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علی سروری مجد

1

تاریخ دریافت94/9/24 :
تاریخ پذیرش94/12/24 :

چکیده

یکی از موضوعات مه��م و کاربردی در زندگی اجتماع��ی ،نوع تعامل
و رفتارهای متقابل میان انسانهاس��ت .قرآن و عترت به عنوان منابع اصیل
اسالمی سرشار از آموزههای ارزنده درباره نحوه تعامل انسانها با یکدیگر
در مسائل گوناگون اس��ت .فرمایش ها و مکاتبات امام رضا(ع) به عنوان امام
معصوم که منصوب پروردگار و ملهم از علوم وحیانی است؛ تکیهگاه محکم
و استواری برای شناخت و عمل به این آموزههای الهی است.
این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که مولفههای
اصلی در تعامالت اجتماعی در آموزههای رضوی با تأکید بر نامه حضرت به
عبد العظیم حسنی(ره)چیست؟
آنچه در این مقاله تحلیل شده ش��امل مواردی است که با مراجعه مسئله
محورانه به قرآن و روایات معتبر معصومان به ویژه فرمایش ها و سیره عملی
امام رضا(ع) بوده است؛ هرچند این پژوهش در ارائه این مؤلفهها قائل به حصر
نیست .بر این اساس مؤلفههای اصلی در تعامالت اجتماعی عبارت است از:
سالم کردن و تحیت ،راستگویی ،امانتداری ،ترک جدال ،احسان ،محبت ،به
دیدار یکدیگر رفتن ،همدلی ،پرهیز از تفرقه.
واژههای کلیدی:

تعامالت اجتماعی ،قرآن،امام رضا(ع) ،عبد العظیم حسنی

(ع).

 .1استادیارگروه دین و فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات  asoroorim@yahoo.com :؛ soroori@ricac.ac.ir

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

تعامالت اجتماعی مطلوب در آموزههای امام رضا
(ع)
با تأکید بر نامه حضرت به عبد العظیم حسنی

(ع)
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مقدمه

زندگی در دنیای پرمخاطره امروز آن هم با پیچیدگیها و گسترش روزافزون

آن ،نیازمند پناهگاه امن و مطمئنی است که انسان را به بهترین راه و روشنترین

افق رهنمون ش��ود .آموزههای قرآن و س��یره اهل بیت(ع) چون مصدر وحیانی
دارد و با عقل و فطرت بشر سازگارست ،از هرگونه خطا و کاستی مصون است

و با نیازهای بش��ر هماهنگی دارد .این مقاله درصدد پاسخ گویی به این دغدغه

است که قرآن کریم و س��یره اهل بیت(ع) به ویژه تعالیم رضوی(ع) چه راههایی را

برای زندگی بهتر و تعامالت اجتماعی شایس��تهتر معرفی میکند؟ در این باره

صاحبان کتب روایی ارزشمندی به جمع آوری و دستهبندی روایات اخالقی امام

رضا(ع) مبادرت ورزیدهاند .کتاب مجموعه مقاالت مطالعات خانواده در س��یره

رضوی از منشورات بنیاد امام رضا(ع) به نکات مهمی درباره ازدواج موفق ،شیوه

همسرداری و تربیت کودک در سیره رضوی پرداخته است .نوآوری این پژوهش

شناسایی و تحلیل مؤلفه های اصلی در تعامالت اجتماعی است که این مولفه ها

در قرآن و فرهنگ رضوی بررسی کرده است.
کلیات

مراد از تعامالت اجتماعی ( )Social interactive behaviorsهرگونه

رفتارهای متقابل افراد جامعه است که ناشی از انگیزههای درونی آنان است و به

صورت عادت و ملکه درآمده باشد.

درباره واژه «فرهنگ» فرهنگ معین مینویس��د« :فرهنگ» مرکب از دو

واژه «فر» و «هنگ» به معنای ادب ،تربیت ،دانش ،علم ،معرفت ،آداب و رسوم

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا(ع) به عبد العظیم حسنی(ع)
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ارزشها ،آداب و رسوم است که در جامعه نهادینه شده و دارای مرز مشخص و
قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر یا از جامعهای به جامعه دیگر است.

فرهنگ رض��وی مجموع��ه آموز ههای ام��ام رضا (ع) و پ��دران پاک و

معصومش تا پیامبر اک��رم (ص) در حکمت نظری و عملی اس��ت .این تعالیم،

همتای آموز ههای قرآ نکریم ،مبین آیهها و تجس��م عینی و عملی آن است.
از آن جا که امامان (ع) ن��ور واحدند (ابن بابوی��ه ،1378 ،ج58 :2؛ صفار،

 1404ق 57 :؛ ابنرستم طبری1415 ،ق )630 :گفتار و رفتار امام رضا

(ع)

جدای از س��ایر معصومان نیس��ت؛ بلکه در یک منظومه هماهنگ و به هم

پیوس��ته قرار دارد .بنابراین ،مجموعه آموز ههای قرآن و عترت را با تأکید

بر گفتار و رفتار امام رضا (ع) «فرهنگ رض��وی» مینامیم؛ فرهنگی که امام
رضا (ع) با حکمت و تدبیر از آن پاسداری کرد و در آن راه به شهادت رسید.
فرهنگی که آدم��ی را در جاذبه هدف اعالی حیات ب��ه تکاپو وامیدارد و

تمدن اصیل را برای بش��ریت به ارمغان میآورد .ای��ن تمدن اصیل جز در

پرتو امامت عت��رت پاک پیامبر اک��رم (ص) تحقق پیدا نمیکن��د .امام رضا

(ع)

«امام» را پدر رئوف امت مي شمارند« :امام ابر پر باران و باران پر بركت
است ،خورش��يد درخشان و زمين گسترده اس��ت .او چشمه جوشان و باغ

و بركه اس��ت .امام امينى اس��ت همراه ،پدرى اس��ت مهربان ،برادر تنى و

در مصائب پناه بندگان اس��ت» (ابن بابوی��ه ،1372،ج )450 :1به فرموده

امام رضا (ع) ،ام��ام نهتنها داناتری��ن ،حکیمترین ،متقیتری��ن ،بردبارترین،

شجا عترین ،با س��خاو تترین و عابدترین مردم است؛ بلکه از پدر و مادر

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

است (معین:1387،ذیل واژه فرهنگ) .فرهنگ مجموعهای از باورها ،انگیزهها،
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آنان به خودش��ان مهربانتر اس��ت.

1

جناب عبدالعظیم حس��نی(ع) فرزند عبداهلل بن علی بن حسن بن زید بن امام

حسن مجتبی(ع) است .ایشان از اصحاب امام هش��تم(ع) ،نهم(ع) و دهم(ع) به شمار
میرفت .و به ویژه نزد امام دهم(ع) منزلتی رفیع داش��ت .به طوری که براس��اس

روایت منقول از آن حضرت(ع) برای کسی که نتواند به زیارت سید الشهداء(ع) برود؛
امید است زیارت عبدالعظیم حسنی(ع) ثواب زیارت سید الشهداء(ع) برای او داشته

باشد« :لو زرت قبر عبد العظي م عندكم لكنت كمن زار الحسين صلوات اللهّ عليه» (نوری،
1408ق ،ج .)406 :4عبدالعظیم حس��نی(ع) به فرمان امام هادی(ع) از سامراء به
ری هجرت کرد و در سال  250ق درگذشت( .کجوری )402 :1296 ،همزمانی

این تاریخ با دوران خالفت «المعتز» درست به نظر نمیرسد؛ چرا که خالفت وی
در سال  252آغاز میشود( .رک :ملکی میانجی)164 :1383 ،

متن نامه امام رضا(ع) به جناب عبد العظیم حسنی(ع) از این قرار است:

عَنْ أَب ِي ال ْحَ سَ ��نِ الرِّضَ ا)ع( قَالَ يَا َعبْدَ ال ْ َعظِي ِم «أَبْلِغْ َعنِّي أَ ْولِيَائ ِيَ السَّ لاَ َم َو قُلْ

يث َو أَدَا ِء
لَهُمْ أَنْ لاَ يَجْ َعلُوا ل ِلشَّ يْطَ انِ َعلَى أَنْفُسِ هِمْ سَ بِيلاً َو مُرْ هُمْ ب ِالصِّ دْ قِ فِي ال ْحَ ِد ِ

ْض
وت َو تَرْ ِك ال ْجِ دَ الِ فِيمَا لاَ يَ ْعنِيهِمْ َو إِ ْقبَالِ بَعْضِ هِمْ َعلَى بَع ٍ
المَان َ ِة َو مُرْ هُمْ ب ِالسُّ كُ ِ
أْ َ
ْت
ِك قُرْ ب َ ٌة إِل َيَّ َو لاَ يَشْ تَ ِغلُوا أَنْفُسَ هُمْ بِتَ ْمزِيقِ بَعْضِ هِمْ بَعْض ًا فَ ِإن ِّي آلَي ُ
َو ال ْ ُمزَا َو َر ِة فَ ِإ َّن َذل َ

ِك َو أَسْ خَ َط َولِيّ ًا مِنْ أَ ْولِيَائ ِي َدعَوْ ُت اهللَ لِيُعَذِّ ب َ ُه فِي الدُّ نْيَا
َعلَى نَفْسِ ي إِن َّ ُه مَنْ فَعَلَ َذل َ
اب َو كَانَ فِي الآْ خِ َر ِة مِنَ ال ْخاسِ رِينَ * َو َع ِّر ْفهُمْ أَنَّ اهللَ قَدْ َغ َف َر لِمُحْ سِ نِهِمْ َو
أَشَ َّد الْعَذَ ِ
َك ب ِ ِه أَ ْو آذَى َولِيّ ًا مِنْ أَ ْولِيَائ ِي أَ ْو أَضْ َم َر ل َ ُه سُ وءا ً فَإِنَّ
تَجَ ا َو َز عَنْ مُسِ يئِهِمْ إِلاَّ مَنْ أَشْ ر َ

َ
َّاس َو أَ ْحل ََم الن ِ
َّاس َو أَتْقَى الن ِ
َّاس َو أَ ْح َك َم الن ِ
ون أَ ْعل ََم الن ِ
َّاس َو
الر َضا(ع) قَالَ ل ِ إْل َِما ِم َعلاَ َم ٌ
ات يَ ُك ُ
وسى ِّ
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َّاس ب َِما يَ ْأ ُم ُر ب ِ ِه َو أَكَفَ الن ِ
آخذَ الن ِ
الن ِ
ون ُد َعاؤ ُُه ُم ْستَ َجاب ًا َحتَّى إِن َّ ُه ل َْو َد َعا
ون َ
َّاس تَ َو ُ
َّاس َع َّما يَ ْن َهى َع ْن ُه َو يَ ُك ُ
اضع ًا للِهَّ ِ َج َّل ِذك ُْر ُه َو يَ ُك ُ
َ
ون ِع ْن َد ُه ِسلاَ ُح َر ُس ِ
اء ِش َيعتِ ِه
ون ِع ْن َد ُه َص ِحي َف ٌة يَ ُك ُ
ول اللهِ (ص) َو َس ْي ُف ُه ذُو ال ْ َفقَا ِر َو يَ ُك ُ
َعلَى َص ْخ َر ٍة لاَ نْ َشق َّْت بِنِ ْصف َْينِ َو يَ ُك ُ
ون فِي َها أ ْس َم ُ
ام ِة ( ....ابن بابویه1413،ق ،ج.)419-418 :4
إِل َى يَ ْو ِم ال ْ ِقيَ َ

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا(ع) به عبد العظیم حسنی(ع)
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َولاَيَتِي َو ل َمْ يَكُ نْ ل َ ُه ن َصِ يب ًا فِي َولاَيَتِنَا َو أَعُو ُذ ب ِاللهِ مِنْ َذل ِك؛ به دوستانم (شیعیان)

سالم برسان و به آنان بگو برای شیطان به سوی خودشان راهی قرار ندهند .آنان
را به راستگویی و امانتداری فرمان ده؛ و ایش��ان را به سکوت و ترک جدال در

آنچه که سودمند نیست؛ امر کن! ایشان را به توجه به هم و دیدار یکدیگر دعوت

کن؛ که این امر باعث نزدیک شدن به من است .بر مؤمنان است که به پراکندگی
و تفرقه نس��بت به هم نپردازند؛ چرا که من س��وگند خوردهام که هرکه اینچنین

کند و دوستان (شیعیان) مرا به خش��م آورد؛ از خدا میخواهم که او را در دنیا به

شدیدترین عذاب دچار کند؛ و در آخرت از زیانکاران باشد..» (مفید1413 ،ق:
247؛ مجلسی1403 ،ق ،ج230 :71؛ نوری1408 ،ق ،ج)102 :9
 .1سالم و تحیت

یکی از دستورات مهم اسالم در تعامالت اجتماعی ،سالم کردن مسلمانان به

یکدیگر در زمان مالقات با هم است .این تدبیر الهی به منظور ایجاد صمیمیت و

محبت انسان ها به یکدیگراست.

