو

  ارتباط با خداوند تعالى. 1
ث در باب اولين بخش از اين صفات را دانشمندان علم اخالق و حدي

اند كه به اهم اين موارد اشاره   جهاد نفس و صفات پسنديده بيان كرده
نيكو كنيم، از جمله يقين به خداوند متعال، حسن ظن يا گمان   يم

داشتن به ذات اقدس خداوندي، توكل بر او، دوست داشتن او، 
  .اميدوار بودن به او و پرواي از او

اي   اهميت ويژه ،فاتبه اين ص جامعه شيعي در ساخت ^اهل بيت
چرا كه اين صفات اساس و پايه روحي و اخالقي شخصيت  ;دادند  مي

ما در بحث ساختار روحي و اخالقي . داد  انسان صالح را تشكيل مي
، آنجا كه به مسئله مبارزه با نفس و محورهاي كلي آن شيعهجماعت 
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  .ايم  اشاره كرديم، به اين جنبه پرداخته

، ياز روايات كه در زمينه روابط اجتماع يا  ارهحال در اينجا به بيان پ
  :باشند  يبه اين صفات مربوط م

در رابطه با موضوع يقين به خداوند متعال از  :یقین به خداوند متعال 
  : نقل است كه فرمود ×حضرت امام صادق

  هست  حدىهيچ چيزي نيست مگر اينكه براي او 

  از آن حضرت پرسيدم حد توكل چيست؟: راوي گويد

  يقين چيست؟ حديقين عرض كردم : فرمود

   )1(.اينكه تا خدا را داري از هيچ چيز نترسي: فرمود

  :و اين حديث تعبيري از مضمون اين آيه كريمه است كه

 ىالَّذين يبلِّغونَ رِساالت اللّه و يخشونه و ال يخشونَ أَحدا إِالَّ اللّه و كَف{
   )2(}بِاللّه حسيبا

ترسند و از هيچ   يكنند و از او م  يخدا را ابالغ م يكه پيامها يهمان كسان
  .كند  يكفايت م يحسابرس يو خدا برا. كس جز خدا بيم ندارند

و در روايت معتبر ديگري موضوع ارتباط يقين با روابط اجتماعي از 
  : اين گونه توضيح داده شده است كه فرمود ×حضرت امام صادق
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صحت يقين مؤمن اين است كه هرگز خشنودي مردم را به  هاي  از نشانه
آورد، و مردم را براي آنچه خداوند به  قيمت خشم پروردگار به دست نمي

چرا كه روزي نه با  ;دهد  وي نداده است مورد سرزنش قرار نمي
و  ;گردد  آيد و نه با نخواستن كسي باز مي  حرصورزي حريصان به دست مي

كند از روزي خود فرار كند، همان   مرگ فرار مي اگر كسي بدان سان كه از
   گونه كه مرگ در نهايت به او خواهد رسيد روزي نيز او را خواهد يافت

خداوند متعال از روي عدل و داد : سپس آن حضرت ادامه دادند
خويش، راحت و آسايش را در سايه يقين و رضايت بنده از او، و اندوه 

  )1(.بنده از او قرار داده استو نگراني را در شك و نارضايتي 

از ديگر صفات مهمي كه بايد الگوي جامعه به آن  :توکل بر خدا 
آراسته باشد اين است كه پس از به كار گيري حد اكثر توان و تالش 
خود در راه انجام وظيفه، در كل فرايند حركت اجتماعي و سياسي 

  خود بر خداوند متعال توكل داشته باشد 

  : روايت شده است كه فرمود ×سجاداز حضرت امام 

از خانه بيرون آمدم تا به اينجا رسيدم و به اين ديوار تكيه دادم، ناگاه 
وي ه رب ديدم مردي كه خود را با دو قطعه لباس سفيد پوشانده بود رو

  . كند  من ايستاده و به من نگاه مي

ي؟ اي علي بن الحسين، چرا غمگين و نگران: وي پس از لختي به من گفت
  آيا اندوه دنيا داري؟ روزي خدا كه براي خوبان و بدان هردو مهيا است؟
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  .گفتم براي اين غمگين نيستم، بلكه همان گونه است كه گفتي

اي است   پس آيا براي آخرت اندوهگيني؟ آخرت هم كه وعده: گفت
  راند؟  راست و پادشاهي مسلط يا توانا بر آن حكم مي

  .ه آن هم همان گونه است كه گفتيگفتم از اين هم غمگين نيستم ك

  پس براي چه اندوهگيني؟: گفت

براي آنچه در فتنه ابن زبير از آن بيم دارم و آنچه مردم به آن : گفتم
  .اند  گرفتار آمده

اي كسي خدا   ، آيا تا كنون ديده’اي علي بن الحسين :خنديد و گفت
  را بخواند و خدا دعايش را اجابت نكند؟ 

  نه : گفتم

اي كسي بر خدا توكل كند و خدا او را كفايت   ا تا كنون ديدهآي: گفت
  نكند

  نه: گفتم

اي كسي از خدا چيزي بخواهد و خدا حاجت وي   آيا تا كنون ديده: گفت
  را به او ندهد

  نه : گفتم 

  )1(.ناگهان آن مرد از ديدگان من پنهان گرديد

ي در اين روايت سؤال را در موضوعي سياسي اجتماع ×اگر چه امام
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كه همان ترس از فتنه ابن زبير و تأثير منفي آن بر مردم باشد، مطرح 
فرموده است، اما در جواب بر اين نكته تأكيد شده كه در اين وقت كه 

بايد بر خدا توكل  ،ساخته نيست ×در اين رابطه كاري از دست امام
  .كرد

حاكم بودن حسن ظن يا همان گمان نيكو به خداوند  :احسن ظن به خد
رفتار و عملكرد انسان در زندگي دنيوي و اخروي اثرات بزرگي  در

  : فرمود ×حضرت امام رضا ;در كليت زندگي او دارد

من همان : فرموده است عز و جلّبه خدا گمان خوب داشته باش كه خداوند 
  )1(.كند، خوب باشد خوب و بد باشد بد  ام در باره من گمان مي  ام كه بنده  گونه

 ×ر ديگري از بريد بن معاويه، از حضرت امام باقرو در حديث معتب
  : نقل است كه فرمود

در حالي كه بر فراز منبر  ‘پيامبر اكرم: ايم كه  يافته ×در كتاب علي
  خود نشسته بود 

سوگند به خداوندي كه خدايي جز او نيست، خيري در دنيا و : فرمود
ميد وي به او، رسد مگر از راه حسن ظن او به خدا، ا  آخرت به مؤمني نمي

  .خوش اخالقي و خودداري از غيبت كردن مؤمنان

اي   و سوگند به خداوندي كه خدايي جز او نيست، خداوند متعال هيچ بنده
كند مگر به جهت گمان بدي كه به او   را پس از توبه و استغفار عذاب نمي
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  . داشته، قطع اميد از خدا، بد اخالقي و غيبت كردن مؤمنان

وندي كه خدايي جز او نيست، مؤمني گمان خوب به خدا و سوگند به خدا
 ;كند مگر اينكه خداوند نيز مطابق گمان او با وي رفتار خواهد كرد  پيدا نمي

كند كه بنده مؤمنش به او   زيرا خداوند متعال كريم و بزرگوار است و حيا مي
حسن ظن داشته باشد، سپس به خالف گمان خوب و اميدواري وي  با او 

  )1(.كند، پس به خدا گمان خوب داشته و از او حاجت بخواهيدرفتار 

با  ينيست كه اين گمان طبيعتاً بر كليت نظريه روابط اجتماع يشك
  .گذارد  يمردم و ثبات و استمرار آن تأثير م

محمد بن حنفيه  شبه فرزند خود در وصيت ×حضرت اميرالمؤمنين
  : فرمود

خود حاكم نكن كه اين حالت  هرگز سوء ظن به خداوند متعال را بر جان
  )2(.گذارد  ميان تو و دوستت صلحي باقي نمي

ترين صفاتي كه در كل جريان زندگي بشر   از بزرگ :محبت خدا 
شود، حب و دوستي خداوند متعال است قرآن كريم نيز در   جاري مي
  : آيه شريفه

} كُمبِبحوين يبِعفَات ونَ اللّهبحت مت3(}اللّهقُلْ إِنْ كُن(   
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  كنيد تا خدا دوستتان بدارد  ياگر خدا را دوست داريد، از من پيرو: بگو

   )1(}و الَّذين آمنوا أَشد حبا للّه{: همچنين آيه شريفه

بر همين  ؛اند، به خدا محبت بيشتري دارند  ولي كساني كه ايمان آورده
  .حقيقت تأكيد كرده است

د شده كه بر اهميت اين صفت در روابط وار ^رواياتي نيز از اهل بيت
اجتماعي تأكيد نموده، اين روابط را بر اساس دوستي و دشمني تنها براي 

 كه قبالً داند، اين روايات، ـ چنان  جلب رضايت خداوند متعال، استوار مي
در مبحث محتواي روابط اجتماعي بيان كرديم و دانستيم كه محتواي اين 

است ـ محبت را حقيقت دين دانسته و روابط همان مودت و محبت 
باالترين مرحله محبت آن است كه تنها براي جلب رضايت و خشنودي 

  . خداوند متعال باشد

  : فرمود ×ذكر كرديم كه حضرت امام صادقپيشتر 

هركس تنها براي خدا دوست داشته و براي خدا دشمني ورزد، از جمله 
  )2(.كساني است كه داراي ايمان كامل است

  : آمده است كه فرمود ×روايت ديگري از حضرت امام سجاد در

كند   هنگامي كه خداوند متعال اولين و آخرين را در قيامت يكجا جمع مي
داران يكديگر در راه خدا كجايند؟ در اين   كند كه دوست  منادي ندا مي
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بدون حساب : شود  خيزند و به آنان گفته مي  وقت، گروهي از مردم بر مي
به : پرسند  كنند و از آنان مي  ويد، فرشتگان به آنان برخورد ميبه بهشت بر
رويم،   بدون حسابرسي به بهشت مي: گويند  رويد؟ آنان مي  كجا مي

ما : گويند  شما كدام گروه از مردم هستيد؟ آنان مي: پرسند  فرشتگان مي
داشتيم،   كساني هستيم كه براي رضاي خدا يكديگر را دوست مي

