
 

 
  
  
  نقرآ منظر از بنیان محبت اجتماعی همنوایی در خویشاوندی روابط تأثیر

  *میرعرب الله فرج    
  

 چكيده
 بهتـرين  كـه  شود مي استفاده قرآن ازمهم است.  ياربس ياجتماع ييهمنوا يجادا يراهبرد برا داشتن

 اسـت،  بشـر  نسـل  مبدأ كه رحم. گيرد مي شكل ارحامي و خويشاونديروابط  يقطر از همنوايي
كه  و احساس محبت دارند يلبه هم تما يفطر طور بهكه وابستگان به آن،  كند مي ايجاد پيوندي

 بنـاي سـنگ  تواند نمي ،فطرت بر منطبق غير و بيروني همنوايي. است ييهمنوا يبرا يمناسب ينهزم
ـ  يـزه انگ يراز اشد،ب انساني مند فالح جامعه  تبيـين و  يـات آ براسـاس  .يسـت ن آن پشـتيبان  يدرون
 ،رفتـار  و عواطـف  بيـنش،  يعنـي  همنوايي، اركان يتو تقو يجادا در خويشاوندي روابط ،روايات

 نزديـك  هم به چنان را جامعه اعضاي همه تواند مي تقويت صورت در و دارد شده تجربه يرتأث
و  عمـومي  يهـا  ارزش شـدن هنجاركه ماننـد جسـد واحـد شـوند و      كند قوي را يشانپيوندها و

بر  يو همكار مساعي يكتشر ،عمومي مشاركت و شود هلس ها بر ارزش جامعه اعضاي نواييهم
   .گردد فراگير جامعه اعضايدر برابر  يتمسئول احساس و و صالح يرخ
بوده و قرآن  يا استفاده از منابع كتابخانهها  داده يآور روش جمع ،يليتحل يفيتوص پژوهش اين در

 درستي ياندننما پژوهشمهم  يجه. نتهستند يو محور يمنبع اساس همسو، ياتو روا آن يرو تفاس
 است. »مطلوب ييهمنوا يبرا يشاونديخو روابط يتجامعه به تقو نياز« نظريه

  .ياجتماع همنوايي محبت، ،خويشاوندي روابط قرآن، :يديواژگان كل
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  مسئله انیب و مقدمه. ١

 اسـالم .اسـت صراعم جامعه سائلم از بنیانمحبت ییدور شدن از همنوا و انسانیروابط  تضعیف
 رسد می نظر  به ی، ولاست سخت مبارزه کرده ینژادپرست ویژه به و ای قبیله و قومی تعصبات با گرچه
 تضـعیف سـئلهم حـل راه عنوان به خویشاوندیروابط  یتو تقو حفظبه  ،یاتو روا قرآن یاتآ در که

 اثبـات شـد، خواهد تالشحاضر   پژوهش در کهشده است  ای ویژه توجه ،در جامعه یروابط محبت
 حقیقـت از هـا انسان همه خلقت تذکر از پس نساء سوره اول آیه در متعال خداینمونه،  برای. شود

ةٍ «: واحده دَ احِ سٍ وَ ن نَّفْ م مِّ لَقَكُ ثِ « نسل ازدیاد و گسترش که شده یادآور ،»خَ االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ  از »رياً وَ
 ،الهـی حـریم پاسداشـت در کـه جـدیتی هماننـد که کند می حکم آن از پس و بوده تقحقی همان

 و گیـرد قرار پاسداشتمورد  یدبا یزن یشاوندیخو یمحر ید،داشته باش یدبا "خالق"، و"رب"  عنوان به
واْ اهللاَ الَّذِ «: شود مراقبت حریمش از قُ اتَّ لَـ یوَ انَ عَ امَ إِنَّ اهللاَ كَ حَ َرْ األْ لُونَ بِهِ وَ اءَ مْ تَسَ قِ  يْكُ  مفسـران. »يبـاً رَ

 اجتمـاعی زنـدگی در خویشـاوندی روابـط نقـش تبیـین به آن، همانند و آیه این تبیین در اجتماعی
و  یاتآ یرمذکور و سا یهآ دراز مطالعه انجام شده  .)۵٧۶ص، ١ج ،ق١۴١٢، یدقطب(س اند پرداخته