سالم از ریشه سلم و به معنای س�لامت و جدا بودن از آفتهای ظاهری و

باطنی و داشتن آرامش ،صلح و امنیت است.

هرگاه شخصی به دیگری تحیّت میگوید ،در واقع برای او دعا کرده است و

محتوای دعای او این اس��ت که خدایا برای این شخص حیات دنیوی و اخروی
قرار بده.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

اهللَ لاَ يَ ْغ ِف ُر ل َ ُه حَ تَّى يَرْجِ عَ َع ْن ُه فَإِنْ رَجَ عَ َو إِلاَّ نَزَعَ رُوحَ الإْ ِيمَانِ عَنْ قَ ْلبِ ِه َو خَ رَجَ عَنْ

216

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

به فرموده قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) اسوه حس��نه برای انسان هاست .2هیچ

کس نتوانست در سالم کردن بر پیامبر(ص) سبقت بگیرد .سالم کردن در سرآغاز

مالقات مس��لمانان با یکدیگر ،حاکی از امنیت ،آرامش ،صلح و صفای آنان در

تعامل با یکدیگراست.

َك ال َّذينَ
از نظر فقهی سالم کردن مستحب و پاسخ آن واجب استَ « :و إِذا جاء َ

يُؤْ ِمنُونَ ب ِآياتِنا فَقُلْ سَ ال ٌم َع َليْكُ مْ َكت ََب َرب ُّكُ مْ عَلى نَفْسِ ِه الرَّحْ َم َة أَن َّ ُه مَنْ َعمِلَ ِمنْكُ مْ

تاب مِنْ ب َ ْع ِد ِه َو أَصْ لَحَ فَ َأن َّ ُه َغفُو ٌر رَحيم؛ هرگاه كسانى كه به آيات
سُ وءا ً ب ِجَ هال َ ٍة ثُ َّم َ

ما ايمان دارند نزد تو آيند ،به آنها بگو« :سالم بر شما! پروردگارتان ،رحمت را

برخود الزم شمرده است؛ تا هركس از ش��ما كار بدى از روى نادانى انجام دهد؛

سپس توبه و اصالح و جبران نمايد ،مشمول رحمت خدا شود؛ زيرا او آمرزنده

ومهرباناست( ».األنعام)54 ،

مسلمان از نظر اخالقی موظف اس��ت کارها و رابطهها را با سالم آغاز کند.

پیامبر اس�لام(ص) با لحنی خطاب آلود فرمود« :مَنْ ب َدَ أ بالکَ ال ِم قَبْلَ السَّ �لا ِم فال

تجُ یبُوه؛ اگر کس��ی قبل از س�لام س��خن بگوید ،جواب او را ندهید( ».کلینی،

1407ق ،ج 644 :2؛ ابن بابویه ،1362 ،ج 19 :1؛ مجلسی1403 ،ق ،ج )3 :73

س��یره حضرات معصومین(ع) در برخورد با مسلمانان حتی در آغاز خطبهها

و سخنرانیها یا شروع نامهها با سالم همراه بوده است .امام رضا(ع) در آغاز نامه

ارزشمندشان به جناب عبد العظیم حسنی(ره) نامه را با سالم آغاز میکنند« :قَالَ يَا
كان ل َُك ْم في َر ُس ِ
كان يَ ْر ُجوا اهللَ َو ال ْيَ ْو َم الآْ ِخ َر َو َذك ََر اهللَ كَثيرا؛ به يقين براى شما در زندگى پيامبر
ول اللهِ أُ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ل ِ َم ْن َ
« .2لَق َْد َ
خدا سرمشق نيكويى بود ،براى آنها كه اميد به رحمت خدا و روز بازپسين دارند و خدا را بسيار ياد مىكنند( ».األحزاب)21،
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ج230 ،71؛ نوری1408 ،ق ،ج)102 :9

حتی خداوند در وصف ورود فرش��تگان ب��ه حضور حض��رت ابراهیم(ع) ،

َت رُسُ لُنا إِبْراهيمَ ب ِالْبُشْ رى
ورودشان را همراه با س�لام بیان میکندَ « :و لَقَدْ جاء ْ

قال ُوا سَ الم ًا قالَ سَ المٌ؛ فرستادگان ما [فرشتگان] براى ابراهيم(ع) بشارت آوردند؛

گفتند« :سالم!» او نيز گفت« :س�لام!» و چندان درنگ نكرد كه گوساله بريانى
براى آن ها آورد( ».هود)69 ،

بدیهی است این آموزشی اس��ت از جانب پروردگار به مؤمنان ،برای آغاز

هرگونه مالقات و دیدار یکدیگر

گفت و گوی بهشتیان خالی از سخن لغو و دروغ و در عوض سراسر سلم و

آرامش است:

ال سَ �لام ًا سَ الما؛ در آن جا نه لغو و
«ال يَسْ َمعُونَ فيها لَغْوا ً َو ال تَأْثيما -إِالَّ قي ً

بيهودهاى مىشنوند نه سخنان گناه آلود تنها سخنى كه مىشنوند «سالم» است

«سالم»( .الواقعة26 ،و )25

ِك يُجْ �� َزوْنَ الْغُرْ فَ َة ب ِما صَ بَ��رُوا َو يُ َلقَّوْ نَ فيها تَحِ يَّ ًة َو سَ �لاما؛ آرى ،آن
«أُوْلئ َ

ها هس��تند كه در برابر شكيبايي شان درجات عالى بهش��ت به آنان پاداش داده
مىشود؛ و در آن ،با تحيّت و سالم رو به رو مىشوند( ».الفرقان)75،

بدیهی است سالم کردن مطلوب همراه با خوش رویی و نرم خویی است؛ نه

عبوسی یا خشونت و یکی از راه ها برای تقویت دوستی و برادری ،خوش رویی با

دیگران است« .گشاده رویی با مردم ضرورتا بدین معنا نیست که همه مشکالتمان
حل شده و چون از هر گرفتاری رها شدهایم؛ چنین شاد و خوشحال با آنان روبه

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

َعبْدَ ال ْ َعظِي ِم أَبْلِغْ َعنِّي أَ ْولِيَائ ِيَ السَّ لاَ َم ( »...مفید1413 ،ق247 :؛ مجلسی1403 ،ق،

218

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

رو میش��ویم بلکه در واقع مهم نوع برخورد ما با مش��کالت است( ».نصیری،

 .)224 :1392امیرمؤمنان(ع) در بیان اوصاف مؤمن به جناب همام میفرمایندِ:
ي وَجْ ِه ِه َو حُ زْ ن ُ ُه فِي قَ ْلبِه...؛ انسان مؤمن زیرک
ِّس ال ْ َفطِنُ ب ِشْ ُر ُه فِ 
«الْمُؤْ مِنُ ُه َو ال ْكَ ي ُ

و باهوش اس��ت؛ چهره اش خوش رو و اندوهش در قلبش قراردارد( ».کلینی،
1407ق ،ج)226 :2

حُ سن خلق و تعامل نیکو با مردم آن قدر ارزشمند است که امام رضا(ع) به نقل

از جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) میفرمایند« :مَا مِنْ شَ يْ ٍء أَ ْثقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ

حُ سْ نِ ال ْخُ لُقِ ؛ چیزی در میزان (اعمال) س��نگین تر از حُ سن خلق نیست( ».ابن
بابویه ،1378 ،ج)37 :2

س�لام کردن همراه با خوش رویی ،یکی از مصادیق حُ س��ن خلق است؛ و

حُ سن خلق نه تنها دارای آثار معنوی بلکه موجب رفاه مادی و افزایش روزی
نیز میشود .در بازار کسب و کار به وس��یله اخالق خوب میتوان جلب اعتماد
مردم نمود و از این طریق به کار خود رونق بخشید و درآمد بیشتری کسب نمود».

(فعالی)256 :1391 ،

کلمه «س�لام» در قرآن  46بار تکرار شده اس��ت .این تعداد ،بیانگر اهمیت

بسیار زیادی اس��ت که اس�لام به برقراری آرامش و صمیمیت در برخوردهای

اجتماعی میدهد.

نمونه هایی از گزارشها و دستورهای قرآن که حاکی از اهمیت سالم است به

این شرح است :سالم یکی از نامهای زیبای خداست(الحشر ،)23 ،شب قدر سالم

است (القدر ،)5 ،هنگام ورود به خانه سالم بکنید 3،مؤمنین به پیامبر(ص) سالم
 . 3النور 27 ،و .61
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به بهشتیان( ،االعراف )46 ،تحیّت خوبان در بهش��ت سالم است( ،یونس،10 ،
ابراهیم ،23 ،االحزاب )44 ،خداوند به دارالس�لام دعوت میکند( ،یونس)25 ،

کشتی نوح(ع) با سالمتی و برکت فرو نشست( ،هود )48 ،فرشتگان به ابراهیم

(ع)

و ابراهیم(ع) به آن ها سالم داد( ،هود 69 ،و الذاریات 25 ،و الحجر )52 ،به خاطر
صبرتان و به هنگام ورود بهش��ت بر ش��ما س�لام باد( ،الرعد )24 ،فرشتگان به

بهشتیان سالم میدهند (الحجر ،)46 ،فرشتگان به پاکان در بهشت سالم میدهند،
(النحل )32،خداوند به عیسی بن مریم(ع) سالم داد( ،مریم 15 ،و  )33ابراهیم

(ع)

به پدر کافرش س�لام کرد (مریم ،)47 ،سالم بر کس��ی که راه هدایت پیشه کند

رب رحیم به اهل
(طه ،)47 ،بهشتیان به اهل لغو س�لام میدهند (القصصّ ،)55 ،
بهشت سالم میدهد (ص ،)58 ،سالم خدا بر نوح(ع) (الصّ افات ،)79 ،سالم خدا

بر ابراهیم(ع) و موسی(ع) و هارون(ع) و آل یاسین چون که اهل احسانند (الصّ افات،

 109و  120و  )130نگهبانان بهش��ت به اهل آن با س�لام خوشآمد میگویند

(الزمر ،)73 ،پیامبر(ص) از نامؤمنان گذش��ت و سالم داد (الزخرف )89 ،اصحاب
یمین به اصحاب یمین در قیامت سالم میدهند(الواقعه.)91 ،

پاسخ گویی به سالم باید نیکوتر و کامل تر باش��د« :إِذا حُ يِّيتُمْ بِتَحِ يَّ ٍة فَحَ يُّوا

بِأَحْ سَ ��نَ ِمنْها أَ ْو ُردُّوها إِ َّن اهللَ كانَ عَلى كُلِّ شَ يْ ٍء حَ س��يبا؛ هر گاه به شما تحيتى

گويند ،پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد؛ يا الاقل به همانگونه پاسخ گوييد .خداوند
حساب همه چيز را دارد( ».النساء)86،

در ذيل آيه ش��ريفهَ « :و إِذا حُ يِّيتُمْ  »...از امام باقر و امام صادق(ع) نقل ش��ده

كه فرمودند :مراد از تحيت در آيه ش��ريفه «سالم» و س��اير كارهاى خير است،

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

کنند( ،االحزاب )56 ،پیامبر(ص) به مؤمنان سالم کند( ،االنعام )54 ،سالم اعراف
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(طبرسی ،1372 ،ج( )85 :2منظور اين است كه تنها رد سالم واجب نيست ،هر
احسانى كه به مسلمان بشود؛ مسلمان موظف است آن را تالفى كند ).و در كافى به

مستحب
ّ
سند خود از سكونى روايت كرده كه گفت :رسول خدا(ص) فرمود« :سالم
و رد آن واجب است( ».کلینی1407 ،ق ،ج )644 :2در همان كتاب به سند خود

از جراح مدائنى از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود« :كوچك تر به بزرگ تر

و رهگذر به كسى كه ايستاده و عده كم به عده بسيار سالم مىكند( ».طباطبایی،
 ،1371ج)33 :5

س��یره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) چنی��ن بود که به هنگام س�لام کردن مالحظه

جایگاه طرف نمیش��د .آن بزرگواران(ع) به هر کس میرسیدند سالم میکردند؛
چه توانگر ،چه فقیر ،چه بزرگ یا کوچک.