ه نيكو است پاداش كساني كه كارهاي شايسته چ: گويند  فرشتگان مي
  )1(.اند  انجام داده

  : فرمودند ابو عبيده خذاءبه  ×حضرت امام باقر ديگري و در روايت

اي زياد، آيا دين جز دوستي و دشمني چيز ديگري است؟ آيا  واي بر تو
اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي {: اي كه فرمايد  سخن خدا را نشنيده

آيا سخن خدا  }تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايدكنيد 
ليكن خدا ايمان را {: اي كه فرمايد  نشنيده ‘را با پيامبرش حضرت محمد

؟ و }هاي شما بياراست داشتني گردانيد و آن را در دل  براي شما دوست
   }هر كس را كه به سوي آنان كوچ كرده دوست دارند{: فرمود

  )2(.دين همان محبت و محبت همان دين است: سپس فرمود

اميدواري بنده  واالديگر از جمله اين صفات  :امید به خدا و بیم از او 
به خداوند متعال است هرچند كه اوضاع بر وي سخت شده، امور بر 

و ترس و بيم از ذات . وي شدت يافته و گناهانش زياد شده باشد
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ر بهترين احوال بوده و اقدس خداوند در همه احوال حتي اگر د
قرآن كريم در موارد بسياري كه از  ;بيشترين عبادت را انجام داده باشد

   مؤمنان سخن به ميان آورده، بر اين صفت تأكيد نموده است

  }جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا و طَمعا تتجاىف{
پروردگارشان را از روي بيم  ]و[د گرد  يها جدا م پهلوهايشان از خوابگاه

  )1(.خوانند  و طمع مي

أُولئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِىل ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب و يرجونَ رحمته {و 
   }و يخافُونَ عذابه

به سوي پروردگارشان تقرب  ]خود[خوانند   يرا كه ايشان م يآن كسان
نزديكترند، و به رحمت وي  ]به او[كدام يك از آنها  ]تا بدانند[د جوين  مي

  )2(.ترسند  اميدوارند، و از عذابش مي

  :همچنين فرموده است

   )3(}إِنَّ رحمةَ اللّه قَريب من الُْمحِسنني{

  .رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

است نقل شده  ×و در روايت علي بن ابراهيم، از حضرت امام صادق
  : كه فرمود
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نور بيم و نور اميد، اگر : گفت در دل مؤمن دو نور است  پدرم هميشه مي
اين را وزن كنند از آن يك بيشتر نبوده و اگر آن ديگري را وزن كنند از 

  )1(.اين بيشتر نخواهد بود

  : نقل شده است كه فرمود ×و از حماد بن عيسي، از حضرت امام صادق

فرزندم، آن گونه از : ه فرزندش اين بود كهاز جمله سفارشات لقمان ب
خدا بترس كه اگر كارهاي خوب همه جن و انس را با خود برده باشي، 

و آنچنان به خدا اميدوار باش  ;كندبيم آن داشته باشي كه تو را عذاب 
آن داشته باشي كه كه اگر گناه جن و انس را با خود برده باشي باز اميد 

  )2(.خداوند تو را بيامرزد

نقل كرده است كه در  ×شريف رضي نيز از حضرت اميرالمؤمنين
اي در توبيخ كساني كه كامال اميد خود را به خداوند متعال   خطبه

  : كنند فرمود  معطوف نمي

به خداي بزرگ سوگند  ;به گمان خود ادعا دارد كه به خدا اميدوار است
كردارش آشكار شود كه اين اميدواري در   او را چه مي ;گويد  كه دروغ مي

هر كس كه به خدا اميدوار باشد بايد اين اميد در رفتار و كردار ! نيست؟
وي نمودار گردد، هر اميدواري جز اميد به خداوند متعال ناخالص، و هر 

وي در كارهاي مهم و بزرگ به  ;ترسي جز ترس از خدا نادرست است
آورد و   مي بندد اما در كارهاي كوچك به بندگان خدا روي  خدا اميد مي

                                                         
  .4ح  ،170/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .6ح  ،170/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
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بخشد كه براي خدا به آن جايگاه   با اين كار بنده خدا را جايگاهي مي
معتقد نيست، چرا بايد در حق خداوند متعال در باره آنچه براي بندگان 

ترسي در اميد بستن به خدا   دهد كوتاهي شود؟ آيا مي  خود انجام مي
چنين كسي  داني؟  گو باشي؟ يا اينكه وي را در خور اميد بستن نمي  دروغ

اگر از يكي از بردگان خود هراس داشته باشد در برابر وي چنان رفتار 
توان نتيجه   كند، پس مي  خواهد كرد كه در برابر پروردگار خود چنان نمي

داند و ترس   گرفت كه اين شخص ترس از بندگان خدا را نقد و حاضر مي
  )1(.آورد  اي نسيه به شمار مي  از خدا را وعده

  نشان از رفتار برجسته دارند صفاتى كه. 2
است كه نشانه رفتار برجسته و الگو  يمتعدد يها  قسمت دوم صفت
ما در طول اين مباحث به جهت ارتباط اين . است يدر روابط اجتماع

 ;از آنها اشاره كرديم يصفات با موضوعات مورد بحث به تعداد
به  حال ;، مدارا و كنترل خشمي، عفت، بردباريفروتن: چون يصفات

از  يديگر از مصاديق اين صفات كه در روابط اجتماع يا  مجموعه
برخوردار بوده، نشان از اين دارند كه دارندگان آنها  ياهميت بسيار

چون صبر،  يصفات ;كنيم  يهستند، اشاره م يروابط اجتماع يالگو
امانت، قناعت، پرهيز از گناهان و مداومت در  ي، حيا، ادايپارساي
  .خوب يكارها

انسان همواره در فعاليت اجتماعي و روابط با مردم دستخوش  :رصب

                                                         
  .8ح  ،171/  11 شيعهسائل الوى، حر عامل .1
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به  ;گردد ها، دردها و آزمايش و امتحان مي ها، سختي مشكالت، گره
همين سبب، وي نيازمند توان و نيرويي است كه بر همه اين مشكالت 

اين نيرو  ;ها فائق آمده، با تحمل فشارها اين راه را بپيمايد و سختي
در قرآن كريم نيز در آيات  ;يداري و استقامت استهمان صبر و پا

بسياري بر صبر و استقامت تأكيد شده، آن را ستايش نموده و اجر و 
پاداشي را كه خداوند متعال براي صبر و استقامت صابران در نظر 

  .گرفته است بيان داشته است

نيز  ^چه اينكه تأكيد بر اين مطلب در احاديث بسياري از اهل بيت
شده است و شايد بهترين نمونه اين احاديث حديثي باشد كه  وارد

كليني در كتاب كافي در باب صبر روايت كرده و در آن، ميان حديث 
  .شريف و آيات قرآن جمع شده است

  :اند  فرموده به حفص بن غياث ×حضرت امام صادق 

تابي كند كم   اي حفص هركس صبر پيشه كند كم صبر كرده و هر كه بي
  . كرده استتابي   بي

شايد مراد حضرت اين باشد كه چون صبر كردن يا صبر نكردن هر 
دو در ظرف زندگي مادي محدود دنيا و در محدوده زماني نزول بال 

گذرد و در مدت طوالني و   شود بر هر دو دسته زود مي  واقع مي
قراري كنندگان   بينند و بي  ابدي آخرت صبر كنندگان پاداش دائم مي

  .هند يافتكيفر دائم خوا
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بر تو باد به صبر در همه كارهايت، كه خداوند : آن حضرت ادامه دادند
را به پيامبري مبعوث كرد و او را به صبر و مدارا فرمان داد و  ‘محمد

گويند شكيبا باش و از آنان با دوري گزيدني   و بر آنچه مي{: به او فرمود
   }گذاركنندگان توانگر وا  و مرا با تكذيب* خوش فاصله بگير 

آنگاه كسي كه ميان  ;با آنچه خود بهتر است دفع كن ]بدي را[{: و فرمود
و اين * گردد   تو و ميان او دشمني است، گويي دوستي يكدل مي

يابند و آن را جز صاحب   اند نمي  را جز آنان كه شكيبا بوده ]خصلت[
   }اي بزرگ نخواهد يافت  بهره

همچون ((هاي سنگين   تهمتپس پيامبر صبر كرد تا آنجا كه او را با 
مورد اتهام قرار دادند و پيامبر بدين سبب  ))جادوگري و ديوانگي

و قطعاً {: اندوهگين و دلتنگ شد، خداوند نيز اين آيات را نازل فرمود كه
پس با ستايش * شود   گويند تنگ مي  دانيم كه سينه تو از آنچه مي  مي

   }كنندگان باش  پروردگارت تسبيح گوي و از سجده

هاي ناروا به   كافران باز هم آن حضرت را تكذيب كرده و نسبت
حضرتش دادند و خداوند نيز در مقابل، اين آيات را بر پيامبر خود نازل 

گويند تو را سخت غمگين   دانيم كه آنچه مي  به يقين، مي{: فرمود كه
كنند، ولي ستمكاران آيات خدا را   در واقع آنان تو را تكذيب نمي. كند  مي
و پيش از تو نيز پيامبراني تكذيب شدند، ولي بر آنچه * كنند   ار ميانك

   }تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايي كردند تا ياري ما به آنان رسيد

پيامبر نيز صبر پيشه كرد تا اينكه كافران كار را از حد گذرانده و خداوند 
 ‘بر اكرممتعال را به بدي ياد كرده و تكذيبش نمودند، اينجا بود كه پيام
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من در باره خود و خاندان و آبرويم صبر پيشه : طاقت نياورده، فرمود
توانم در برابر توهين به پروردگارم صبر و تحمل در پيش   كردم اما نمي

و به {: گيرم، و خداوند اين آيه شريف را بر آن حضرت نازل فرمود
دت درستي كه آسمان و زمين و آنچه را كه در ميان آنها است را در م

   }گويند شكيبا باش  شش روز آفريديم، پس بر آنچه مي

و پيامبر نيز در امتثال فرمان خداوند در همه احوال صبر را پيشه خود 
سپس به آن حضرت نويد ظهور پيشوايان از عترت و خاندانش . ساخت