 یاجتمـاع یدر زنـدگ تـأثیریچـه  یشاوندیروابط خو :که ادد پاسخپرسش  ینبه ا توان می یاتروا
  انسان دارد؟
 تقویـتبـر  ییشاوندخو روابط تأثیرگذاری گیچگون: که است این یاصل سؤالمتفرع بر  سؤال
آن را  و کـرده یجـادمحبـت ا و چگونـه اسـت ینـدیچه فرا طی جامعه در محبت توسعهو  همنوایی
  ؟یابد می گسترش جامعهدر  چگونه خویشاوندی همنوایی کند؟ می تقویت
  

  ضرورت و اهمیت. ٢

 در هـایی پژوهش یشینهکه در پ استشده  یینخودش تب یدر جا جامعه تحقق برای همنوایی ضرورت
 براسـاس ییکـردن همنـوا ینـهگسـترش و نهاد یبـرا یمکتبـ هـر یی،سـو از .اند شده معرفی راستا این

 و اسـالماسـت کـه  یـنپـژوهش ا فرضـیه. کنـد مـی ارائـه برنامـهخودش  خاص یهنجار های ارزش
 بنیان محبت نوع از هم آن همنوایی، گیری شکل مهم عوامل از را خویشاوندی روابط قرآن، خصوص به
 آن اثبـات بـرای تـالش سمت به و تقویت ذهن در را فرضیه روایات و آیات از مواردی به نگاه. داند می

از  هـا را در مرتبـه بعـدآن به احسان و خویشان با نیکو روابط برقراری قرآننمونه:  برای کند، می هدایت
 نزدیکـان و مادر و پدر به و نسازید او شریک را چیزی و بپرستید را خدا«قرار داده است:  یعباد یدتوح

از اوصـاف فاسـقان  یشـاوندیقطـع روابـط خو یگرد ی) از سو٣۶، (نساء »نیدک یکی... ن خویشاوند
... آنچـه را خداونـد بـه  هکـهسـتند  سانیکفاسقان « :)٨٨، ص١جتا،  بی ی،(برسو شمرده شده است
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 اند کرده یقرا بر قاطع رحم تطب یهآ سجاد امام). ٢٧، (بقره» گسلند... وصل آن فرمان داده است می
 دیگـران بـر مقـدم نزدیکـان حق که کرده امر متعال خدای همچنین، .)۴۵ص، ١ج، ١۴١۵ حویزی،(

در سـخنان  ،تبـع قـرآن  بـه. اسـت آن تـرین مهـم ی) که حقوق معنـو٣٨، و روم ٢۶، (اسراء شود داده
 گرفتـه اسـت. قـرار یتوجه خاص مورد یو وابستگان ارحام یکانروابط با نزد یبرقرار یزن معصومان

، ١٣۶٣ ینـی،(کل اسـت شده داده توجه" خدا"رحمت  با اش "َرِحم" و رابطه یبه معنا یاتروا یندر هم
که خود را مـتمم مکـارم  پیامبری .)۵٣٩−۵٣٣ص، ٢١ج ،ق١۴١۴ ی،؛ حرعامل١۵٧−١۵٠، ص٢ج

 هـای مأموریت از عبودیت در توحید کنار در را یشاوندیخو روابط یجو ترو تبلیغکرده،  یاخالق معرف
  ).  ١١۶ص ،٣۵ج ،ق١۴٠٣ ی،(مجلسکرده است  یخود معرف یاساس

 در خـاص آن تـأثیر یـلدل بـه یشـاوندیخو روابـطکه  دهد می نشان تعابیر نوع در دقیق مطالعه
 و گیرد قرار پژوهش و مطالعه مورد باید هستند همنواییاز عوامل  که ،و محبت رحمت رحم، ایجاد
کـارکرد مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و بـا نفـوذ  ین. اگردد روشن اجتماعی مهم مؤلفه این در آن نقش

 بـه ناچـار های انسان مجموعه"به  یلجامعه تبد یارحام آمیز روابط محبت یفو تضع یفرهنگ غرب
 برخـوردار درونـی همنـوایی از که واقعی معنای به جامعه داشتن برای پس،شده است.  "هم تحمل
  .است ضروری خویشاوندی روابط وجود باشد،

 روابط به خاص توجه که کند می ایجاد را یتذهن ینا یثاز قرآن و حد هایی برخورد با گزاره پس
 روابـط نـوعهسـتند و  یجامعـه محـدود خویشـاوندان کـهاست و از آنجـا  مندهدف خویشاوندی
 یـاتو روا آیات یبافت علم ینا ازباشد. پس هدف پژوهش  یهدف اجتماع یدبا ،است اجتماعی