َك
ِك َو أَحْ سِ نْ خُ ُلق َ
امام رضا(ع) در این باره میفرمایند« :ات َّقِ فِي جَ مِي ِع أُمُور َ

َك مَعَ الصَّ غِي ِر َو ال ْكَ بِير؛ در همه امور تقوا داشته باش ،اخالقت
َو أَجْ مِلْ ُمعَاشَ �� َرت َ

را نیکو گردان و با کوچک و بزرگ معاشرتی زیبا داشته باش( ».فقه الرضا (ع) ،
1406ق401 :؛ نوری1408 ،ق ،ج)354 :8

سالم کردن تنها یک رفتار نیک نیست بلکه یک فرهنگ است .میتوان گفت

«فرهنگ س�لام» حاوی پیام امنیّت ،دوس��تی ،مهرورزی ،تواضع ،همکاری و

ادب است .لذا مسلمانان باید در توسعه فرهنگ سالم کوشا باشند و آن را جدّ ی
بگیرند ،مناسب نیست هر گاه مسلمانی با دیگری روبه رو شود به او بگوید :خسته

نباش��ید ،وقت بخیر یا صبح بخیر! بهتر است قبل از شروع هر سخنی ،آغاز کالم

سالم باشد.
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نیز مطلوب اسالم نیست .امام رضا(ع) همچون اجداد گرامی شان(ع) آراستگی سر

و صورت و لباس را در اولویتهای تعامالت اجتماع��ی خود قرار داده بودند.

(اربلی247: 1381،؛کلینی1407 ،ق ،ج444 :6؛ قمی ،بی تا)46 :
 .2راستگویی

یکی از مهم ترین شاخصهای دینمداری در اسالم ،راستگویی است .یعنی

این که گوینده مطلبی را مطابق با واقع بیان کند .البته در فقه اگر کسی دچار خطا،

سهو ،نسیان یا توریه شود ،او را گناهکار نمیشمرند .در تعامالت اجتماعی ،اگر
اعتماد متقابل که راستگویی از بارزترین مصادیق آن است نباشد ،اساس زندگی

اجتماعی دچار اختالل و نا به سامانی میشود.

راستگویی در اسالم آن قدر با اهمیت است که عالم آل محمد،امام رضا(ع) آن

را در کنار تقوی و ورع بیان میفرمایند :عَنِ الْعَال ِ�� ِمع أَن َّ ُه قَالََ « :ع َليْكُ مْ بِتَ ْق َوى اللهِ

المَان َ ِة َو صِ دْ قِ ال ْحَ ِديثِ..؛ بر شما باد به رعایت تقوای
َو ال ْ َورَعِ َو الاِ جْ تِهَا ِد َو أَدَا ِء أْ َ

الهی ،ورع ،تالش و کوشش در راه خدا ،امانتداری ،و راستگویی( »...فقه الرضا(ع)،

1406ق )356 :حضرت در نامه ش��ریف ش��ان به عبدالعظیم حس��نی(ع) تأکید
ِيث ...؛ آنان را به راستگویی امر کن!»....
میفرمایند ...« :مُرْ هُمْ ب ِالصِّ دْ قِ فِي ال ْحَ د ِ
در احادیث مشابهی از امام رضا(ع)  ،امام صادق(ع) و رسول اکرم(ص) نقل شده که

ُوب
ممکن است مؤمن بخیل یا ترسو باشد؛ اما دروغگو نیست« :ال ْحَ سَ نُ بْنُ مَحْ ب ٍ
ْت فَيَكُ ونُ جَ بَاناً؟ قَالَ
لب ِي َع ْب ِد اللع يَكُ ونُ الْمُؤْ مِنُ ب َخِ يلاً ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُل ُ
ْت أِ َ
قَالَ قُل ُ

 .4آراستگی به معنای زینت دادن ،زیور دادن ،نظم دادن است( .معین)49 :1387 ،

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

بدیهی است سالم ،بدون روی خوش و اخالق پسندیده و آراستگی 4ظاهری
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

ْت فَيَكُ ونُ َكذَّاباً؟ قَالَ ال» (مفید1413 ،ق231 ،؛ برقی ،1371 ،ج 118 :1؛
نَعَمْ قُل ُ

مجلسی1403 ،ق ،ج )262 :69
 .3امانتداری

در متون اسالمی ،راس��تگویی در کنار امانتداری قرار دارد و این دو آن قدر

جایگاه رفیعی دارند که از فراوانی نمازها و روزههای مستحبی برتر و ارزشمندتر

است .امام رضا(ع) در این باره از پدرانشان(ع) از رسول خدا(ص) نقل میکنند:

عَنْ َعلِيِّ بْنِ مُوسَ ��ى الرِّضَ ا(ع) عَنِ آبائه(ع) قَالَ « :لاَ تَنْظُ رُوا إِل َى َك ْث َر ِة صَ لاَ تِهِمْ َو

ِيث َو أَدَا ِء
ُوف َو طَ نْطَ نَتِهِمْ ب ِاللَّيْلِ انْظُ رُوا إِل َى صِ دْ قِ ال ْحَ د ِ
صَ وْ ِمهِمْ َو َك ْث َر ِة ال ْحَ جِّ َو ال ْ َم ْعر ِ
المَانَةِ؛ به فراوانی نماز ،روزه ،حج ،اعمال مستحبی و زمزمه های شبانه مسلمانان
أْ َ

نگاه نکنید؛ بلکه به راستگویی و امانتداری ش��ان بنگرید( ».ابن بابویه:1376 ،

303؛ همان ،1378 ،ج)51 :2

حضرت رضا(ع) در این نامه ش��ریف به عبدالعظیم حسنی تأکید میفرمایند:

المَانَةِ....؛ ....دوستانم را به امانتداری امر
يث َو أَدَا ِء أْ َ
« ...مُرْ هُمْ ب ِالصِّ دْ قِ فِي ال ْحَ ِد ِ
کن! »...

 .4سکوت و خویشتنداری در سخن

یکی از مهارتهای رفتاری در تعامالت اجتماعی ،خویشتنداری در سخن

و سنجیده گویی است .بس��یاری از خیرها و خوبیها در همین سخنان سنجیده
و ترک حرف های نابه جا یا مغرضانه است .امام رضا(ع) در این نامه ارزشمند به

صراحت به این موضوع مهم امر میفرمایند تا جامعه اسالمی را از هرگونه آسیب
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وت َو تَرْ ِك ال ْجِ دَ الِ » ...
مُرْ هُمْ ب ِالسُّ كُ ِ

قرآن کریم درباره گفتوگوهای مردمان اینگون��ه میفرماید« :ال خَ ْي َر في

َّاس َو مَنْ يَ ْفعَلْ
وف أَ ْو إِصْ الحٍ بَيْنَ الن ِ
كَثي ٍر مِنْ ن َجْ واهُمْ إِالَّ مَنْ أَ َم َر ب ِصَ دَ قَ ٍة أَ ْو َمع ُْ��ر ٍ

ضات اللهِ فَسَ وْ َف ن ُؤْ تي ِه أَجْ را ً عَظيما؛ بسيارى از سخنان درگوشى و
ِك ابْتِغا َء مَرْ ِ
ذل َ
جلسات محرمانه آن ها ،خير و سودى ندارد؛ مگر كسى كه از اين راه ،دعوت به

كمك كردن به ديگران ،يا كار نيك ،يا اصالح در ميان مردم كند؛ و هر كس براى به

دست آوردن خشنودى خداوند چنين كند ،به زودى پاداش بزرگى به او خواهيم

داد( ».النساء)114 ،

امام رضا(ع) در وصف پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :كَانَ رَسُ ولُ اللهِ ص يَخْ زُنُ ل ِسَ ان َ ُه

إِلاَّ َعمَّا يَ ْعنِيه؛ پیامبر اکرم(ص) از س��خن گفتن خودداری میفرمود مگر آن جا که
فایده و ضرورت داشت( ».ابن بابویه ،1378 ،ج)318 :1

بخش مهمی از تعالیم اخالقی اسالم پرهیز از گفتارهای بیهوده و غیر ضروری

است؛ که از آن به کالم «ما الیعنی» تعبیر شده است .در ادبیات کهن فارسی نیز

که ملهم از قرآن و کالم اهل بیت(ع) به طور فراوان ب��ه این موضوع مهم پرداخته

شده است:

زبان در دهان ای خردمند چیست کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی

که جوهر فروشست یا پیله ور

دو چیز طیره عقل است دم فروبستن

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی....

اگرچهپیشخردمندخامشیادباست بهوقتمصلحتآنبهکهدرسخنکوشی

 ...سخندان پرورده پیر کهن

بیندیشد آن گه بگوید سخن

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

محتمل از این ناحیه بر حذر دارند :يَا َعبْدَ ال ْ َعظِي ِم «أَبْلِغْ َعنِّي أَ ْولِيَائ ِيَ السَّ لاَ َم َ ...و
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مزن بی تاّمل به گفتار دَم

بیندیش و آن گه بر آور نفَس
بهنطقآدمیبهتراستازدواب

(سعدی)53: 1389،

نکو گوی اگر دیر گویی چه غم؟

وز آن پیش بس کن که گویند بس

دوابازتوبهگرنگوییصواب

 .5ترک جدال

خشونتگرايي و پرخاش��گري از عالیم خودکمبيني و خودناباوري است.

کسي که احس��اس حقارت کند با اس��تفاده از حس انتقامجويي در صدد مقابله

با رقيب خويش برمی آید و در اين مس��ير از شيوههاي مختلف استفاده ميکند.
اينگونه افراد با خشونتطلبي در صدداند ناکاميها و شکستهاي خويش را
پوشش دهند و آن ها را از اين طريق نادرست جبران کنند.

تحقيرها و س��رزنشهاي ديگران ،از ديگر ش��يوههاي پرخاشگري است.

زخم زبان ،ايج��اد لطمههاي روحي و اس��تفاده از کلمات رکي��ک نوع ديگري
از خشونتگرايي را آشکار مي کند .چنانکه فحاش��ي و درگيري فيزيکي اوج

پرخاشگري را نشان ميدهد.