: داده شد و خداوند متعال آنان را به صفت صبر خواند و وحي كرد كه
و به آيات ما يقين داشتند، برخي از آنان را  و چون شكيبايي كردند{

   }كردند  هدايت مي ]مردم را[پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما 

نسبت صبر به ايمان مانند نسبت : فرمود ‘در اينجا بود كه پيامبر اكرم
و به {: سر به بدن است، و خداوند از صبر پيامبر تشكر كرده و فرمود

ده نيكوي پروردگارت به فرزندان اسرائيل پاس آنكه صبر كردند، وع
تحقق يافت، و آنچه را كه فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ويران 

   }كرديم

اين بشارت و انتقام است و : فرمودند ‘پس از نزول اين آيه پيامبر اكرم
مشركان را هر {: خداوند جنگ با مشركان را بر وي مباح كرد و فرمود

و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر  كجا يافتيد بكُشيد
و هر كجا بر ايشان دست يافتيد آنان * كمينگاهي به كمين آنان بنشينيد 

  }را بكشيد
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و بدين ترتيب خداوند مشركان را به دست پيامبر خود و دوستان او 
كشت و اين امر را عالوه بر آنچه در آخرت برايش ذخيره كرده است 

او قرار داد، پس هر كس كه تنها براي رضاي خداوند متعال  پاداش صبر
صبر كند، عالوه بر اجر اخروي كه خداوند متعال در قيامت براي او 

رود مگر اينكه خداوند متعال با   منظور و ذخيره خواهد نمود، از دنيا نمي
  )1(.گرداند  نابودي دشمنش چشمان او را روشن مي

د به فرزندش محمد بن حنفيه در وصيت خو ×حضرت اميرالمؤمنين
  : فرمود

 ;عود نفسك الصرب فنعم اخللق الصرب ;ألق عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب
   )2(ما أصابك من أهوال الدنيا و مهومها ىو امحلها عل

غم و اندوه را با نيروي صبر از خود دور كن، نفس خود را به صبر عادت 
ها و   رويارويي با اندوهبده كه صبر صفت بسيار خوبي است، و در 

  .هاي دنيا خود را به صبر وادار كن  سختي

  : فرمود ×وامام صادق

تر است، از اين غالم خود و از   هايي كه از حنظل تلخ  من در تحمل مصيبت
خانواده خود صبورتر هستم، هر كس كه صبر پيشه خود سازد به واسطه اين 

ي كه در ركاب حضرت كار به پاداش روزه داران شب بيدار و درجه شهيد

                                                         
  .1ح  ،207/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
  .3ح، 11/208 شيعهوسائل الى، حر عامل . 2
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  )1(.گردد  شمشير زده باشد نايل مي ‘محمد

  : است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

  . ما بسيار اهل صبر هستيم و شيعيان ما بيشتر از ما

چگونه شيعيان شما از شما : به آن حضرت عرض كردم: راوي گويد
  صبورتر خواهند بود؟ 

گذرد صبر   ن آنچه بر ما ميزيرا ما با توجه به علم غيب و باط: فرمود
  )2(.كنند  كنيم، اما شيعيان ما بر آنچه از كيفيت آن اطالع ندارند صبر مي مي

 يخود با فشار هوا يو روابط اجتماع يانسان در طول زندگ :پارسایى
كه در  يامر ;باشد  ينفس، شهوات دنيا و اميال مختلف آن رو به رو م

به اين  يپاسخ مثبت دادن وصورت كوتاه آمدن انسان در برابر آن و 
و از همين رو  ;او را آشفته نمايد يتواند راه زندگ  يشهوات و آفات، م

نسبت به دنيا و آنچه در آن  يواقع بين ياست كه انسان نيازمند نوع
باشد، تا با اين نگرش به همراه عنصر عقل و مصلحت، و   ياست، م

ل مناسب با آنچه در رساند، قادر به تعام  يآنچه انسان را به كماالت م
يا همان زهد شناخت  يباال گفتيم باشد، به عبارت ديگر پارساي

صادقانه و واقع  يبشر با ديد يحقيقت دنيا و جايگاه آن در زندگ
به همين دليل هم قرآن كريم در آيات ذيل مردم را به  ;گرايانه است
  :تشويق نموده است يزهد و پارساي

                                                         
  .5ح  ،209/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .1
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الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ و تفاخر بينكُم و تكاثُر في  اعلَموا أَنما الْحياةُ{
 ا ثُمفَرصم راهفَت هيجي ثُم هباتن الْكُفّار بجث أَعثَلِ غَيكَم الداَْألو والِ واَْألم

للّه و رِضوانٌ و ما يكُونُ حطاما و في اْآلخرة عذاب شديد و مغفرةٌ من ا
مغفرة من ربكُم و جنة عرضها  سابِقُوا إِىل* الْحياةُ الدنيا إِالّ متاع الْغرورِ 

 لُ اللّهفَض كذل هلسر و وا بِاللّهنآم لَّذينل تدضِ أُعاَْألر ماِء وضِ السركَع
ما أَصاب من مصيبة في اَْألرضِ * لّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ يؤتيه من يشاُء و ال

* اللّه يسري  ىو ال يف أَنفُِسكُم إِالّ يف كتاب من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذلك علَ
لَّ مختال ما فاتكُم و ال تفْرحوا بِما آتاكُم و اللّه ال يحب كُ ىلكَيال تأْسوا عل

    )1(}فَخور

و آرايش و  يو سرگرم يدنيا، در حقيقت، باز يبدانيد كه زندگ
. در اموال و فرزندان است يجوي  يشما به يكديگر و فزون يفخرفروش

به  ]باران[چون مثَل باراني است كه كشاورزان را رستني آن  ]مثَل آنها[
يني، آنگاه خشك شود و آن را زرد ب ]آن كشت[شگفتي اندازد، سپس 

مؤمنان [عذابي سخت است و  ]دنيا پرستان را[و در آخرت . خاشاك شود
از جانب خدا آمرزش و خشنودي است، و زندگاني دنيا جز كاالي  ]را

  . فريبنده نيست

به آمرزشي از پروردگارتان و بهشتي كه پهنايش چون پهناي  ]براي رسيدن[
كه به خدا و پيامبرانش براي كساني آماده شده  ]و[آسمان و زمين است 

اين فضل خداست كه به هر كس . اند، بر يكديگر سبقت جوييد ايمان آورده
بخشي بزرگ است هيچ مصيبتي   دهد، و خداوند را فزون  بخواهد آن را مي

                                                         
  .23 – 20/ حديد . 1
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نرسد، مگر آنكه پيش از آنكه ] به شما= [هاي شما  نه در زمين و نه در نفس
تا بر آنچه .  بر خدا آسان است ]كار[اين . آن را پديد آوريم، در كتابي است

آنچه به شما داده است  ]سبب[از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به 
  .شادماني نكنيد، و خدا هيچ خودپسند فخرفروشي را دوست ندارد

نيز اين رويكرد و نقش آن در رفتار و سيره  ^در احاديث اهل بيت
  . يك انسان الگو مورد تأكيد قرار گرفته است

  : فرمود ×حضرت امام صادق

هر كس در دنيا پارسايي ورزد خداوند حكمت را در قلب او ثابت نموده 
هاي دنيا و دردها و   نمايد، و او را به عيب  و زبانش را به آن گويا مي

هاي آن بينا نموده، وي را به سالمت از دنيا به دار السالم يا خانه   درمان
  )1(.آرامش منتقل خواهد كرد

  : فرمود هشنيد ×غياث، از حضرت امام صادق حفص بن 

  .ها در يك خانه جمع شده كه كليد آن پارسايي در دنيا است  تمام خوبي

هيچ مردي شيريني ايمان را : فرموده است ‘پيامبر اكرم: سپس فرمود
در ذل خود احساس نخواهد كرد مگر اينكه به جايي برسد كه به 

  ....خوراك دنيا اعتنايي نداشته باشد

هاي شما حرام باد   شيريني ايمان بر دل: فرمود ×سپس امام صادق 
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  )1(.تا وقتي كه پارسايي در دنيا را پيشه خود كند

  : فرموده است ×حضرت اميرالمؤمنين

  )2(.كند پارسايي در دنيا است  صفتي كه بيشترين كمك را به دين انسان مي

 زهد چيست؟ آن حضرت در: پرسيد ×مردي از حضرت امام سجاد
  : پاسخ فرمود

ترين درجه پرهيزگاري،   ده چيز است و باالترين درجه پارسايي، پايين
ترين درجه يقين، باالترين درجه يقين،   باالترين درجه پرهيزگاري، پايين

باشد، بدانيد كه پارسايي در اين آيه از كتاب   ترين درجه رضا مي  پايين
ما رفته اندوهگين ا بر آنچه از دست ش{: آمده است عز و جلّخداوند 

  )3(}آنچه به شما داده است شادماني نكنيد] سبب[نشويد و به 

   :روايت شده است كه ×از حضرت امام صادق 

هايش ناقص   اي برخورد كردند كه گوش  در راه به بز مرده ‘پيامبر اكرم
الخلقه يا بريده بود و آن را در محل جمع آوري زباله انداخته بودند، آن 

ارزد؟ گفتند اگر زنده   اين چند مي: اران خود كرد و فرمودحضرت رو به ي
سوگند به كسي كه : فرمودند ‘ارزيد پيامبر اكرم  بود شايد يك درهم مي

تر از   جانم در دست او است، ارزش دنيا در نزد خداوند متعال بسيار پايين
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  )1(.باشد  ارزش اين مردار براي صاحبان آن مي

چه عملي در نزد خداوند متعال : سؤال شد ×از حضرت امام سجاد
  .از فضيلت بيشتري برخوردار است

  : فرمود

و معرفت رسول  عز و جلّهيچ عملي پس از شناخت و معرفت خداوند 
دشمني دنيا و به تبع آن گناهاني كه  ;تر از دشمني دنيا نيست  او، بافضيلت

ن هاي گوناگوني است، اولي  گيرد داراي شاخه  از دوستي دنيا سرچشمه مي
گناه ابليس آن گاه  ;گناهي كه خداوند متعال به آن معصيت شد، تكبر بود