 ییهمنـوا یجـادا یبرنامه اسالم برا رسد می نظر  بهکه  شود می دریافت یشاوندیمرتبط با روابط خو
 و نآقـربـا نگـاه بـه  یهفرض این یینتب یحاضر در پ مکتوبهمحبت و رحمت باشد.  یجادا ی،اجتماع
  .است احادیث

  
  پژوهش پیشینه. ٣

  :است شده نوشته مقاالتی نیز همنوایی مورد در. است متعدد آثار و مقاالت خویشاوندی روابط مورد در
  

  یشاوندیبه روابط خو  مربوط مقاالت) الف
روزمره: مطالعه شـهروندان  یو صله رحم در تعامالت خانوادگ یشاوندیگاه روابط خویجا«. ١
 یـن[ا ١٠شماره)، ١٣٩٢(زمستان ،یستیاخالق ز یهدر نشر ،یطوس یرضو یدمجتبیس از ،»یتهران

 عوامـل و علل و پرداخته تهران شهر سطح در فامیلی یدارهاید و یشاوندیخو روابط میزانمقاله به 
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آن بـر سـبک  یرتـأثدر اسـالم و  یشـاوندیروابط خو یگاهجا« ؛]است کرده بررسی را روابط کاهش
تفکـر و  یالمللـینبـکنگـره  ینمقاالت دومـمجموعه در  ١٣٩۴ سال که جعفرنیا فاطمه از »یزندگ

و  یـاتنگـاه کـرده و براسـاس آ یفـهوظ عنـوانبـه یشـاوندیشده به روابط خو منتشر ینی،پژوهش د
 ی،معنـو ی،عـاطف ی،روانـ ی،اخالقـ یهـا ینهزمرا در  یشاوندیخو روابطبازتاب عمل به  یات،روا

  ؛است دانسته یو اقتصاد یاجتماع
 سیدحسـن اثـر »یثخـانواده از منظـر قـرآن و حـد یروانـ یتو امن یشاوندیروابط خو«مقاله . ٢

سســه ؤم ی،انســان معاصــر و نظــام خــانواده، ســار ی،اســالم یهــا آمــوزه یشهمــا، ١٣٩۵ آقابابــایی،
 یلتحل ،یگرانانسان به د یو روان یجسم یازهاین براساسرا  یشاوندیروابط خو ی،سار یامبراعظمپ

 یبـرا یمناسـب ینـهزم یشـاوندانخو یانم یو فطر یعیدرک متقابل طب یلروابط خاص را به دل ینکرده و ا
  ؛استکرده  برآورد یخانوادگ یدر زندگ یروان یتامن ویژه به ،یآدم یازهایبه ن ییپاسخگو
روابط  ینهدر زم یامام هاد یرهبر س یدرآمد«در مقاله  یمطهر یدرضاو حم یوسفیان. زهرا ٣
 رابطـه تحکـیم کـه انـد ، نشـان داده٧١، شـماره ١٣٩۶ ییزپا ،اسالم یختارمجله  در ،»یشاوندیخو

 هـدف ایـن تـأمین یبـرا یو امام هـاد داشته یژهو یتاهم مـعصومان سیره در خویشاوندی،
  .اند داده نشان عملی مناسب الگوهای

در ماهنامـه  یملکوت یاز عل »یاسالم یها آموزه در خویشاوندی اخالق«: مانند مقاالتی همچنین،
 متعـدد ها سایت و مجالت در که مشابه مقاالتو ١٩۶ شماره مبلغان آموزشی پژوهشی، ،یرساناطالع
  .اند پرداخته روایات و قرآن نگاه از آن قطع پیامدهای و خویشاوندی روابط آثار بیان به هستند،
  .نشد یافت پژوهش این نظر مورد عنوان خاص ای مقاله شده، انجام جستجوهای در
  
  همنوایی با مرتبط مقاالت) ب

 یعّلـ یطشـرا کیفی  تحلیل و اجتماعی همنوایی شناسی سنخ: یزیتا هنجارگر یی. از هنجارگرا١
 و پاییز ،یرانا یمسائل اجتماع یبررسمجله  ینیان،و احسان ام ییفسا یصادق یالبر آن؛ اثر سهمؤثر 