اسالم بهگونههاي مختلف در صدد مواجهه با خشونتطلبي و پرخاشگري

برآمده و در اين زمینه راهکارهايي را پيشرو گذاشتهاس��ت .خداوند پاکان را

داراي سه ويژگي معرفي ميفرمايد :بخشش در راحتي و رنج ،فروخوردن خشم
و گذش��ت از خطاي ديگران .دراينصورت آنان به مقام احس��ان نائل شدهاند:

«الذین ینفقون فی السَّ ��راء و الضَّ راء َو الکاظمین الغَیظ و العافینَ عَن الناس َو اهلل

یحب المُحسنین؛ همان كسانى كه در توانگرى و تنگدستى ،انفاق مىكنند؛ و خشم
ُّ
خود را فرو مىبرند؛ و از خطاى مردم درمىگذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست
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امام علی بن موسی الرضا(ع) با صراحت به ترک مخاصمه امر میکند« :از مخاصمه

با مردم به شدّت بپرهیزید؛ زیرا که خصومت طلبی و پرخاشگری عیب شما را آشکار

مینماید و نیز باعث سرزنش میشود( ».طریحی،1375 ،ج)345 :3

حضرت رضا(ع) در این نامه شریف به عبدالعظیم حسنی(ع) تأکید میفرمایند:

ِيثَ ...و تَرْ ِك ال ْجِ دَ الِ فِيمَا لاَ يَ ْعنِيهِمْ ...؛ آنان را به ترک
« ...مُرْ هُمْ ب ِالصِّ دْ قِ فِي ال ْحَ د ِ
جدال در امور غیر سود مند ،فرمان بده!»...
 .6احسان

واژه «احسان» یکی از واژگان قرآنی است که از «حُ سْ ن» گرفته شده و مصدر

باب افعال است .مراد از احسان انجام دادن هر گونه کار نیکویی است که بر اساس

عقل و فطرت الهی نیکو دانسته می شود .این واژه در قرآن هم به صورت مصدر
(احسان) و هم اسم فاعل (محسن – محسنین -محسنات) بیان شده است .افعال

اين مادّه در قرآن همه از باب افعال آمده مگر در س��ه مورد كه فعل ثالثى به كار
رفته است :النساء 69 ،؛ الکهف 31،و الفرقان. 76 ،

مفس��ران در تعریف احس��ان ،این گونه گفته اند« :رس��اندن نفع نیکو و

شایسته ستایش به دیگری» (طوس��ی ،بی تا ،ج 153 :2و ج ،)14 :3انجام
کاری از س��ر آگاهی و به ش��کل شایس��ته که تفضال مس��تحق پاداش است.

(طبرس��ی ،1372 ،ج ،)248 :1انجام کار نیک یا رس��اندن نفع به دیگری با

انگیزه خدایی(طباطبای��ی ،1374 ،ج 20 :4و ج .)332 :12انجام کار نیک

به بهترین وجه (همان ،ج .)64 :2احس��ان ،مانند اخب��ات و خلوص یکی از

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

دارد( ».آل عمران)134 ،
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

مقامات ایمان اس��ت( .همان ،ج 13 : 1و )43

باالترین مرتبه احسان ،عبودیت و بندگی خدا ،ایمان به پروردگار و عمل صالح

است .پیامبر اکرم(ص) فرمود« :اإلحسان أن تعبد اهللَ كأنك تراه...؛ احسان آن است که
خدا را بندگی کنی آن چنانکه تو را میبیند( »...فیض کاشانی1406 ،ق ،ج)26 :11
امام رضا(ع) خطاب به عبدالعظیم حس��نی(ره) میفرماید« :أَبْلِغْ َعنِّي أَ ْولِيَائ ِيَ

ِك
ْض ...فَإِنَّ َذل َ
ِيثَ ...و إِ ْقبَالِ بَعْضِ هِمْ َع َلى بَع ٍ
السَّ َل�اَ� مََ ...و مُرْ هُمْ ب ِالصِّ دْ قِ فِي ال ْحَ د ِ

قُرْ ب َ ٌة إِل َيَّ ؛ به دوستانم (شیعیان) سالم برسان ...و به آنان امر کن توجه به یکدیگر
را که این امر باعث نزدیک شدن به من است»....

احسان به مخلوقات الهی ،انحصاری به نیکی کردن به انسان ها ندارد؛ بلکه

شامل حیوانات و گیاهان نیز می شود .5اما احس��ان به انسان ها برترین نوع آن

اس��ت .نیکی کردن به انس��ان ها در جلب منفعت یا دفع ضرر از آن هاس��ت؛ و

انحصاری در نیکی کردن به موحدان و مومنان ندارد؛ بلکه جنبه عام و بش��ری
دارد .در احسان به خلق ،نوعی خیرخواهی برای دیگران ،و منافع خود را ندیدن

نهفته است« :ویوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه؛ و آن ها را بر خود مقدم

مىدارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باش��ند( ».الحشر )9 ،در این صورت

است که انس��ان مظهر صفت رحمان خداوند می شود .برترین مرتبه احسان ،آن
است که به خاطر امتثال فرمان خدا صورت گیرد؛ نه صِ رف دلسوزی برای خَ لق:

«و یُطعمون الطعام عَلی حبِّه مِس��کینا و یَتیما و أسیرا* إن َّما ن ُطعمکم ل ِوجه اهلل ال

ن ُرید مِنکم جَ زاء و ال شُ کورا؛ و غذاى خود را با اينكه به آن عالقه و نياز دارند،

به «مستمند» و «يتيم» و «اسير» اطعام مىكنند .و مىگويند :ما شما را به خاطر

 .5ر ک  :جوادی آملی 686 – 644 :1391 ،؛ 715 -709
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حب اهلل» معنا کرده اند( .طبرسی،1372 ،
برخی مفسران «علی حُ بِّه» را «علی ِّ

ج  )617 :10خداوند در وصف حال اهل بیت(ع) در این آیه می فرماید که گفتند
«ما فقط برای خدا انفاق می کنیم؛ نه مزدی می خواهیم و نه تش��کر!» .انفاق از

نشانه های اهل احسان است .چه انفاق آشکار و چه انفاق نهان« :الذین ینفقون

یحب المُحسنین؛
فی السَّ راء و الضَّ راء َو الکاظمین الغَیظ و العافینَ عَن الناس َو اهلل ُّ

همان كس��انى كه در توانگرى و تنگدس��تى ،انفاق مىكنند و خشم خود را فرو

مىبرند و از خطاى مردم درمىگذرند و خدا نيكوكاران را دوس��ت دارد( ».آل

عمران )134 ،اگرچه که انفاق مراتب گوناگونی دارد :مالی ،فکری ،آبرویی و...

اما در مورد یتیمان تنها سخن از اطعام نیست؛ بلکه آنان به توجهی عاطفی نیز

نیازمندند« :کال بل التکرمون الیتیم؛ چنان نيست كه شما مىپنداريد؛ شما يتيمان

را گرامى نمىداريد( ».الفجر« )17 ،به همین دلیل آنان که در این امر کوتاهی کرده

اند؛ مورد سوال قرار نمی گیرند که چرا ایتام را اطعام نکردید؛ بلکه مواخذه می
شوند که چرا یتیمان را اکرام نکردید؟!» (جوادی آملی)330 :1388 ،

قرآن كريم در آيات متعددي به موضوع اخوت انساني اشاره كرده است .براي

نمونه آن جا كه از رابطه انبیای گذشته و مردم زمانشان كه موحد نبودند ،سخن

گفته؛ حضرت صالح(ع) ،حضرت شعيب(ع) و حضرت هود(ع) رابا تعبير لطيف برادر
آنان ،معرفي كرده است« :و اِلي ثَمو َد ا َخاهُم صال ِحا» (االعراف)73 ،؛ «و اِلي مَديَنَ
ا َخاهُم شُ عَيبا» (االعراف)85 ،؛ «و اِلي عا ٍد ا َخاهُم هودا» (االعراف)65 ،

امير مؤمنان(ع) در عهدنامه مالك اشتر نیز به موضوع اخوت انسانی و همانندی

در آفرینش اشاره كرده و عمل به مقتضاي آن را مورد تأكيد قرار داده است« :اي

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

خدا اطعام مىكنيم وهيچ پاداش و سپاسى از شما نمىخواهيم( ».االنسان 8 ،و)9
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مالك ،قلبت را پر كن از رحمت ،محبت و لطف به مردم .نسبت به آنان درندهاي

خون خوار مباش كه خوردن آنان را غنيمت بشماري ،زيرا مردم دو صنفاند :يا

برادر ديني تو هستند يا مانند تو در خلقت (هم نوع تو).

مهمترین و برترین مصداق احسان به خلق که تأکیدهای فراوانی در قرآن پس

از پرستش خدا و عدم شرک به او شده؛ احسان به پدر و مادر استَ « :و ا ْعبُدُ وا اهللَ

َو ال تُشْ ِركُوا ب ِ ِه شَ يْئ ًا َو ب ِال ْوال ِدَ يْنِ إِحْ سانا؛ و خدا را بپرستيد؛ و هيچ چيز را همتاى

او قرار ندهيد؛ و به پدر و مادر ،نيكى كنيد( ».النس��اء)36 ،؛ « َو إِ ْذ أَخَ ذْ نا ميثاقَ

ب َني إِسْ رائيلَ ال تَ ْعبُدُ ونَ إِالَّ اهللَ َو ب ِال ْوال ِدَ يْنِ إِحْ سانا؛ و به ياد آوريد زمانى را كه از

بنىاسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و به پدر و مادر

و ..كنيد( ».البقرة.)83 ،

اما نکته جالب این ک��ه از میان پدر و مادر ،تأکید بیش��تر قرآن ،متوجه مادر

استَ « :و وَصَّ ْينَا الإْ ِنْسانَ ب ِوال ِدَ يْ ِه إِحْ سان ًا حَ َم َل ْت ُه أُ ُّم ُه كُرْ ه ًا َو وَضَ َع ْت ُه كُرْ ه ًا َو حَ ْم ُل ُه
َو فِصال ُ ُه ثَالثُونَ شَ هْرا...؛ ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند،

مادرش او را با ناراحتى حمل مىكند و با ناراحتى وضع حمل مىنمايد؛ و دوران
حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است( ».االحقاف.)15 ،

در مقوله احس��ان ،برتری��ن وظایف افراد نس��بت ب��ه پدر و مادر اس��ت.

خوشگفتاری ،احترام و تکریم ،تأمین نیازهای مادی و معنوی ،6مراقبت دایمی،

دعا ،7انجام اعمال نیک به نیابت ازآنان چه در زمان حیات و چه پس از مرگ،
ارتباط و محبت به دوستان و نزدیکانشان است .الگویی که اسالم درباره احسان

 .6عالوه بر خوش گفتاری با آنان ،نیازهای شان را تأمین کنی قبل از آن که به مشقت افتند و حتی ابراز بی نیازی کنند .امام
صادق(ع) در این باره فرمود« :اإلحسان ان تحسن صحبتهما و ان ال يكلفهما ان يسأالك شيئا مما يحتاجان اليه ،و ان كانا
مستغنيين»(حویزی1415،ق ،ج)363 : 1
والدی و أن أعمل صالحا ترضیه» (االحقاف)15 ،؛ «ربنا اغفرلی و
علی
َّ
« .7رب اوزعنی أن أشکر نعمتک التی انعمت َّ
علی و َ
لوالدی و للمومنین ( »...ابراهیم )41 ،؛ «رب اغفرلی و لوالدی و للمومنین و للمومنات ( »...نوح)28 ،
َّ
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اندیشمندان و متفکران آن ،این مسئله را به عنوان سبک زندگی مدرن ،تئوریزه

می کنند .اسالم اساس را بر مبنای محبت و رحمت قرار می دهد و آن را براساس
روح الهی گونه انسان استوار می کند« :فطره اهلل التی فطر الناس علیها» (روم)30 ،

قابل توجه اس��ت که بر اس��اس روایات ،عالی ترین مصداق والدین ،پیامبر

اکرم(ص) و اهل بیت(ع)اند( .قمی1404 ،ق ،ج .)297 :2آنان حق حیات معنوی بر

بشر دارند و به اصطفای الهی برگزیده شده اند8؛ همه خیرها به واسطه آنان بر بشر
جاری می شود .آنان چون مظهر رحمانیت خدایند؛ بدون توقع پاداش یا سپاس،
به خیرخواهی بشر پرداخته و می پردازند 9.امامان معصوم(ع) در راه حیات معنوی
و مادی بشر نه تنها مال و آبروی خود را در طبق اخالص نهادند؛ بلکه از بذل جان

و حتی تمام هس��تی خود نیز دریغ نکردند .در زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) در

َك مِنَ الضَّ لاَ ل َ ِة
ِيك لِيَسْ تَ ْنقِذَ ِعبَاد َ
وصف آن حضرت آمده است که« :ب َذَ لَ ُمهْجَ تَ ُه ف َ

َاب الْهُدَ ى مِنَ ال َّر َدى» (ابن قولویه،
َاب إِل َى ب ِ
�ك َو الاِ ْرتِي ِ
َو ال ْجَ هَال َ ِة َو ال ْ َعمَى َو الشَّ � ِّ
 )228 :1356خدایا ،حضرت حسین بن علی(ع) خون قلبش را در راه تو فدا کرد
تا بندگانت را ازگمراهی ،نادانی ،کوری و ش��ک نجات دهد و به سوی هدایت

رهنمون گردد.