كه از سجده بر آدم خودداري كرد، تكبر ورزيد و از ناسپاسان گرديد، 
آنجا كه خداوند متعال به  ;)2(سپس حرص بود كه گناه آدم و حوا بود

ت به اين درخ ]لي[از هر جا كه خواهيد بخوريد، و و{: آنان فرموده بود
اما آنان چيزي را كه اصال  }نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد

نيازي به آن نداشتند گرفتند و اين عادت ناپسند تا روز قيامت در نسل 
از اين رو است كه بيشتر چيزهايي كه آدميزاد در پي آن  ;ايشان باقي ماند

است چيزهايي است كه نياز چنداني به آنها ندارد، پس از حرص، 
گناه فرزند آدم كه به برادر خود حسادت كرد و او را  ;سادت بودح

هاي متعددي ايجاد شد،   كشت، و بدين ترتيب از اين سه گناه، شاخه
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طلبي، حب سخن   طلبي، راحت  دوستي زنان، دنياطلبي، رياست: مانند
گفتن، برتري جويي و مال دوستي كه هفت خصلت است و همه آنها را 

اند، از همين رو، پيامبران و دانشمندان پس از   يكجا حب دنيا ناميده
محبت دنيا سرچشمه هر بدي و گناهي است، : اند  دانستن اين نكته، گفته

البته دنيا هم دو نوع است دنياي بالغ و دنياي لعنت شده كه دنياي بالغ 
داشتن به قدر كفايت و از راه حالل است و دنياي لعنت شده افزون از 

  )1(.باشد  از راه حرام مي ميزان مورد نياز و

انسان پارسا در دنيا  يقناعت شكل دهنده پس زمينه روح :قناعت
سازد تا با شهوات و   يقادر م يو نفس يرا به لحاظ روح ياست كه و

رو به رو شود، و از همين رو است كه بر  يدنيا به درست يها  لذت
   .انسان الزم است تا نفس خود را با اين صفت تربيت كند

  :مانند اين آيه ;ن كريم نيز بر اين صفت تأكيد كرده استقرآ

  )2(}فَال تعجِبك أَموالُهم و ال أَوالدهم{

  .اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد 

}نفْتنيا لنالد ياةةَ الْحرهز مهنا مواجأَز نا بِهعتإِىل ما م كينينَّ عدمال ت فيهو م3(}ه(   

 ]و فقط[و زنهار به سوي آنچه اصنافي از ايشان را از آن برخوردار كرديم 
  .زيور زندگي دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم، ديدگان خود مدوز
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رواياتي نيز در تأكيد بر اين صفت كه در رفتار انساني از برجستگي 
   .وارد شده است ^باشد از اهل بيت  خاصي برخوردار مي

  : فرمود ×امام صادق

اي فرزند آدم، هر گونه خواهي باش  :در تورات چنين نوشته شده است
كه هرچه كني با تو كنند، هر كس با روزي اندك از خداي خود راضي 
شود خداوند نيز به اعمال و عبادات كم او رضايت خواهد داد، و هر كس 

زه و از مرز به روزي كم حالل قناعت نمايد، زحمتش كم، درآمدش پاكي
  )1(.شود  آلود خارج مي  زندگي گناه

  : و نيز از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

    )2(.الناس من قنع مبا رزقه اهللا فهو من أغىن

نيازترين   يهر كس به آنچه خداوند متعال روزيش كرده قناعت كند، از ب
  .مردم است

  : بن حمران نقل است كه گفت محزةو از 

شكايت برد كه قانع به آنچه به  ×ت امام صادقمردي به نزد حضر
كند تا بيشتر از آن به   آورد نيست، و با نفس خود جدال مي  دست مي

عرض كرد چيزي به من بياموز كه مرا سود  ×دست بياورد، وي به امام
  : در پاسخ وي فرمودند ×رساند حضرت امام صادق
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و كفايت از دنيا تو  اي كه به مقدار لزوم  اگر از قناعت به آن درجه رسيده
ترين حد دنيا تو را كفايت است و اگر از   كند، پايين  نياز مي  را قانع و بي

اي كه به مقدار لزوم و كفايت خود بي نياز و قانع   حرص بدان پايه رسيده
  )1(.شوي، همه آنچه در دنيا است تو را كفايت نخواهد كرد  نمي

شود جنبه  رع تعبير ميپرهيز از گناه كه از آن به و :پرهیز از گناه
آنجا  ;ديگري از پس زمينه روحي پارسايي در دنيا و شهوات آن است

كه بر انسان واجب است تنها آنچه را از دنيا براي خود برداشت كند 
  :از آن جمله است ;كه خداوند متعال آن را حالل ننموده باشد

}بادعل جرالَّيت أَخ ةَ اللّهزين مرح نقُلْ م لَّذينل يقِ قُلْ هزالر نم باتالطَّي و ه
   )2(}آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذلك نفَصلُ اْآليات لقَوم يعلَمون

نيز [زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده، و : بگو ]اي پيامبر[
در  ]نعمتها[اين : كسي حرام گردانيده؟ بگوروزيهاي پاكيزه را چه  ]

 خاص ]نيز[اند و روز قيامت   زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده
دانند به   را براي گروهي كه مي] خود[اين گونه آيات . باشد  آنان مي

  .كنيم  روشني بيان مي

و از گناه و زشتكاري و پليدي و نادرستي بپرهيزد كه خداوند متعال 
از ايمان به خدا و توكل بر او، اين صفت را پيشاپيش صفات پس 

  :مؤمن قرار داده است
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   )1(}و الَّذين يجتنِبونَ كَبائر اِْإلثْمِ و الْفَواحش و إِذا ما غَضبوا هم يغفرون{

دارند و   يكه از گناهان بزرگ و زشتكاريها خود را به دور م يو كسان
  .گذرند  ييند درمآ  يچون به خشم درم

نيز رواياتي در تأكيد بر اهميت و  ^لذا است كه از ناحيه اهل بيت
از آن جمله  ;نقش پرهيز از گناهان و خودداري از آنها وارد شده است

است روايت علي بن ابراهيم، از عمرو بن سعيد بن هالل ثقفي، از 
  : كه گويد ×حضرت امام صادق

سال يك بار به زيارت شما نايل من هر چند : به آن حضرت عرض كردم
  : شوم، مرا از مطلبي آگاه كنيد كه همواره آن را به كار بندم، فرمود  مي

كنم، و بدان كه   يدر عمل سفارش م يو سختكوش ياله يتو را به تقوا
 يسود ياله يتالش و كوشش در راه عبادت بدون پرهيز از گناه و تقوا

  )2(.رساند  يبه انسان نم

  : روايت شده است كه فرمود ×م كاظمو از حضرت اما

كسي كه زنان پرده نشين در : فرمود  شنيدم كه مي  بسيار از پدرم مي
خلوت خود از ورع و تقواي او صحبت نكنند، از شيعيان ما نيست، و از 
اولياي ما نيست كسي كه اگر در يك روستاي ده هزار نفري زندگي 
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  )1(.پيدا شودكند در ميان آنان كسي پرهيزگارتر از او   مي

  : و از حنان بن سدير روايت شده است كه گفت

ما به جهت : عرض كرد ×ابوالصباح كناني به حضرت امام صادق
  !بينيم؟  دوستي شما چه چيزها كه از مردم نمي

به جهت دوستي با ما چه چيزهايي از مردم : امام به وي فرمودند
  ند؟كن  بينيد؟ آيا مردم شما را به خاطر من سرزنش مي  مي

به خدا قسم كه چه اندك هستند : فرمودند ×امام. آري: ابوالصباح گفت
آيد كه   پيروان جعفر در ميان شما، همانا كسي از اصحاب من به شمار مي

به شدت با ورع بوده، براي خالق خود كار كرده و به پاداش او اميدوار 
  )2(.باشد، چنين كساني اصحاب من هستند

  : ل شده است كه فرمودنق ×و از حضرت امام باقر

چشمي كه در راه : ها گريان است مگر سه چشم  در روز قيامت همه چشم
خدا شب بيداري كشيده باشد، چشمي كه از ترس خدا اشك از آن جاري 

  )3(.شود و چشمي كه از نگاه به آنچه خداوند حرام كرده است پوشيده شود

  : روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

اي  :يكي اين بود كه ×با حضرت موسي عز و جلّمناجات خداوند  از
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موسي، تمام كساني كه به من نزديك شدند، به چيزي مانند پرهيز از 
هاي جاوداني را كه كسي   اند، من نيز بهشت  محارمم به من تقرب نجسته

  )1(.در آن با ايشان شريك نباشد، در اختيارشان خواهم گذاشت

است كه انسان را از فرو  يا  بلند مرتبه يها و خوحيا صفت گرانب :حیا
رفتن در شهوات و همراه شدن با غرايز باز داشته، و فرصت اداره 

 ;سازد  يمهيا م يعقل و يكردن رفتار انسان و انتخاب بهترين را برا
بر وجود اين  يبه همين جهت است كه در شريعت اسالم تأكيد فراوان

زيرا بانوان به  ;ان گرديده استصفت در انسان و خصوصاً در بانو
كه خداوند بيشتر از مردان در آنان به وديعت  يشهوان يجهت نيرو

باشند، كه حيا كنترل كننده   ينهاده است بيشتر به صفت حيا نيازمند م
  .شهوت است ينيرو

 ×مرحوم شيخ كليني در كافي با سند معتبر از حضرت اميرالمؤمنين
  : روايت كرده است كه فرمود

اوند متعال شهوت را در ده قسمت آفريد و يك قسمت آن را در خد
و اگر نبود نيروي حيا كه  ;مردان و نه قسمت ديگر را در زنان قرار داد

خداوند به ميزان نيروي شهوت در آنان قرار داده است، هر مرد را نه زن 
  )2(.بود كه همواره به او درآويخته بودند

حيا را جزء ايمان قرار  ^بيت يابيم كه چرا اهل  از همين جا مي
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  اند و بدون حيا ايماني نيست؟  داده

روايت كرده است كه  ×شيخ كليني در كافي از حضرت امام صادق
  : فرمود

   )1(.احلياء من األميان و األميان يف اجلنة

  .حيا از ايمان، و ايمان در بهشت است

 ×يا حضرت امام باقر ×و از معاذ بن كثير، از حضرت امام صادق
  : روايت شده است كه فرمود

اند و هر كجا كه يكي از   حيا و ايمان با يك ريسمان به يكديگر بسته شده
  )2(.آن دو برود ديگري نيز به دنبال وي خواهد رفت

روايت شده  )3(عبداهللا از يكي از اصحاب ما، مرفوعاً و از احمد بن ابي
  : فرمود ‘است كه رسول خدا

و حياء محق، فحياء العقل، هو العلم و حياء احلمق حياء عقل : احلياء حياءان
   )4(.هو اجلهل

حياي عقل دانايي و  ;حياي عقل و حياي حماقت: حيا بر دو گونه است
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  .حياي حماقت ناداني است

و امانت  يشايد بتوان گفت كه دو صفت راست :راستگویى و اداى امانت
 يروابط اجتماعاست كه بيشترين رابطه مستقيم را با مسئله  ياز صفات
  .دارد

وارد شده است كه آن حضرت پيش از  ‘در رابطه با رسول خدا
مبعوث شدن به رسالت به راستگوي امين مشهور بود و اين صفت 

  .نقش به سزايي در پيشرفت دعوت اسالم داشت

قرآن كريم نيز بر اين صفت تأكيد كرده به آن فرمان داده و از مخالفت با 
چندي بندگان صالح خود را به داشتن اين صفت  آن نهي كرده، در آيات
  :از آن جمله است سخن خداي متعال ;توصيف نموده است

   )1(}و الَّذين همِ َألماناتهِم و عهدهم راعون{

  . كنند  يها و پيمان خود را رعايت م و آنان كه امانت

  : و آيه شريفه

}هماعيلَ إِنتابِ إِسي الْكف اذْكُر ا وبِيوالً نسكانَ ر و دعالْو ق2(}كانَ صاد(   

اي   و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن، زيرا كه او درست وعده و فرستاده
  . پيامبر بود

  : همچنين آيه شريفه
                                                         

  .8 /مؤمنون . 1
  .54 /مرمي . 2
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} الْقانِتات و الْقانِتني و ناتمؤالْم و ننيمؤالْم و ماتلسالْم و منيلسإِنَّ الْم و
 و عاتالْخاش و عنيالْخاش و ابِراتالص و ابِرينالص و قاتادالص و قنيادالص
 و مهوجفُر ظنيالْحاف و ماتائالص و منيائالص و قاتدصتالْم و قنيدصتالْم

للّه لَهم مغفرةً و أَجرا الْحافظات و الذّاكرين اللّه كَثريا و الذّاكرات أَعد ا
   )1(}عظيماً

مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان 
پيشه، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و   عبادت

دار، و   دهنده، و مردان و زنان روزه  زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه
كنند،   اكدامن، و مردان و زناني كه خدا را فراوان ياد ميمردان و زنان پ

  .آنان آمرزشي و پاداشي بزرگ فراهم ساخته است ]همه[خدا براي 

 ;نيز فراوان در تأكيد اين صفت وارد شده است ^احاديث اهل بيت
نقل كرده  ×شيخ كليني در كافي با سند معتبر از حضرت امام صادق

  : است كه فرمود

 2(الرب و الفاجر و جلّ مل يبعث نبياً إالّ بصدق احلديث و أداء األمانة إىلإن اهللا عز(   

پيامبري را مبعوث نكرد مگر به جهت راستگويي و  عز و جلّخداوند 
  .اداي امانت به صاحب آن چه خوب باشد يا فاجر و بدكار

روايت شده  ×و از اسحاق بن عمار و ديگران، از حضرت امام صادق
  : است كه فرمود

                                                         
  .35 /أحزاب . 1
  .1ح، 104/ 2 كليىن، الكاىف . 2
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زيرا كه ممكن است  ;به نماز خواندن و روزه گرفتن آنان فريفته نشويد
كسي چنان به خواندن نماز و گرفتن روزه عادت كرده باشد كه اگر اين 
اعمال از وي ترك شود آشفته گردد، بلكه آنان را در هنگام راستگويي و 

  )1(.امانتداري بيازماييد

  : كه گفتالمقدام نقل شده است  و از عمرو بن ابي

شرفياب شدم، آن  ×حضرت امام باقر در اولين باري كه به خدمت
  )2(.پيش از سخن گفتن، راست گفتن را بياموزيد: حضرت به من فرمودند

 ×به حضرت امام صادق: كهمس نقل شده است كه گفت و از ابي
  رساند   يعفور به شما سالم مي عبداهللا بن ابي: عرض كردم

  : فرمود

اگر به نزد عبداهللا رفتي سالم مرا به او برسان و به او . درود بادبر تو و بر او 
 ×ببين چه چيزي باعث شد كه علي: گويد جعفر بن محمد به تو مي: بگو

به چنان جايگاه و منزلتي دست يابد؟ تو هم همان  ‘در نزد پيامبر اكرم
به چنان  ‘از آن روي در نزد پيامبر اكرم ×رويه را در پيش بگير، علي

  )3(.يگاه و منزلتي دست يافت كه راستگو و امانتدار بودجا

نقل شده است كه  ×يعفور از حضرت امام صادق  و از عبداهللا بن ابي
  : فرمود

                                                         
  .2ح  ،104/  2  الكاىف كليىن، .1
  .4ح  ،104/  2  الكاىف كليىن، .2
  .5ح  ،104/  2  الكاىف كليىن، .3
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، به سوي يعني با عمل و كردارمردمان را با چيزي غير از زبان و گفتار 
ها دعوت كنيد، مردم بايد در شما جديت و سختكوشي و راستي و   خوبي

  )1(.را مشاهده كنند پرهيزگاري

از ديگر موارد اين صفات ثبات قدم و استقامت در كار و  :استقامت
در ساخت شخصيت  يا  اين صفت تأثير عمده ;باشد  ياستمرار در آن م

  .دارد يانسان و پيشرفت و تثبيت روابط اجتماع

از طريق سفارش ياران خود به پايداري در هر عمل و  ^اهل بيت
زيرا  ;اند  ه دادن آن، بر اين صفت تأكيد كردهحد اقل يك سال ادام

امور متغير و زودگذر در انسان تأثيري ندارد، به عالوه اينكه معموال 
نتايج كارها در مدت كوتاه آشكار نشده و ناچار بايد مدتي صبر كرد 

  .و انتظار كشيد تا از صالح يا فساد آن مطمئن شد

روايت كرده است  ×باقركليني در كافي با سند معتبر از حضرت امام 
  : كه فرمود

، عملي است كه بنده عز و جلّترين عمل بندگان در نزد خداوند   محبوب
   )2(.خدا بر آن مداومت ورزد اگرچه خود عمل اندك باشد

روايت شده است كه  ×و نيز با سند معتبر از حضرت امام سجاد
  : فرمود

                                                         
  .10ح  ،105/  2  الكاىف كليىن، .1
  .2ح  ،82/  2  الكاىف كليىن، .2
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  )1(.چه اندك باشددارم عمل خود را ادامه دهم اگر  من بسيار دوست مي

  : و اينكه

خود بروم كه اعمالم در من  يبه نزد خدا يدارم در حال  يمن دوست م
  )2(.تثبيت شده باشد

  هایى از الگوى صالح  نمونه
ها و نصايح نه فقط   خواستند از طريق اين راهنمايي  مي ^اهل بيت

جماعتي صالح، بلكه الگويي شايسته براي جامعه اسالمي ايجاد 
ه اينكه در بعضي از روايات گذشته به اين مطلب اشاره نمايند، چ

به شيعيان خود  ^بينيم اهل بيت  به همين دليل است كه مي ;اند  كرده
كردند حتماً خود را به باالترين اخالق اسالمي كه مجسم   تأكيد مي

كننده چنين الگويي است آراسته نمايند، و بلكه گاه غير اين حالت را 
  .كردند  نمياز شيعيان خود قبول 

در آنها از شيعيان حقيقي خود  ^هايي كه اهل بيت در اينجا به نمونه
اند،   باشند سخن به ميان آورده كه الگوي عالي رتبه جماعت صالح مي

  . كنيم اشاره مي

روايت شده است كه  ×از حمران بن اعين، از حضرت امام صادق
  : فرمود

                                                         
  .4ح  ،82/  2  الكاىف كليىن، .1
  .5ح  ،82/  2  الكاىف كليىن، .2
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گروهي درِ خانه آن در خانه خود نشسته بوند كه  ×حضرت امام سجاد
  برو و ببين چه كسي است؟: حضرت را زدند، ايشان به كنيز خود فرمودند

گروهي از شيعيان تو، آن ] :به آن حضرت بگو[: گفتند ]آنان به كنيز[
حضرت چنان با عجله از جاي خود برخاست كه نزديك بود به زمين 

بازگشت و  هاي آنان نگاه كرد،  بيفتد، اما چون در را گشود و به چهره
دروغ گفتند، كجا است زردي صورت؟ كجا است نشانه عبادت؟ : فرمود

  كجا است عالمت سجود؟

شوند، شدت   شيعيان ما به عبادت و غبار آلودگي چهره، شناخته مي
هاي آنان را مجروح كرده و پيشاني و   عبادت و بسياري سجده بيني

هايشان   هايشان تهي و لب  شكم ;مواضع سجودشان پينه بسته است
ها  هاي آنان را آشفته كرده و بيداري شب  خشك بوده، عبادت زياد چهره

  .و عبادت روزهاي داغ جسمشان را فرسوده نموده است

گويند، آن گاه كه   آن گاه كه مردم در سكوت هستند آنان ذكر خدا مي
ايستند و آن گاه كه مردم شاد و مسرورند   مردم در خوابند آنان به نماز مي

معروف به پارسايي بوده، سخنشان رحمت و  ;ندوهي در دل دارندحزن و ا
  )1(.مشغولي آنان بهشت است  دل

  :نقل شده است كه فرمود ×و از جابر، از حضرت امام باقر

اي جابر، همانا كه شيعيان علي كساني هستند كه صدايشان از گوش آنان  
گذارد، آنان فراتر نرود و كينه و دشمني آنان از درون ايشان پا فراتر ن

                                                         
  .30ح  ،169/  65: حبار االنوار جملسى، .1
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كساني هستند كه گزافه گويان درباره ما را ستايش نكرده، با دوستان ما 
نمايند، تنها   دشمني نورزيده، با آنان كه از ما عيبجويي كنند همنشيني نمي