از مصادیق احس��ان به خلق ،احسان همس��ران به یکدیگر اس��ت( :البقره،

229؛ البقره236 ،؛ النس��اء )128 ،نتیجه این احس��ان ،در ادای حقوق متقابل،

پرداختهای مالی ،همبس��تگی خانوادگی ،مدارا و صبر ،خیرخواهی ،صلح و

ان ف َْضلَ ال ْ ِع ْت َر ِة َعلَى َسائ ِ ِر الن ِ
ون َهلْ فَضَّ لَ اللهَّ ُ ال ْ ِع ْت َر َة َعلَى َسائ ِ ِر الن ِ
َّاس فِي
َّاس فَ َقالَ أَبُو ال َْح َسنِ ع إ َِّن اهللَ َع َّز َو َج َّل أَب َ َ
 ...« .8فَ َقالَ ال َْم ْأ ُم ُ
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َ
ْ َ
َّاس َعلى ما آتا ُه ُم اللهَّ ُ ِم ْن ف َْضلِ ِه فَق َْد
ين (...آل عمران َ )33:و قَالَ َع َّز َو َج َّل فِي َم ْو ِض ٍع َ
آخ َر -أَ ْم يَ ْح ُس ُد َ
َو آلَ ِع ْم َ
ران َعلَى ال ْعال َ ِم َ
ون الن َ
تاب َو ال ِْح ْك َم َة َو آتَ ْينا ُه ْم ُملْك ًا َع ِظيما(النساء(»...)54:ابن بابویه)524 : 1376 ،
يم ال ِْك َ
آتَ ْينا آلَ إِبْرا ِه َ
« .9و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه» (الحشر)9 ،

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

به پدر و مادر ارائه می دهد؛ بر خالف الگوهای خانواده گریز غرب است که حتی
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

سازش ،تربیت نس��لی محس��ن و نیکوکار ،پرهیز از تفرقه ،گسترش محبت از

خانواده به جامعه و ...نهفته است.

نوع دیگر احسان ،احسان به هم نوعان (خویشان ،ایتام ،مسکینان و )...است.

در این باره قرآن میفرمایدَ « :و إِ ْذ أَخَ ذْ نا ميثاقَ ب َني إِسْ رائيلَ ال تَ ْعبُدُ ونَ إِالَّ اهللَ َو

ب ِال ْوال ِدَ يْنِ إِحْ س��ان ًا َو ذِي الْقُرْ بى َو الْيَتامى َو الْمَساكينِ » (البقرة )83 ،در این میان

خویش��اوندان به ویژه آنان که در طبقات ارث نزدیکتر اند ،نس��بت به دیگران
سزاوارتر اند؛ سپس یتیمان و آنگاه مسکینان .آنچنان که قرآن ،در جای دیگری

جواز عبور از گردنه های دش��وار قیامت را آزادی بردگان ،اطعام گرس��نگان و

رسیدگی به یتیمان و مسکینان برمی ش��مارد« :فال اقتحم العقبه* و ما ادراک ما

العقبه* فک رقبه* او اطعام فی یوم ذی مسغبه* یتیما ذا مقربه* او مسکینا ذا
متربه...؛ ولى او از آن گردنه مهم نگذشت .و تو چه مىدانى آن گردنه چيست؟!

آزاد كردن بردهاى ،يا غذا دادن در روز گرس��نگى ،يتيمى از خويش��اوندان ،يا

مستمندى خاك نش��ين را( ».البلد( )16-11 ،مسکین آن است که در اثر فقر و
آبرو داری خانه نشین شده است) .اما آن چه که موجب بخل و عدم احسان می

شود؛ س��وء ظن به خداس��ت .فرد بخیل می پندارد خدا نمیخواهد یا نمیتواند

یا نمیداند که به او کمک کند« .گویی که دس��ت خدا برای کمک بسته است!»10

(فعالی )299 :1392 ،احس��ان به هم نوعان صرفا در مسائل مالی خالصه نمی

ش��ود؛ بلکه هرگونه کمک های فکری ،معنوی ،عاطف��ی ،علمی را هم دربر می

گیرد .چرا که بسیاری از مسکینان به خاطر نداشتن عقل معاش و بی تدبیری به
این روز افتاده اند.
 .10ر ک :ابن بابویه ،1385 ،ج559 :2

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا(ع) به عبد العظیم حسنی(ع)
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از استثنائات قاعده اتالف و تسبیب محسوب میشود .در نتیجه به استناد آیه «ما
علی المحسنین من سبیل؛ بر نيكوكاران راهى براى مؤاخذه نيست» (التوبه)91 ،
یكی از موارد معافیت از جبران خس��ارات ،ضرر ناشی از «کارهای محسنانه»
است .به استناد این قاعده ،شخص نیکوکار حتی می تواند هزینههایی را که بر اثر
احسان متحمل ش��ده هرچند با قصد قربت انجام نداده باشد؛ از ذی نفع دریافت

کند( .مصطفوی)86 :1384 ،

از دیگر مراتب احسان« ،عفو» و «صفح» است« .عفو» به معنای در گذشتن

از خطا و ترک عقاب است (ابن منظور1414،ق ،ج )72 :15و «صفح» به معنای

در گذشتن و مواخذه نکردن اس��ت .صفح هر چيزى پهنا و كناره آن است؛ مانند

صفحه صورت ،صفحه شمشير و صفحه سنگ» (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ج:1

486؛ طریحی ،1375 ،ج« .)385 :2صفح» مرتبه ای برتر از «عفو» اس��ت که
در آن اثری از خطای خطاکار در صفحه دل و ذهن ذی حق باقی نمی ماند .البته

عفو و صفح در برابر حقوق اجتماعی یا زمانی که موجب تجری ظالم می ش��ود

جایگاهی ندارد.

امام رضا(ع) میفرمایند «صفح» ،عف ِو بدون عتاب است« :قَالَ الرِّضَ ا(ع) فِي قَوْ لِ

َاب( ».ابن بابویه،1378 ،
اللهِ َع َّز َو جَ لَ فَاصْ فَحِ الصَّ فْحَ ال ْجَ مِيلَ قَالَ ال ْ َع ْف ُو مِنْ َغ ْي ِر ِعت ٍ

ج294 :1؛ همان1403 ،ق)374 :

نویسنده المیزان در تفسیر «صفح» مینویس��د« :صَ فَحت عنه» اين است كه

عالوه بر اين كه او را عفو كردم روى خوش هم به او نشان دادم و يا اين است كه
من صفحه روى او را ديدم در حالى كه به روى خود نياوردم و يا اين است كه آن

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

از قواعد موثر در مباحث فقهی و حقوقی« ،قاعده احسان» است .این قاعده
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

صفحهاى كه گناه و جرم او را در آن ثبت كرده بودم ورق زده و به صفحه ديگر رد

شدم و اين معنا از ورق زدن كتاب اخذ شده ،گويا كتاب خاطرات او را ورق زده

است( ».طباطبایی ،1374 ،ج)190 :12

هدف قرآن در تعامالت اجتماعی تربیت 11انسان ها برای ساختن جامعهای

بهشت گونه است .یکی از اوصاف اهل بهشت ،داشتن دلی صاف و خالی از کینه

نسبت به یکدیگر است .جامعه بهشتی جامعهای آرام و به دور از کدورت و کینه

است .قرآن در وصف زندگی بهش��تی میفرمایدَ « :و ن َ َزعْنا ما في صُ دُ و ِرهِمْ مِنْ

النْها ُر َو قال ُوا ال ْحَ مْدُ للهِ ِ ال َّذي هَدانا ل ِهذا َو ما ُكنَّا لِنَ ْهتَدِيَ ل َوْ ال
غِلٍّ تَجْ ري مِنْ تَحْ تِهِمُ أْ َ

أَنْ هَدان َا اهللَ ؛ و آن چه در دل ها از كينه و حسد دارند ،برمىكَنيم تا در صفا با هم
زندگى كنند)؛ و از زير قصرهاى آن ها ،نهرها جارى است؛ مىگويند« :ستايش

مخصوص خداوندى است كه ما را به اين همه نعمت ها رهنمون شد و اگر خدا ما
را هدايت نكرده بود ،ما به اين ها راه نمىيافتيم.» (االعراف.)43 ،

اگر زندگیای همراه با کینه و کدورت باشد؛ دیگر طعم بهشتی نداشته؛ افراد

در کنار یکدیگر احساس آرامش ،لذت و خشنودی نمیکنند .ممکن است با هم

باشند؛ اما دل هاشان صاف و یکرنگ نیست .بهشت که ظهور ملکات این دنیایی
است؛ برای کسانی آراسته ش��ده که در این دنیا اهل صفای باطن ،عفو ،صفح ،و

در یک کالم احسان بوده اندَ « :و ن َ َزعْنا ما في صُ دُ و ِرهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْ وان ًا عَلى سُ ُر ٍر

ُمتَقاب ِلين؛ و ما هر گونه حسد و كينه را از سينه آن ها بر مىكنيم؛ در حالى كه همه
برادرند ،و بر تخت ها رو به روى يكديگر قرار دارند.» ( )47

 .11تربیت به معنای رشد دادن از ماده «ربی -یربو» است( .ابن منظور1414 ،ق ،ج)304 :14

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا(ع) به عبد العظیم حسنی(ع)
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کدورت به دوران��د و حتی برای ب��رادران ایمانی خود و س��ابقان در ایمان دعا

میکنندَ « :و ال َّذينَ جاؤُا مِنْ ب َ ْع ِدهِمْ يَقُول ُونَ َربَّنَا ا ْغفِرْ ل َنا َو لإِ ِخْ وانِنَا ال َّذينَ سَ � َ�بقُونا
ُف رَحيم؛ (همچنين
َّك َرؤ ٌ
َّذي��ن آ َمنُوا َرب َّنا إِن َ
ال لِل َ
ب ِالإْيمانِ َو ال تَجْ عَلْ في قُلُوب ِنا ِغ ًّ
كسانى كه بعد از آن ها [بعد از مهاجران و انصار] آمدند و مىگويند« :پروردگارا!

ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز و در دل هايمان حسد و
كينهاى نسبت به مؤمنان قرار مده .پروردگارا ،تو رئوف و مهربانى.» (الحشر)10 ،
بنابراین برای وصول به مقام احسان ،ملکه شدن عناصر «عفو» و «صفح» در

ْف َع ْنهُمْ َو اصْ فَحْ
وجود انسان تردید ناپذیر است .چرا که قرآن میفرماید« :فَاع ُ

إِ َّن اهللَ يُحِ ُّب الْمُحْ سِ نين؛ از آن ها درگذر و صرف نظر كن ،كه خداوند نيكوكاران

را دوست مىدارد.» (المائده)13 ،

«کظم غیظ» از مواردی اس��ت که همراه با «عفو و صفح» مطرح میش��ود.