كشند و همچون   هستند كه همچون سگان زوزه نمي ×كساني شيعه علي
گاه دست نياز به  رزند، و حتي اگر از گرسنگي بميرند، هيچوكالغ طمع نمي

كنند آنان كساني هستند كه زندگي سختي دارند،  سوي مردمان دراز نمي
آنان كه اگر ديده شوند  ;محل سكونتشان همواره در حال انتقال است

شناخته نشوند و اگر ناپديد گردند كسي به دنبال آنها نخواهد گشت، اگر 
سي آنان را تشييع بيمار شوند كسي به عيادت ايشان نرود و اگر بميرند ك

   .روند  آنان پس از مرگ و در ميان قبرها به مالقات يكديگر مي ;نكند

  عرضه داشتم در كجا به دنبال آنان بگردم؟

در گوشه و كنار زمين و در ميان بازارها به دنبال آنها بگرد و : فرمود
بر  ]و[با مؤمنان، فروتن،  ]اينان[: اين كالم خداوند متعال است كه فرمايد

  )1(.كافران سرفرازند

 ×حضرت امام صادق: و از ابو بصير نقل شده است كه گفت
  :اند  فرموده

شيعتنا أهل الورع و اإلجتهاد، و أهل الوفاء و األمانة، و أهل الزهد و 
العبادة، أصحاب إحدى و مخسني ركعة يف اليوم و الليلة، القائمون بالليل، 

   )2(ون البيت، و جيتنبون كل حمرمالصائمون بالنهار، يزكون أمواهلم، و حيج

                                                         
  .28ح  ،168/  65: حبار االنوار جملسى، .1
  .23ح/167/ 65 :حبار االنوارجملسی،  . 2
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داري، و اهل عبادت   شيعيان ما اهل پرهيزگاري، سختكوشي، وفا، امانت
و پارسايي هستند، آنانند كه در هر شبانه روز پنجاه و يك ركعت نماز 

داري   ها به عبادت برپا ايستاده و روزها در حال روزه  خوانند، شب  مي
پردازند، حج خانه خدا را به جا   هستند، آنان زكات اموال خويش را مي

  .كنند  آورند و از هر حرامي پرهيز مي  مي

  : فرمود ×حضرت امام كاظم

هر كس با شيعيان ما دشمني كند با ما دشمني كرده و هركس با آنان 
چون شيعيان ما از ما بوده از  ;دوستي نمايد با ما دوستي نموده است

عيان ما محبت ورزد از ما بوده هر كس به شي ;اند  خميرمايه ما آفريده شده
شيعيان ما با نور خدا . و هركس كينه آنان را در دل بگيرد از ما نيست

كنند و به كرامت خداوندي نايل   بينند، در رحمت خدا حركت مي  مي
شود مگر اينكه ما نيز به بيماري   كسي از شيعيان ما بيمار نمي ;گردند  مي

اينكه ما نيز از غم او غمگين  شود مگر  شويم، غمگين نمي  او بيمار مي
شود مگر اينكه ما نيز از شادماني او شادمان   گرديم و شادمان نمي  مي
گرديم و هيچ يك از شيعيان ما در شرق يا غرب جهان از ما پوشيده   مي

نيست، شيعيان ما اگر پس از مرگ از خود ديني به جا گذارند بر عهده ما 
شيعيان ما كساني . رثه آنان استو اگر ميراثي به جا گذارند از آن و

دهند، حج خانه خدا را به جا   دارند، زكات مي  هستند كه نماز را به پا مي
گيرند، اهل بيت را دوست داشته و   آورند، در ماه رمضان روزه مي  مي

دارند، چنين كساني اهل ايمان و   دشمنان اهل بيت را دشمن مي
را رد كند خدا را رد كرده  پرهيزگاري و تقوا و ورع هستند، هر كس آنان
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زيرا آنان  ;و هر كس از ايشان بدگويي نمايد از خدا بدگويي كرده است
به خدا سوگند كه هر . بندگان راستين و دوستان واقعي خداوند هستند

اندازه دو قبيله ربيعه و مضر شفاعت يك از آنان جمعيتي را به 
چون آنان  ;ذيردپ  ميكنند و خداوند شفاعتشان را در باره آنان   مي

  )1(.بسيار در نزد خدا عزيز هستند

ها را با روايتي نفيس و بديع كه از حضرت   در پايان، اين نمونه
در ارائه تصويري بديع از شيعيان روايت شده و به  ×اميرالمؤمنين

بريم، گرچه در   خطبه متقين يا خطبه همام معروف است به پايان مي
ز به بعضي از فقرات اين خطبه ني هاي جماعت صالحان  بيان ويژگي
  )2(.ايم  اشاره كرده

                                                         
  .25ح  ،167/  65: حبار االنوار جملسى، .1
بن ام الطويل، از نوف  از حيىي، با سند خود از ابومحزه مثاىل كرت الفوائددر ى كراجك .2

 بن ايبى در نزد حضرت امرياملؤمنني عل برامي حاجىت«: كند كه فرمودى نقل م بكاىل
اش  و خواهرزاده اين كار جندب بن زهري و ربيع بن خثيمى پيش آمد و برا ×طالب

اصحاب (بود با خود مهراه كردم » اصحاب البرانِس«مهام بن عباده بن خثيم را كه از 
به نام ى معروف بوده و كاله بلند و پارساىيى بودند كه به پرهيزگار البرانِس كساىن
حركت كردمي و آن  ×ادند و به قصد مالقات با امرياملؤمننيى برنس بر سر م
حال خروج از خانه به مست مسجد ديدمي، ما نيز با آن حضرت مهراه حضرت را در 

شدمي تا به چند تن افراد چاق و تنومند رسيدمي كه در كنار يكديگر نشسته و به صحبت 
به نزد آا رسيد به سرعت از جا  ×كه امري املومننيى هنگام; مشغول بودندى و شوخ

: مشا كه هستيد؟ گفتند: رمودندآن حضرت ف: برخاسته و به آن حضرت سالم كردند
امريمومنان، آن حضرت در باره آا دعا كردند سپس به آا ى از شيعيان مشا ا مردماىن
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أما بعد، فإنَّ اهللا سبحانه و تعاىل خلق اخللق حني خلقهم غنياً عن طاعتهم، 
ألنه ال تضره معصية من عصاه، و ال تنفعه طاعة من  ;آمناً من معصيتهم

  .أطاعه فقسم بينهم معايشهم، و وضعهم من الدنيا مواضعهم

أهل الفضائل منطقهم الصواب، و ملبسهم اإلقتصاد و مشيهم فاملتقون فيها هم 
  .التواضع

. غضوا أبصارهم عما حرم اهللا عليهم، و وقفوا أمساعهم على العلم النافع هلم
  .نزلت أنفسهم منهم يف البالء كاليت نزلت ىف الرخاء

و لوال األجل الذي كتب اهللا عليهم مل تستقر أرواحهم ىف أجسادهم طرفة 
  .شوقاً إىل الثواب، و خوفاً من العقاب ;عني

                                                                                                             
يامب؟ ى حمبان ما اهل بيت را در مشا منى شيعيان و آراستگى ها چرا من نشانه: فرمودند
رت جندب و ربيع رو به آن حض: نوف گويد. شرم و حيا سكوت كردندى آنان از رو

شيعيان مشا چيست؟ آن حضرت ى امري مومنان، نشانه و ويژگى ا: كرده و عرض كردند
ى مشا دو نفر پرهيزگار باشيد و كارها: مكث كرد و فرمودى در جواب اين سؤال قدر

در اين . كنندى خوب مى است كه پرهيزگارند و كارها خوب كنيد كه خداوند با كساىن
تو را به آن كس كه مشا اهل بيت : و جمتهد بود گفتعابد ى حال مهام بن عباده كه مرد

داده ى داشته، مشا را امتياز خبشيده، به مشا عنايت كرده و بر مهه خاليق برترى را گرام
آن حضرت ، ما بازگو كىنى آنان را براى هاى دهم كه صفات و ويژگى است سوگند م
با خرب خواهم كرد، آن گاه  مشا را از اين امرى مرا سوگند مده كه خود به زود: فرمودند

شايد مناز حتيت (دست آن دو را گرفت و وارد مسجد كرد سپس دو ركعت مناز مستحب 
مسجد كوتاه اما با حضور قلب و خشوع كامل به جا آورده و آن گاه رو به ما كرد و 

را به جا ى اهلى نشست و مردم نيز به دور آن حضرت حلقه زدند، سپس محد و ثنا
  .48ح  ،192/  65: حبار االنوار» ..:درود فرستاد و فرمود ‘يامرب اكرمآورد و بر پ
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   .عظم اخلالق ىف أنفسهم فصغر ما دونه ىف أعينهم

فهم  .فهم و اجلنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، و هم و النار كمن قد رآها
   .فيها معذّبون

قلوم حمزونة، و شرورهم مأمونة، و أجسادهم حنيفة، و حاجام خفيفة، و 
  .أنفسهم عفيفة

  .جتارة مرحبة يسرها هلم رم ;ربوا أياماً قصرية أعقبتهم راحة طويلةص

  .أرادم الدنيا فلم يريدوها، و أسرم ففدوا أنفسهم منها

حيزنون به . أما الليل فصافون أقدامهم تالني ألجزاء القرآن يرتلوا ترتيالً
ويق ركنوا إليها فإذا مروا بآية فيها تش ;أنفسهم و يستثريون به دواء دائهم

طمعاً، و تطلّعت نفوسهم إليها شوقاً، و ظنوا أنها نصب أعينهم، و إذا مروا 
بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع قلوم و ظنوا أن زفري جهنم و شهيقها 

  .آذام ىف أصول

فهم حانون على أوساطهم، مفترشون جلبام، وأكفهم و ركبهم و أطراف 
  .إىل اهللا تعاىل ىف فكاك رقامأقدامهم، يطلبون 

قد براهم اخلوف برى القداح، ينظر  ;و أما النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء
و ! قد خولطوا: إليهم الناظر فيحسبهم مرضى و ما بالقوم من مرض، و يقول