راغب میگوید« :کظم ،حبس و نگهداری غیظ است در سینه ،خواه به واسطه عفو

باش��د یا نه» (راغب اصفهانی1412 ،ق،ج )712 :1به تعبیر قرآن کریم ،یکی از
ویژگیهای محسنین همین صفت پسندیده استَ « .و الکاظمین الغَیظ و العافینَ

یحب المُحس��نین؛ همانا كس��انى كه در توانگرى و تنگدستى،
عَن الناس َو اهلل ُّ

انفاق مىكنند؛ و خشم خود را فرو مىبرند و از خطاى مردم درمىگذرند و خدا
نيكوكاران را دوست دارد( ».آل عمران)134 ،

واژه محس��نین برای اهل «عفو»« ،صفح» و «کظم غیظ» در آیات یاد شده

حاکی از مقامی از مقام های انسان های متعالی و جامع ه برین است که آموزه های

وحیانی درصدد گسترش این فرهنگ اند؛ که اگر این ب ُعد در تعامالت اجتماعی

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

از نظر قرآن اهل ایمان کس��انیاند که از صفای باطن برخوردار و از هرگونه
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

محقق شود؛ دامنه نزاع ها برچیده شده؛ صلح و آرامش برقرار می گردد .انبیا

(ع)

که در درجات باالی احسان قراردارند 12نه به یکدیگر بدی می کنند و نه کدورتی
نسبت به هم در دل راه می دهند.

13

 .7محبت

«مَحَ بَّت» به معنای دوست داشتن از ریشه «ح ب ب» و اسم مصدر است .و

به تعبیربرخی از اهل لغت (غیاث) مصدر میمی است( .دهخدا،1377 ،ذیل واژه

محبت).

در فرهنگ اسالمی «دين» جز محبت نیس��ت 14.محبوب اصیل در فرهنگ

قرآن و عترت ذات باری تعالی است .بندگان خالص خدا ،محبت او را در دل می

پرورانند و در اوج خواسته هایشان او را طلب می کنند؛ امیرمؤمنان(ع) در دعای

ِّك ُمتَيّماً»...
ِك لَهِج ًا َو قَ ْلبِي ب ِحُ ب َ
کمیل به خدا می فرمایدَ ..« :و اجْ عَلْ ل ِسَ ان ِي ب ِ ِذ ْكر َ

(ابن ط��اووس1409 ،ق ،ج .)709 :2در قلب محبان پروردگار جز او نیس��ت،
جز او را نمیبینند و جز به او پناهنده نمیشوند .امام حسین(ع) در دعای شریف

ِك
ُوب أَحِ بَّائ َ
ال ْغيَا َر عَنْ قُل ِ
عرفه این چنین با خدا نجوا میکند« :أَن َْت الَّذِي أَ َزل َْت أْ َ

اك َو ل َمْ يَلْجَ ئُوا إِل َى َغ ْيرِك؛ تو همان کسی هستی که اغیار را از
حَ تَّى ل َمْ يُحِ بُّوا سِ َو َ
قلبهای دوستدارانت زدودی؛ تا جایی که کس��ی جز تو را دوست ندارند! و به

غیر تو پناه نمیبرند!» (ابن طاووس1409 ،ق ،ج .)349 :1در امتداد عش��ق به
ال َه َدينا و نُوح ًا َه َدينا ِم ْن قَبلُ و ِم ْن ُذ ِّريَّتِ ِه داو َد و سلَي َ َ
ون
«و َو َه ْبنا ل َ ُه إ ِْس َ
هار َ
مان َو أيُّ َ
حاق َو يَ ْعق َ
ْ َ
ْ
ُوب ُك ًّ ْ َ
َ .12
وس َف َو ُموسى َو ُ
وب َو يُ ُ
ُ َ ُ ْ
َو كَذل ِ َ
ك ن َ ْجزِي ال ُْم ْح ِسنين» (األنعام)84 ،
« .13اگر تمام انبيا جمع بشوند در يك محلى ،هيچ وقت با هم نزاع نمىكنند… براى اين كه نزاع مال خودخواهى است .از
نقطه نفس انسان پيدا مىشود كه آن ها نفس را كشتهاند جهاد كردهاند و همه ،خدا را مىخواهند؛ كسى كه خدا را مىخواهد نزاع
ندارد( ».خمینی ،1385 ،ج)381 :11
 .14واهلل لو احبنا حجر حشره اهلل معنا و هل الدين اال الحب؟ ان اهلل يقول« :قل ان كنتم تحبون اهلل فاتبعونى يحببكم اهلل ..قال...« :
يحبون من هاجر اليهم » و هل الدين اال الحب (مجلسی1403 ،ق ،ج)95 : 27
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قرار می گیرد.

فرهنگ رض��وی که فرهنگ خردورزی اس��ت ،نیکی و محب��ت به مردم را

سرمایه حیات دنیوی و اخروی میداند .امام رضا(ع) ميفرمايند :پيامبر اكرم

(ص)

فرموده است« :اوج خردمندي ،پس از ايمان به خدا ،دوستي با مردم و نيکوکاري

نسبت به هر انسان است؛ چه نيکوکار باشد و چه بدکار» 15این محبت و نیکی به
مردم زمان حیات آن ها اختصاص ندارد؛ بلکه به پس از مرگ آن ها نیز تسری

پیدا می کند .امام رضا(ع) فرمود :هیچ مومنی نیست که قبر مومنی را زیارت کند

و هفت بار سوره قدر را بخواند؛ مگر آن که خدا او و صاحب قبر را بیامرزد( .ابن

بابویه1413 ،ق ،ج)181 :1

امام رضا(ع) در نامه خود به حض��رت عبد العظیم(ع) درب��اره اهتمام و توجه

ْض...؛  ....ایشان را
ى بَع ٍ
مؤمنین به یکدیگر تأکید میفرمایند...« :إِ ْقبَالِ بَعْضِ هِمْ َع َل 

به توجه به هم (خیرخواهی و احسان به یکدیگر) دعوت کن!( »...مفید1413 ،ق:

247؛ مجلسی1403 ،ق ،ج230 :71؛ نوری1408 ،ق ،ج)102 :9
 .8به دیدار یکدیگر رفتن

به دیدار یکدیگر رفتن ی��ا به تعبیر روایات« ،مزاوره» آن اس��ت که افراد به

قصد دیدار یکدیگر مبادرت میکنند؛ نه این که از س��ر اتفاق ،همدیگر را ببینند.
«مزاوره» بر وزن مفاعله داللت بر اقدام طرفینی میکند؛ نه اقدام یکجانبه!

برترین و مهمتری��ن دیداره��ا ،دیدارهای خانوادگی اس��ت .ق��رآن کریم

 . 15قال رسول اهلل(ص)« :رأس العقل بعدااليمان باهلل ،التودد الي الناس و اصطناع الخير الي کل بر او فاجر» (ابن بابویه،1372،
ج )35 :2

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

خداوند و یقین به او ،والیت اهل بیت(ع) ،و در ذیل والیت ایشان ،محبت به خلق
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

ْس واحِ دَ ٍة َو خَ لَقَ ِمنْها
َّاس اتَّقُوا َرب َّكُ مُ ال َّ��ذي خَ َلقَكُ مْ مِنْ نَف ٍ
میفرماید« :يا أَيُّهَا الن ُ

الرْحا َم إِ َّن اهللَ
ال كَثيرا ً َو ن ِسا ًء َو اتَّقُوا اهللَ ال َّذي تَسائَلُونَ ب ِ ِه َو أْ َ
َزوْجَ ها َو ب ََّث ِم ْنهُما رِجا ً

كانَ َع َليْكُ مْ رَقيبا؛ اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه

شما را از يك انسان آفريد؛ و همس��ر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو،

مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر کرد .و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه
چيزى از يكديگر مىخواهيد؛ نام او را مىبريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان

پرهيز كنيد زيرا خداوند ،مراقب شماست( ».النساء )1 ،مفسران به استناد این آیه
و آیات مشابه ،صله رحم را واجب میدانند؛ و در مقابل به آیاتی استناد میکنند که

قطع رحم را مذمت میفرماید« :ال َّذينَ يَ ْنقُضُ ونَ َعهْدَ اللهِ مِنْ ب َ ْع ِد ميثاقِ ِه َو يَقْطَ عُونَ ما

ِك هُمُ ال ْخاسِ رُون؛ همان كسانى كه
ْض أُولئ َ
الر ِ
أَ َم َر اللهَّ ُ ب ِ ِه أَنْ يُوصَ لَ َو يُفْسِ دُ ونَ فِي أْ َ

پيمان خدا را ،پس از محكم ساختن آن ،مىشكنند و پيوندهايى را كه خدا دستور
داده برقرار س��ازند ،قطع نموده و در روى زمين فس��اد مىكنند؛ آنها زيانكاران

واقعى هستند( ».البقره)27 ،؛ « َو ال َّذينَ يَ ْنقُضُ ونَ َعهْدَ اللهِ مِنْ ب َ ْع ِد ميثاقِ ِه َو يَقْطَ عُونَ

ِك لَهُمُ اللَّ ْعنَ ُة َو لَهُمْ سُ و ُء الدَّار؛
ْض أُولئ َ
الر ِ
ما أَ َم َر اللهَّ ُ ب ِ ِه أَنْ يُوصَ لَ َو يُفْسِ ُ��دونَ فِي أْ َ

آنها كهعهد الهى را پس از محكم كردن مىشكنند ،و پيوندهايى را كه خدا دستور

به برقرارى آن داده قطع مىكنند ،و در روى زمين فساد مىنمايند ،براى آن هاست
لعنت و دورى از رحمت الهى و مجازات سراى آخرت!» (الرعد)25،

مفهوم صله رحم عبارت است از ارتباط خویشاوندی که همراه با صمیمیّت

و احسان باشد .خویش��اوندی دو گونه است؛ نسبی و س��ببی .در اسالم آن چه

مهم است توس��عه مهربانی و گرهگشایی است .اگر در اس�لام تأکید فراوان در
دیدار ارحام و سرزدن به خویشان شده است ،حکمت اصلی آن این است که یار
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رضا(ع) نقل شده که چیزی به اندازه صله رحم باعث افزایش عمر نمیشود« :مَا
ن َ ْعلَمُ شَ يْئ ًا يَزِيدُ فِي ال ْ ُع ُم ِر إِلاَّ صِ َل َة الرَّحِ مِ» (کلینی 1407،ق ،ج)152 :2

از دیگر فواید صله رحم جلب محبت الهی ،وس��عت رزق و ورود به بهشت

است .امام رضا(ع) در حدیثی از رسول خدا(ص) نقل میکنند« :مَنْ ضَ مِنَ ل ِي وَاحِ دَ ًة

ْت ل َ ُه أَ ْرب َ َع ًة يَصِ لُ رَحِ َم ُه فَيُحِ ُّب ُه اللهَّ ُ تَعَال َى َو يُ َوسِّ عُ َع َل ْي ِه ِر ْزقَ ُه َو يَزِيدُ فِي ُع ُم ِر ِه
ضَ ِمن ُ

َو يُدْ خِ ُل ُه ال ْجَ نَّ�� َة الَّتِي َوعَدَ ه؛ هر که یک چیز را برای م��ن ضمانت کند؛ من چهار

چیز برای او ضمانت میکنم .هر که صله رحم کند؛ خداوند او را دوست میدارد؛

روزی اش فراوان و به عمرش افزوده و وارد بهشتی که وعده داده شده میشود».
(مجلسی1403 ،ق ،ج)92 :71

امام رضا(ع) از رسول خدا(ص) نقل میفرمایند که نذر برای معصیت و سوگند

َف
برای قطع رحم معتبر نیست :عَنْ أَب ِي ال ْحَ سَ نِ الرِّضَ ا(ع) قَالَ « :سَ َألْتُ ُه عَنْ رَجُ لٍ حَ ل َ

فِي قَطِي َع ِة رَحِ مٍ فَقَالَ قَالَ رَسُ ولُ الل(ص) لاَ ن َذْ َر فِي َمعْصِ يَ ٍة َو لاَ يَمِينَ فِي قَطِي َع ِة رَحِ م»

(کلینی1407 ،ق ،ج)440 :7

صله رحم به عنوان نم��ودی از ارضای نیاز روان ش��ناختی از طریق ایجاد

آرامش روانی ،کاهش اضطراب و دردهای جس��مانی ،ب��ر کیفیت زندگی افراد

تأثیر میگذارد .این امر به لحاظ روان شناختی میتواند چنین توجیه شود که وقتی
افراد روابط صمیمی با خویش��ان برقرار کنند؛ توجه مثبت غیرمشروط دریافت

میکنند و احساس می کنند که دیگران برای او ارزش قائل اند که این در بهزیستی

افراد مؤثر است .امام رضا(ع) در س��خن دیگری میفرمایند« :تَزَا َورُوا تَحَ اب ُّوا َو
تَصَ افَحُ وا...؛ به زیارت یکدیگر بروید ،به همدیگر محبت ورزید؛ و با هم مصافحه

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

یکدیگر باشیم و در درد و رنج همدیگر شریک شویم .از امام صادق(ع) وحضرت
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

کنید( »...فقه الرضا (ع)1406 ،ق )338 :مسلما این هدایت و راهنمایی حضرت

(ع)

هم پاسخ گویی به نیازها و عواطف روحی انسانها و هم ساماندهی معیشت آنان
برای رشد و تأمین و دستگیری از یکدیگر را به دنبال خواهد داشت.

ٍدر مرتبه پس از صله رحم ،دیدار دوستان با یکدیگر است .امام صادق(ع) در

این باره و به منظور جهت دهی به این دیدارها به داود بن سرحان می فرماید« :يَا

دَا ُو ُد أَبْلِغْ َم َوال ِيَّ ِمنِّي السَّ لاَ َم َو أَن ِّي أَقُولُ رَحِ مَ اهللُ َعبْدا ً اجْ تَمَعَ مَعَ آخَ َر فَتَذَ ا َك َر أَ ْم َرن َا
َك يَسْ تَ ْغ ِف ُر ل َ ُهمَا َو مَا اجْ تَ َم ْعتُمْ فَاشْ تَ ِغلُوا ب ِالذِّ ْك ِر فَإِنَّ فِي اجْ تِمَاعِكُ مْ َو
فَإِنَّ ثَالِثَ ُهمَا َمل ٌ

ل ْم ِرن َا ،ای داود به دوستان من سالم برسان .من میگویم رحمت
مُذَ ا َك َرتِكُ مْ إِحْ يَا ًء أِ َ

خدا بر بندهای که با دیگری هم نش��ینی کند و درباره امر ما مذاکره کند .چرا که

در این صورت فرشتهای سومین آن دو خواهد بود که برایشان استغفار میکند؛
پس هرگاه اجتماع کردید؛ به یاد خدا مشغول باشید؛ که این مذاکره شما احیای

امر ماس��ت( ».مجلس��ی1403 ،ق،ج )354 :71هم به دیدار یکدیگر شتافتن
ارزشمنداس��ت و هم این دیدارها را همراه با معرفت افزایی و احیای علوم اهل

بیت(ع) قرار دادن سودمنداست.

بدیهی اس��ت همنش��ینی و رفاقت موجب تأثیر و تأثّر متقابل میان دوستان

میش��ود ،حضرت رضا(ع) مواردی را برای مدیریت رابطههای دوس��تانه بیان

داش��تهاند .آن حضرت(ع) از شرکت در جلس��ات گناه نهی فرمود؛ زیرا انسان با
شرکت در چنین محافلی تأثیر میپذیرد و آهسته آهس��ته گناه برای وی امری

عادی میش��ود .امام رضا(ع) فرمود :مؤمن کس��ی اس��ت که در مجالس گناه و

بیحیایی ش��رکت نکرده از آن اجتناب میورزد( .مجلس��ی1403 ،ق ،ج:12
 .)146از س��وی دیگر آن حضرت(ع) با تعبیری تند از همنشینی با سالطین جور
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1408ق)128 :

پرواضح است که اینگونه همنشینیها آثاری را در پی خواهد داشت که شاید

قابل جبران نباشد .گاهی با شرکت در محفلی انسان چیزی میبیند یامیشنود
و این دیدن یا شنیدن او را برای یک عمر به وادی هالکت میکشاند .بسیاری از

مجرمان و کس��انی که پای چوبهدار رفتهاند؛ انحراف آنها از یک رابطه ساده یا

َّاك َو مُصَ احَ بَ َة
یک مجلس معمولی آغاز شده است .امام جواد(ع) میفرماید« :إِي َ

ْف الْمَسْ لُولِ  ،يَحْ سُ ُ��ن َمنْظَ ُر ُه َو يَ ْقبُحُ أَثَ ُره؛ بپرهیز از هم نشینی
الشَّ رِيرِ ،فَ ِإن َّ ُه كَالسَّ ي ِ

با انسان بد ،چرا که او مانند شمشیر کشیده است که ظاهرش زیبا و اثرش زشت
است( ».حلوانی1408 ،ق)136 :

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

پرهیز میدهند« :هرگز همنش��ینی با س�لاطین را انتخاب نک��ن!( ».حلوانی،
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

 .9همدلی

قرآن کریم انس��ان ها را از یک پدر و مادر و مالک برتری را تقوا میداند.

16

پیامبر گرامي(ص) انس��ان ها را همتاي هم و در كنار هم بر اساس اصول مشترك
انساني با محور تعليم و تربيت قرار ميدهد و ميفرمايد« :النَّاس كَأسنان المشط

سواءٌ؛ طبقات مختلف مردم مانند دندانههاي شانهاند» (ابن بابویه1413،ق ،ج:4

 .)379اين جا سخن از مؤمن و مسلم نيس��ت؛ بلكه سخن از مردم و ناس است،
اقشار گوناگون مردم مانند دندانههاي يك شانه اند كه بايد كنار هم با فاصلهاي

كم ،صف ببندند« .شانه اگر بخواهد غبار از سر و روي برطرف كند و موي را شانه

بزند و تعديل كند؛ بايد دندانههايش كنار هم با فاصلة اندك منظم چيده ش��وند.

ممكن اس��ت بعضي از اين دندانهها ،باريك و بعضي تنومند و قوي باشند؛ ولي

فاصله اندك است و قابل تحمل» (جواديآملي 1388 ،الف.)143 :

امام باقر(ع) در اهمیت همدلی و الفت بین مؤمنین میفرماید« :فَرَحِ مَ اللهَ ُ ا ْم َرأً

أَل ََّف بَيْنَ َولِيَّيْنِ لَنَا ،يَا َمعْشَ َ��ر الْمُؤْ ِمنِينَ  ،تَ َألَّفُوا َو تَعَاطَ فُوا؛ رحمت خدا بر کسی که
بین دو شیعه ما الفت برقرار کند؛ ای گروه مؤمنان با یکدیگر الفت بگیرید و به هم

گرایش و همدلی بجویید( ».کلینی1429 ،ق ،ج)57 :4

حضرت رضا(ع) در نامه شریفشان به عبد العظیم حسنی میفرمایند« :مُرْ هُمْ

ْض َو ال ْ ُمزَا َو َر ِة فَإِنَّ
ى بَع ٍ
وت َو تَرْ ِك ال ْجِ دَ الِ فِيمَا لاَ يَ ْعنِيهِمْ َو إِ ْقبَالِ بَعْضِ هِمْ َع َل 
ب ِالسُّ كُ ِ

ِك قُرْ ب َ ٌة ...؛ ...ایشان را به سکوت و ترک جدال در آنچه که سودمند نیست؛ امر
َذل َ
کن! ایشان را به توجه به هم و دیدار یکدیگر دعوت کن؛ که این امر باعث نزدیک

َ
َ
ُ
َ
ليم َخبير؛ اى
َّاس إِن َّا َخ َلقْناك ُْم ِم ْن َذ َك ٍر َو أنْثى َو َج َعلْناك ُْم ُش ُعوب ًا َو قَبائِلَ لِتَ َ
« .16يا أيُّ َها الن ُ
عارفُوا إِ َّن أك َْر َم ُك ْم ِع ْن َد اللهِ أ ْتقاك ُْم إِ َّن اهللَ َع ٌ
مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها قرارداديم تا يكديگر را بشناسيد؛ اينها مالك برترى نيست،
گرامىترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ به يقين خداوند دانا و آگاه است( ».الحجرات)13 ،
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همبستگی میان مؤمنان و پرهیز از جدال و کشمش.

مولوی که در اشعارش متأثر از قرآن و س��نت نبوی است؛ معتقد است یکی

بودن زبان مالک نیس��ت؛ بلکه محرم یکدیگر و همدلی مالک اس��ت تا بتوانند

دلسوز یکدیگر باشند مشکلی را از هم برطرف کنند .چه بسا یک فرد هندو با یک
ترک؛ همدلی داشته باشند؛ اما همزبانی نداشته باشند:

ای بسا هندو و ترک همزبان  /ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست  /همدلی از همزبانی بهترست

(مولوی ،1388 ،دفتر اول،بخش )66

 .10پرهیز از تفرقه

قرآن کریم در اهمیت پیوند بین مؤمنین و پرهیز از تفرقه و تشتت میفرماید:

َب ريحُ كُ مْ َو اصْ بِرُوا إِنَّ اهللَ مَعَ
« َو أَطيعُوا اهللَ َو رَسُ ول َ ُه َو ال تَنا َزعُوا فَتَفْشَ لُوا َو تَذْ ه َ

الصَّ اب ِرين؛ و از خدا و پيامبرش اطاعت نماييد؛ و با يكديگر نزاع نكنيد ،كه سست
مىشويد ،و قدرت و شوكت ش��ما از ميان مىرود! و صبر و اس��تقامت كنيد كه
خداوند با صابران است( ».األنفال )46 ،این آیه بیانگر محوریت جامعه اسالمی

بر حول والیت پیامبر اکرم(ص) و جانشینان راستین اوست .لذا تفرقه و پاره پاره
شدن مؤمنین موجب سستی و سرافکندگی آنان در دنیاست.

امام رضا(ع) در نامه خود به عبد العظیم(ع) در این باره میفرمایدَ « :و لاَ يَشْ تَ ِغلُوا

ِك َو أَسْ خَ َط
ْت َعلَى نَفْسِ ��ي إِن َّ ُه مَنْ فَعَلَ َذل َ
أَنْفُسَ هُمْ بِتَ ْمزِيقِ بَعْضِ هِمْ بَعْض ًا فَ ِإن ِّي آلَي ُ

اب َو كَانَ فِي الآْ خِ َر ِة مِنَ
َولِيّ ًا مِنْ أَ ْولِيَائ ِي َدعَوْ ُت اهللَ لِيُعَذِّ ب َ ُه فِي الدُّ نْيَا أَشَ َّ��د الْع ََ��ذ ِ

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

شدن به من است »....مجموعه این دستورات حکایت میکند از روح همدلی و
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ال ْخاسِ رِينَ ؛ بر مؤمنان است که به پراکندگی و تفرقه نسبت به هم نپردازند؛ چرا که

من سوگند خوردهام که هرکه این چنین کند و دوستان (شیعیان) مرا به خشم آورد؛
از خدا میخواهم که او را در دنیا به شدیدترین عذاب دچار کند و در آخرت از

زیان کاران باشد( .مفید1413 ،ق247 :؛ مجلسی1403 ،ق ،ج230 :71؛ نوری،

1408ق ،ج)102 :9
نتیجه گیری

با مراجعه مس��ئله محورانه به قرآن و رویات معصومی��ن(ع) به ویژه فرهنگ

تابناک رض��وی(ع) و به وی��ژه نامه حضرت ب��ه عبدالعظیم حس��نی(ع) مهمترین
مؤلفههای تعامالت اجتماعی مطلوب به این ترتیب به دست آمد :سالم کردن و

تحیت ،راستگویی ،امانت داری ،سکوت و خویشتنداری در سخن ،ترک جدال،
احسان ،محبت ،به دیدار یکدیگر رفتن ،همدلی ،پرهیز از تفرقه.