  .أمر عظيم لقد خالطهم

. متهِمونال يرضون من أعماهلم القليل، و ال يستكثرون الكثري، فهم ألنفسهم 
أنا أعلم : إذا زكّى أحد منهم خاف مما يقال له، فيقول ;و من أعماهلم مشفقون
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مبا يقولون، و  اللهم ال تؤاخذين. من نفسي أعلم يب بنفسى من غريي، و ريب
  .ما ال يعلمون أفضل مما يظنون، واغفر يل اجعلين

مياناً يف يقني، فمن عالمة أحدهم أنك ترى له قوة يف دين، و حزماً يف لني، وإ
و حرصاً يف علم، و علماً يف حلم، و قصداً يف غىن، و خشوعاً يف عبادة، 
وجتمالً يف فاقة، و صرباً يف شدة، و طلباً يف حالل، و نشاطاً يف هدى، و 

  حترجا عن طمع 

  يعمل األعمال الصاحلة و هو على وجل، ميسي و مهّه الشكر، و يصبح و مهّه الذكر 

و فرحاً مبا أصاب من . حذراً ملا حذر من الغفلة. صبح فرحاًيبيت حذراً و ي
  الفضل والرمحة 

  إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره مل يعطها سؤهلا فيما حتب 

  قرة عينه فيما ال يزول، و زهادته فيما ال يبقى 

  و القول بالعمل . ميزج احللم بالعلم

نعة نفسه، مرتوراً أكله، سهالً تراه قريباً أمله، قليال زلَلُه، خاشعاً قلبه، قا
  أمره، حريزاً دينه، ميتةً شهوته، مكظوماً غيظه 

  اخلري منه مأمول، و الشر منه مأمون 

  إن كان يف الغافلني كتب يف الذاكرين، و إن كان يف الذاكرين مل يكتب من الغافلني 

  يعفو عمن ظلمه، و يعطي من حرمه، و يصل من قطعه 

  وله، غائباً منكره، حاضراً معروفه، مقبالً خريه، مدبراً شره بعيداً فحشه، ليناً ق
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  يف الزالزل و قور، و يف املكاره صبور، و يف الرخاء شكور 

يعترف باحلق قبل أن يشهد . ال حييف على من يبغض، و ال يأمث فيمن حيب
  ما ذُكِّر  یال يضيع ما استحفظ، و ال ينس. يهعل

باجلار، و ال يشمت باملصائب، و ال يدخل يف و ال ينابز بااللقاب، و ال يضار 
   .الباطل، و ال خيرج من احلق

إن صمت مل يغمه صمته، و إن ضحك مل يعل صوته، و إن بغي عليه صرب 
   .حىت يكون اهللا هو الذي ينتقم له

أتعب نفسه آلخرته، و أراح . نفسه منه يف عناء، و الناس منه يف راحة
   .الناس من نفسه

ليس  ;و دنوه ممن دنا منه لني و رمحة. عد عنه زهد و نزاهةبعده عمن تبا
   )1(.تباعده بكرب و عظمة، و ال دنوه مبكر و خديعة

 يآفريد كه از اطاعت آنان ب يهمانا خداوند سبحان مخلوقات را در حال
را  يگناهكاران و يزيرا نه نافرمان ;ايشان در امان بود ينياز و از نافرمان

خداوند . رساند يرا سود يفرمانبرداران و يبندگ رساند و نه يزيان
بندگان را در ميان آنان تقسيم كرد و هر كدام را در دنيا در  يروز

  .جايگاه خود قرار داد

دارند،  ياما در ميان خاليق، پرهيزگاران در دنيا بر ديگران برتر
، و راه رفتنشان همراه با تواضع يسخنانشان راست، پوشش آنان ميانه رو

                                                         
  .193خطبه / ج البالغه . 1
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   ;است يفروتنو 

 يها  چشم خود را از آنچه خداوند بر آنها حرام كرده پوشانده و گوش
حال آنان در هنگام  ;اند  سودمند نموده يها  خود را وقف شنيدن دانش

  يكسان است  يو راحت يسخت

آنان مقرر داشته روح آنان از شوق  يكه خداوند برا يو اگر نبود اجل
در كالبد ايشان آرام  يم زدنو بيم عذاب او چشم بره يپاداش اله

  .گرفت  ينم

  مقدار است  يخدا در درون ايشان بزرگ و غير خدا كوچك و ب

آن  يها  بينند و از نعمت  يآن را م يآنان چنان است كه گوي يبهشت برا
آن را ديده و در  يآنان چنان است كه گوي يمند هستند و دوزخ برا  بهره

  .عذاب آن گرفتارند

آنان الغر،  يها  هايشان در بند، تن  يين، بدآنان اندوهگ يها  دل
  .هايشان اندك، نفسشان عفيف و دامنشان پاك است  خواسته

جاودانه به  يگذارند، تا آسايش  يكوتاه دنيا را با صبر پشت سر م يروزها
 يبه راحت عز و جلّپر سود است كه خداوند  يدنبال آن باشد، اين تجارت

  در اختيار آنان نهاده است 

اند، و خواست تا آنان را اسير   در پي آنان بوده اما آنان آن را نخواستهدنيا 
  .خود سازد اما آنان با فدا كردن نفس اماره، خود را از اسارتش آزاد كردند

شوند و با تأني و تفكر   آنان در شب بر پا ايستاده به نماز مشغول مي
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رآن محزون نمايند، آنان جان خود را با ق  يتالوت مجزء جزء قرآن را 
 يا  آن گاه كه به آيه ;جويند  يدرد خود را در آن م يكنند و دارو  يم
بندند، و   ياست، اميدوارانه به آن دل م يرسند كه در آن تشويق  يم

بهشت  يها  پندارند كه نعمت  يشوند، و چنين م  يمشتاقانه به آن خيره م
ان را رسند كه بندگ  يم يا  و چون به آيه ;آنان است يهم اكنون پيش رو

گُرگُر  ياز عذاب خدا بيم داده باشد گوش دل به آن سپرده گويا صدا
  دوزخ در گوش ايشان طنين افكنده است  يها  آتش و نعره يها  زبانه

و دست و پا بر خاك  يكنند و پيشان  يكنند، سجده م  يپس ركوع م
  .كنند  يخود از آتش جهنم را از خداوند متعال طلب م يمالند و رهاي  يم

روز دانشمنداني بردبار و نيكوكاراني پرهيزگار هستند، كساني كه ترس  اما در
از خدا آنان را همچون تير تراشيده و الغر كرده است، هر كس به آنها نگاه 

پندارد، اما   كند ايشان را بيمار پندارد اما آنها بيمار نيستند، يا آنان را ديوانه مي
  ارض شده است اين آشفتگي در اثر امري بس بزرگ بر آنان ع

آنان از اعمال اندك خود ناخرسند بوده و اعمال بسيار خود را نيز اندك 
كنند و از كردار خود   آنان همواره نفس خود را متهم مي ;شمارند مي

از آنان را بستايند، از آنچه در باره او گفته شده در  يهرگاه يك .هراسانند
  : گويد  يهراس افتاده و م

شناسم، و خدايم مرا از خودم بهتر   يبهتر ممن خود را از ديگران 
گويند مؤاخذه نكن اما از   يام م  شناسد، خداوندا، مرا بر آنچه در باره  يم

از آنها  يكه آنان اطالع ياند بهترم فرما و گناهان  ام پنداشته  آنچه در باره
  .ندارند را بر من ببخش
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نيرومند در : يبين نشانه هركدام از آنان اين است كه او را اين گونه مي
داري، دورانديش در عين نرمخويي، داراي ايماني آكنده از يقين،   دين

حريص در كسب دانش، دانا در عين بردباري، ميانه رو در عين توانگري، 
فروتن در حال عبادت، آراسته در عين تهيدستي، بردبار در حال سختي، 

  .طالب روزي حالل، پر شور در راه هدايت و به دور از طمع

به شب  يهم ترسان است، روز خود را با سپاسگزار يدر حال نيكوكار
  آورد   يرساند، و شب را با ياد خدا به صبح م  يم

از خواب بر  يرود و با شادمان  يشب ترسان با ياد خدا به خواب م
ترس از اينكه مبادا دچار غفلت شود و شادمان از فضل و  ;خيزد  يم

  .كه بدو عطا گرديده است يرحمت

گوارا است  يها از او فرمان نبرد از آنچه بر و  يدر ناگوار ير نفس واگ
  كند   يمحرومش م

  نمايد   يچشم او در امور جاودانه بوده، امور ناپايدار را رها م يروشن

  .آميزد  يرا با دانش و گفتار را با كردار م يبردبار يو

هايش اندك، دلش   كه آرزويش نزديك، لغزش يبين  يرا چنان م يو
ع، نفْسش قانع، خوراكش كم، كارش آسان، دينش محفوظ، شهوتش خاض

   ;مرده و خشمش فرو خورده است

  .اميدوار و از شرش در امانند يمردم به خير و

شود و   يخبران باشد، نامش در زمره ذاكران خدا ثبت م  ياگر در جمع ب
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  خبران ثبت نخواهد گرديد   ياگر در ميان ذاكران باشد نامش در زمره ب

دهد، با آن كس كه از   يبخشد، به آنكه محرومش كرده م  يكار را مستم
   .پيوندد  يبريده م يو

اش آشكار   يهايش پنهان، خوب  يدور از سخنان زشت، گفتارش نرم، بد
  .رسد  ينم ياست، خير او به همه رسيده و آزارش به كس

  ها سپاسگزار است   يها بردبار، و در خوش  يها آرام، در ناگوار  يدر سخت

خوش آيند دوست خود دست به  يه دشمن خود ستم روا ندارد، و براب
 ;كند  يدهند به حق اعتراف م يپيش از آن كه بر ضد او گواه. گناه نيااليد

را كه به او داده شده  يكند و تذكر  ياند ضايع نم  آنچه را كه به او سپرده
  .سپارد  ينم يبه دست فراموش

رساند،   يه همسايگان خود آزار نمخواند، ب  يزشت نم يها  مردم را با لقب
كند و از   يناروا دخالت نم يشود، در كارها  يدر مصيبت ديگران شاد نم