سالم از اسمای الهی است و آغاز مالقات مس��لمانان با یکدیگر با این کلمه

و از واجبات اخالقی اس��ت و پاس��خ به آن از نظر فقهی نیز واجب است .سیره

پیامبراکرم(ص) و امامان معصوم(ع) همواره بر ابتدای به س�لام بوده اس��ت .سالم

نشانه صلح ،صفا ،دوستی ،امنیت و آرامش��ی است که دو طرف به یکدیگر ابراز

میکنند .قرآن کریم با بیان شیوه زندگی انبیای الهی و زندگی بهشتی ،از مسلمانان
میخواهد تا پاس��خ س�لام ش��ان نیکوتر و همراه با درود برای حیات دنیوی و

اخروی باشد؛ چرا که زندگی بهشتی فارغ از لغو و دروغ و توأم با سالم و آرامش
است .آن هم سالمی توأم با خوش رویی و صفای باطن.

راستگویی از دیگر مؤلفههای تعامالت اجتماعی مد نظر قرآن و روایات است
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جوامع دارد.

از جمع بندی روایات به دست میآید که راس��تگویی و امانتداری مهمترین

ش��اخص دینداریاند؛ به حدی که کثرت نماز و روزههای مستحبی به این حد
ارزشمند نیست!

ترک جدال و مخاصمه از دیگر مؤلفههای تعام�لات اجتماعی مطلوبند که

قرآن و روایات برای برق��راری نظم اجتماعی و پیوند می��ان آحاد جامعه بر آن

تأکید دارند .واژگانی مانند «کظم غی��ظ»« ،عفو» و «صفح» در فرهنگ قرآن و
عترت مفاهیم جداگانه وکاربردهای مختلفی دارند که هر یک به عنوان راههای
پیشگیری و مقابله با ایجاد جدال و مخاصمه کارسازند.

از دیگر مؤلفههای تعامالت اجتماعی در فرهنگ رضوی ،احسان است .در

صدر محس��نین ،پیامبران(ع) و اوصیای آنان اند که خود مظاهر رحمت و فیض
پروردگار و اسوه های حسنه برای بشراند .اگر جامعه ای در تمام شئون زندگی

خویش تالش در فرهنگ سازی در این ابعاد کند؛ امید آن را خواهد داشت که در

همین دنیا و در حد ظرفیت آن ،بهشت موعود را که آکنده از آرامش ،مهر ،صلح،
صفا و امنیت اس��ت ،فراهم کند .این امر ،آرزویی دست نیافتنی یا افسانه نیست؛
بلکه برترین الگوهای بشر یعنی پیامبران بزرگ الهی(ع) ،به این آموزه های وحیانی

که هماهنگ با فطرت و عقل بشراست ،عمل و نمونه عینی آن را ارائه کرده اند.

باالترین مرتبه احس��ان ،عبودیت و بندگی خدا ،ایمان به پروردگار و عمل

صالح است .پس از آن ،احس��ان به خلق قرار دارد .مهمترین و برترین مصداق

احس��ان به خلق ،که تأکیدهای فراوان��ی در قرآن پس از پرس��تش خدا و عدم

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

که آثار بسیار مهمی در روابط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و قضایی انسانها و
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شرک به او شده؛ احسان به پدر و مادر است .البته بر اساس روایات ،عالی ترین


بیتاند .از مصادیق احسان به خلق ،احسان
مصداق والدین ،پیامبر اکرم(ص) و اهل

همسران به یکدیگر است .نوع دیگر احسان ،احسان به همنوعان (خویشان ،ایتام،
مسکینان و )...است.

یکی دیگر از مؤلفههای تعامالت اجتماعی ،عنصر محبت است .در فرهنگ

اسالمی «دين» جز محبت نیست .محبوب اصیل در فرهنگ قرآن و عترت ذات
باری تعالی است .در امتداد عشق به خداوند و یقین به او ،والیت اهل بیت(ع) ،و

در ذیل والیت ایشان ،محبت به خلق قرار می گیرد .در این فرهنگ ،که فرهنگ
خردورزی است؛ نیکی و محبت به مردم ،سرمایه حیات دنیوی و اخروی است.

به دیدار یکدیگر رفت��ن یا «مزاوره» از مؤلفههای مه��م تعامالت اجتماعی

در اسالم است .مهمترین دیدارها مالقاتهای خویشاوندی یا صله رحم است.

در روایات اس�لامی آثار فراوانی برای «مزاوره» بیان شده .از جمله طول عمر،
وسعت روزی ،کاهش فشارهای روحی و روانی و ...بدیهی است در جامعهای

که روابط انسانها براساس ایمان و عمل صالح شکل گیرد؛ و مسلمانان دلسوز و
غمخوار هم باشند؛ با همدلی و پرهیز از جدال و تفرقه نه تنها آسیبهای روحی
برطرف ،بلکه مبدل به آرامش و صمیمیت نیز میشود؛ و رحمت پروردگار را هم
به دنبال خواهد داشت .لذا همین عوامل ،سالمت جسم و روح ،ازدیاد عمر و نسل،

رونق اقتصادی و افزایش ثروت را به ارمغان خواهد آورد.

راههای فرهنگ سازی این مؤلفهها از طریق معلمان عامل به این آموزهها،

فیلمها ،سریالها ،رمانها ،کلیپهای صوتی و تصویری مفید و اثربخش امکان

پذیراست.
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•قرآن کریم ،)1388( .ترجمه ناصر مکارمشیرازی ،تهران :مرکز طبع و
نشر قرآن .

•ابن بابویه ،محمد بن على ،)1362( ،الخصال ،تصحیح علی اکبر غفاری،
قم :انتشارات اسالمی.

• ،)1376( ،----------------األمالي ،تهران :كتابچى.
• ،)1378( ،----------------عيون أخبار الرضا(ع)  ،تهران:
نشر جهان.

• ،)1385( ،----------------علل الشرائع ،قم :داوری.

•1403( ،----------------ق) ،معانی االخبار ،تصحیح علی
اکبر غفاری  ،قم :انتشارات اسالمی.

•1413( ،----------------ق) ،م��ن اليحض��ره الفقيه ،قم:
اسالمي.

• ،)1372( ،---------------عي��ون اخبار الرضا(ع) ،ترجمه
علیاکبر غفاری و حمیدرضا مستفید ،تهران :شيخ صدوق.

•ابن طاووس ،على بن موس��ى1409 (،ق) ،إقبال األعم��ال ،تهران :دار
الكتب اإلسالميه.

•ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،)1356( ،كامل الزيارات ،نجف اشرف :دار
المرتضوية.

•ابن منظور ،محمد بن مکرم1414( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت :دارالفکر.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

منابع و مآخذ
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•ابنرس��تم طبرى آملىكبير ،محمدبن جریر1415( ،ق) ،المسترشد في
االمامه .قم :كوشانپور.

•اربلی ،علی بن عیسی ،)1381( ،کش��ف الغمه فی معرفه االئمه ،تبریز:
بنی هاشمی.

•برقى ،احمد بن محمد بن خالد ،)1371( ،المحاس��ن ،ق��م :دار الكتب
اإلسالمية.

•جوادی آملی ،عبد اهلل ،)1388( ،صورت وسیرت انسان در قرآن ،قم:
اسراء.

• ،)1391( ،--------------مفاتیح الحیاه ،قم :اسراء.

• 1388( ،--------------الف) ،روابط بينالملل در اس�لام.
قم :اسراء.

•حلوانى ،حسين بن محمد بن حسن بن نصر1408(،ق) ،نزهة الناظر و
تنبيه الخاطر ،قم :مدرسة اإلمام المهدي(عج).

•حويزى ،عب��د على ب��ن جمع��ة ،)1415( ،تفس��ير نور الثقلي��ن ،قم:
اسماعيليان.

•خمینی ،روح اهلل ،)1385( ،صحیفه امام(ره) ،تهران :موسسه نشر و تنظیم
آثار امام

(ره).

•دهخدا ،علي اكبر ،)1377( ،لغت نامه دهخدا ،تهران :مؤسسه لغت نامه
دهخدا وابسته به دانشگاه تهران.

•راغب اصفهانى ،حس��ين بن محمد ،)1412( ،مف��ردات ألفاظ القرآن،
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•ری شهری،محمد ،)1392(،حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)
،قم :موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.

•سعدی ،ابوعبداهلل مشرف بن مصلح ،)1363( ،گلستان سعدی ،تهران:
روزبهان

•صفار ،محمدبن حس��ن1404( ،ق) .بصائر الدرجات ف��ي فضائل آل
محمّد(ص) .قم :مكتبة آيتاهلل المرعشي النجفي.

•طباطباي��ى ،محمد حس��ين ،)1371( ،الميزان فی تفس��یر القرآن ،قم:
اسماعیلیان.

• ،)1374( ،---------------الميزان في تفس��ير القرآن ،قم:
انتشارات اسالمي.

•طبرسی ،فضل بن حسن ،)1372( ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران:
ناصر خسرو.

•طریحی ،فخ��ر الدین ب��ن محم��د ،)1375( ،مجمع البحری��ن ،تهران:
مرتضوی.

• طوسی ،محمد بن حس��ن( ،بی تا) ،التبیان فی تفس��یر القرآن ،بیروت:
داراحیاء التراث العربی.

•فعالی ،محمد تقی ،)1391( ،آرامش ،تهران :دارالصادقین.
• ،)1392( ،-----------بخشش ،تهران ،دارالصادقین.
•فيض كاش��انى ،محمد محس��ن بن ش��اه مرتضى1406( ،ق) ،الوافي،
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بیروت :دار القلم.
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اصفهان :كتابخانه امام أمير المؤمنين

(ع).

•قمی ،شیخ عباس( ،بیتا) ،نزهه النواظر ،تهران :اسالمیه.

•قمی ،علی بن ابراهیم1404( .ق) ،تفسیر قمی ،قم :دارالکتاب.

•کجوری ،محمد باقر 1296( .ق) ،جنه النعیم و العیش الس��لیم ،تهران:
چاپ سنگی.

•كلينى ،محمد بن يعقوب بن اس��حاق1407( ،ق) ،الکاف��ی ،تهران :دار
الكتب اإلسالمية .

• ،)1429( ،-----------------------الكاف��ي ،قم :دار
الحديث.

•لس��انی فش��ارکی ،محمد علی و م��رادی زنجانی ،حس��ین،)1392( ،
درآمدی بر مطالعات قرآنی در سیره نبوی ،قم :نصایح.

•مجلسي ،محمدباقر1403( ،ق) ،بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار ائمه
االطهار .بيروت :دار احياء التراث العربي.

•ملکی میانجی ،علی ،)1383( ،جغرافیای ری ،تهران :دارالحدیث.

•مصطفوی ،مصطفی ،)1384( ،احس��ان ،منبع مس��ؤولیت؛ مجله فقه و
حقوق ،شماره.6

•معين ،محمد ،)1387( ،فرهنگ فارسي .تهران :هنرور.

•مفيد ،محمد بن محم��د1413( ،ق) ،اإلختصاص ،ق��م :الموتمر العالمى
اللفية الشيخ المفيد.

• الفقه المنس��وب إلى اإلمام الرضا(ع)6041(،ق) ،مش��هد :مؤسسة آل
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•مولوی ،جالل الدین محمد .)1388( ،مثنوی معنوی ،تهران :عالمگیر.
•نصیری ،علی ،)1392( ،درسنامه اخالق اسالمی ،قم :وحی و خرد.

•نوری ،حسین بن محمد تقی1408( ،ق) ،مستدرک الوسائل ،قم :موسسه
آل البیت(ع).
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البيت

(ع)
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