  .گذارد  يدايره حق پا فراتر نم

اش   اندوهگينش نكند، و اگر بخندد آواز خنده ياگر خاموش است خاموش
 يروا داشته شود صبر كند تا خدا انتقام و يبر و يبلند نشود و اگر ستم

  .ستاندرا ب

 يخود را برا. در آسايش هستند ياز او در رنج و مردم از و ينفس و
  دارد   يقيامت به زحمت افكنده، مردم را از خود راحت م

نزديك  ي، و اگر به كسيپارساي ياو از رو يكند دور يدور ياگر از كس
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 ياز تكبر و خودپسند. است يشود نزديك شدنش از سر مهر و نرمخوي
  .حيله و نيرنگ نيست يبه ديگران از رو او يدور و نزديك





 

 

 فهرست

  ساختار كلي روابط اجتماعي
  7-  بحث هاي مقدماتی

  7 - تعريف روابط اجتماعي) 1(
  8 - خانواده و نظام ارتباطات) 2(
  10 - در روابط اجتماعي پاي بندي به اخالق) 3(
  11 - شيوه بحث در روابط اجتماعي) 4(

  
  روابط اجتماعی زیربناي

  
  15 -  ابعاد روابط اجتماعی .1

  15 - برخورد باز در روابط] 1[
  17 -  ادراناز بر يمند بهره

  18 - يبرحذر بودن از قطع رابطه و كينه ورز
  19 - مدارا
  20 - زلت گزيدن از مردم و رهبانيتع

  23 - تقويت ساختار اجتماعى] 2[
  28 -  يمساوات و برادر: روابط يمحتوا] 3[

  31 -  ياحترام به انسان در روابط كل
  34 - سطح روابط] 4[



 6در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

 

344

  38 - خدا يرضا يبرا يبرادر
  41 - انواع دوستی ها

  44 -  ويژه يبرخوردها] 5[
  45 - خويشاوندان. 1
  49 - دانشمندان. 2
  52 -  همسايگان. 3
  54 -  ناتوانان. 4
  56 - ‘ه پيامبر اكرمذري. 5

  
  58 - قواعد زیر بنایی روابط اجتماعی .2

  60 - احكام شرعي و عرفي] 1[
  61 -  واجب و حرام يها يبند يپا

  62 - دهي عواطف  كنترل و جهت] 2[
  63 -  كنترل احساسات و مسئلة مبارزه با نفس
  65 -  كنترل احساسات و مسئلة حسن خلق

  65 - نصاف حتي به ضرر خودپاي بندي به ا] 3[
  66 - ـ عدالت در ميان مردم1
  67 -  ياز ستمگر يـ جلوگير2
  68 - در راه رعايت انصاف با مردم يـ از خود گذشتگ3

  71 -  مدارا و خوش اخالقي] 4[
  78 -  احسان و بخشندگي] 5[



  فهرست

 

345

  78 -  عام ينيكوكار
  79 -  يدر روابط اجتماع ينيكوكار

  80 -  نيكي به خود
  82 - الگو سازي و رفتار برجسته] 6[

  
  روابط اجتماعیساختار روبنایی 

  
  89 - پیش درآمد

  91 -  ابعاد روابط اجتماعى. 1
  91 -  برخورد باز] 1[

  95 -  موارد استثنا
  96 - پرهيز از مواضع تهمت. 1
  98 - از همنشينان بد يدور. 2
  101 - حرام هستند يها  حرفه يكه دارا ياز كسان يدور. 3
  103 - يمسر يها ياز اختالط با مبتاليان به بيمار يدور. 4

  104 - يتقويت ساختار اجتماع] 2[
   اصول تقويت ساختار

  104 - برپايي اجتماعات. 1
  107 -  مسلمانان يبرا يخيرخواه. 2
  110 - ، محبت و ديداريمهربان. 3
  111 -  يايجاد صلح و آشت. 4
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  114 - يهمسايگان و تقويت ساختار اجتماع. 5
  115 -  اقدامات بازدارنده. 6

  118 - مشورت و شرايط و آثار آن
  118 - اهميت شورا. 1

  120 -  يتوان و پشتگرم) 1(
  117 -  دورانديشي و قدرت اراده) 2(
  117 - بهترين راه شناخت حقيقت) 3(
  123 -  مشاور يويژگ. 2
  125 - تشاروظايف مس. 3

  130 - يمساوات و برادر] 3[
  134 - سطوح مختلف روابط] 4[

  135 -  رابطة تشريفاتي با مردم. 1
  135 -  رابطة آشنايي ساده. 2
  138 - و رفاقت يرابطة خاص دوست. 3

  140 -  ويژه يبرخوردها ]5[
 140 -‘آل پيامبر . 1

  136 -  صلوات بر آل پيامبر
  142 - ه پيامبر اكرمبه ذري ينيك

  145 -  پـيران. 2
  146 -  حافظان و متخصصان در علوم قرآن. 3
  146 - مؤمن. 4
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  148 -  همسايگان. 5
  
  153 -  اصول بنیادین روابط اجتماعى .2

  153 - يو عرف ياحكام شرع] 1[
  154 -  به تكاليف در واجبات يبند پاي
  158 - به تكاليف در محرمات يبند يپا

  164 -  عواطف و هيجانات يكنترل و جهت ده] 2[
  164 -  كنترل احساسات و صفات پسنديده

  159 -  صبر. 1
  160 -  عفت. 2
  161 -  حلم و بردباري. 3
  162 -  مدارا. 4
  163 - فروتني. 5
  167 - ش نيتي و باطن پاکخو. 6

  174 -  ناپسند يها كنترل احساسات و صفت
  168 - مقام پرستي. 1
  169 -  خشم. 2
  171 - حسادت. 3
  172 -  قوميت گرايي. 4
  174 - تکبر، غرور و خودبيني. 5
  177 -  طمع، تنبلي و حماقت. 6
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  186 -  كنترل احساسات در معاشرت
  180 -  حسن مصاحبت. 1
  183 -  خنده و مزاح. 2
  185 -  حفظ حريم و عدم زياده روي در اطمينان. 3
  187 - کراهت جدل و خصومت. 4
  187 -  حفظ زبان. 5
  190 -  فرو بردن خشم و تحمل حسادت ديگران. 6

   200 - عدالت و انصاف] 3[
  200 - حرمت ظلم و نمونه هاي آن

  193 - رد مظالم. 1
  195 - هدايت پس از گمراهي. 2
  196 -  کمک به ظالم. 3

  206 - انصاف ونمود هاي آن
  198 -  مقابله به نيکي. 1
  201 - حق شناسي. 2
  201 -  مشغول شدن به رفع عيب های خود و رها کردن عيوب مردم. 3
  202 - خوب سخن گفتن درباره مردم. 4

  203 -  مصاديق ستم و تجاوز
  203 - ن و آزار دادن مؤمن كشت. 1
  205 -  اهانت كردن به مسلمان. 2
  205 - خوار كردن مؤمن. 3
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  207  - سرزنش كردن مؤمن. 4
  207  - مؤمن يبرا يپرونده ساز. 5
  208 - به مؤمن يناسزا گفتن و بدگوي. 6
  209 -غيبت كردن از مؤمن . 7
  212 - بهتان . 8
  213 -  يسخن چين. 9

 214 -  تهمت. 10
  223 -  عدالت در روابط يعال يها نمونه
  215 -  نجوا نکردن. 1
  216 - تقسيم نگاه ها. 2
  216 - قطع نکردن حرف ديگران. 3

  225 -  حسن اخالق و محبت با مردم] 4[
  228 - و مدارا يمراتب دوست

  219 - ديدار کردن) 1(
  231 - يديدار با سالم و گشاده روي: گام اول

  222 - ابتدا به سالم. 1
  223 -  متبسم در ديدار چهره. 2
  224 - خوش سخني. 3

  234 - سي و ابراز محبتبوورمصافحه، معانقه، : گام دوم
  225 - مصافحه و دست دادن. 1
  226 - روبوسي. 2
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  228 - ابراز محبت. 3
  238 - آداب مجلس و سخن گفتن: ومگام س

  229 -  آداب نشستن. 1
  233 - پاسخ دادن به عطسه. 2
  234 -  ادب گفتگو. 3
  235 - آداب خنديدن. 4
  237 - رد نکردن احسان. 5

  247 - احترام و تكريم: گام چهارم
  - بزرگداشت

  -  ياد کردن از مؤمن به بهترين نامي که مي پسندد
  252 -  ياحسان و نيكوكار: گام پنجم

  244 - ظوابط نيکو کاري) 1(
  244 - موازنه ميان سود و زيان. 1
  225 - عجله در کار خير. 2
  227 -  ي به شايستگاننيک. 3
  249 - قبول مسئوليت نعمت الهي. 4
  251 - شکر نعمت و سپاس نيکي. 5

 255 -  حقوق يادا) 2(
  255 -  مدارا با رفيق. 1
  256 - بر آوردن نياز مؤمن. 2
  259 - ها از او يپوشيده داشتن مؤمن و بازگرداندن بد. 3
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  261 - مؤمن يبرا يو دلسوز يخيرخواه. 4
 262 - ن از حقوق مسلّم خودكوتاه آمد) 3(

  263 - بخشش و گذشت. 1
  266- پذيرش عذر. 2
  267 -  مهلت دادن به بدهكار تنگدست يا بخشيدن او. 3
  269 - حالل كردن مردگان و زندگان از بار دين. 4

  272 - در احسان يپيشدست) 4(
  272 - كار خير يشتافتن به سو. 1

  273 - انفاق
  277 -  دار بودن سفره

  279 -  دن به مؤمنانقرض دا
  280 - كردن به مؤمنان يخوب

  283 - يبا خوب يپاسخ دادن بد. 2
  297 - الگوها و رفتار برجسته]  5[

  297 - يالگوها و روابط اجتماع
  299 - يارتباط با خداوند تعال. 1

  290 -يقين به خداوند متعال 
  291 - توكل بر خدا 

  293 -  حسن ظن به خدا
  296 - اميد به خدا و بيم از او
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  309 - فتار برجسته دارندكه نشان از ر يصفات. 2
  307 - صبر 
  312 - يپارساي

  317 -قناعت 
  319 -پرهيز از گناه 

  322 - حيا 
  324 -امانت  يو ادا يراستگوي
 327 - استقامت

  343 -فهرست

  