  ؛٢ش هفتم، دوره، ١٣٩۵ زمستان
و...، مجلـه  یمیکر یوسف یی،شمسا یمهدمحمد نوشته ،»... آن یها و همبسته ییهمنوا«. ٢
  ؛٩ش، ١٣٨٨ بهار ،یکاربرد یشناسروان
 بـه ،»آمـوزان دانش ییآن بر همنوا یرخانه و مدرسه و تأث یاجتماع یهاتضاد ارزش یبررس«. ٣

  ؛ ۶٣، ش١٣٧٩ ییزپا ،تربیت و تعلیم مجله ی،کاشان یدمج قلم 
و محمـدکاظم  یرعـربم اللـهفرجاثر  ،»یماز منظر قرآن کر یاجتماع ییبر همنوا یدرآمد«. ۴
  .٨ش، ١٣٩۴ ،یاسالم و مطالعات اجتماع یپژوهش یفصلنامه علم یمی،کر
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 تـأثیرات بـه حتـی بعضـی کـه انـد شـده تألیف رحمصلهدر مورد  یزن هایی نامهپایانو  ها کتاب
بـه ذهنشـان  یـا انـد نکـرده تـوجهی هیچ پژوهش این خاص مسئله به ولی ؛اند کرده توجه اجتماعی

 یپژوهش نپرداخته، ول ینبه عنوان ا ای مقاله و کتاب هیچ در که داد نشان بررسیاست. پس  یامدهن
تـا  باشـدحاضر  ژوهشپ در رفتن جلو  به یگام یبرا یخوب ینهزم تواند می هیادشد مقاالت همجموع
  .شود یبررس قرآنی نگاهی با بنیان محبت ییدر همنوا یشاوندیروابط خو تأثیر

  
  شناسیمفهوم. ۴

  خویشاوند محدوده و مفهوم. ١−۴
باشـد  کیـنزد شـخص بـه آن جز و مادر ایواسطه نسبت از طرف پدر   به هکاست  سیک خویشاوند
 و یَنَســب نزدیکــان بــرایَرِحــم  یفرهنــگ اســالم در .)٨٩٢۴−٨٩٢٣، ص۶، ج١٣٧٧(دهخــدا،

 است ممکن که )٣۴٧ص، ق١۴١٢ اصفهانی، راغب( است شده گرفته استعاره خونی شاوندانیخو
 کـه شوند می اضافه خویشاوندان جمع به دامادی طریق از دیگر گروهی. باشد مادر یا پدر طریق از

  .)١٢٧ص، ١۵ج ،نمونه تفسیرو همکاران،  یرازی(مکارم ش دارند" ی"سبب خویشاوند عنوان
راً « در آن جمعیتی بندی قالب و بشر آفرینش ازقرآن  هْ صِ باً وَ  یو داماد ی) نسبیشاوندیخو(؛ نَسَ

 مـذکر یـا پسـر طریـق از خویشاوندی که داده توضیح حدیثیگفته و  سخن) ۵۴، (فرقان »)ی(سبب
  .)٢٣، ص۴، ج١۴١۵ یزی،(حو است) ی(سبب یِصهر ،مؤنث یا دختر طریق از و َنسبی

 ونـدیپ فـرد بـه َنسب قیطر از هکاست  انیکینزد همه شامل و دارد وسیعی محدوده خویشاوند
، ٢، جق١۴٠١ ی،کاشـان یض(ف باشد جایز ایشان با ازدواج و باشند دور خویشاندان هرچند دارند،
  .)٣٩١ص، ٩، جق١۴١٧ یی،طباطبا ؛٨ص

 تقویـت. اسـتجامعـه  یعرف عقـال در متعارف یمعنا به خویشاوندیمورد نظر است،  آنچه
  .است کافی محبتی همنوایی ایجاد در حد همین

 ،؛ احزاب٧۵ انفال،؛ ١ ،(نساء »َرِحم«: از عبارتند قرآن در خویشاوندی بر کننده داللت واژگان
)، ١٠، (توبـه» إّل «)، ۵۴، (فرقـان» َنسب«)، ٨و  ٧، (نساء »یُقرب«)، ٣ ،؛ ممتحنه٢٢، ؛ محمد۶
). در ۵۴، (فرقــان» صــهر«) و ٢٢، ؛ مجادلــه٢١۴، (شــعراء »رهیعشــ«)، ٩٢−٩١، (هــود» رهـط«

 آن دامنه به دیگری معنایی نگاه در ولی است، لحاظ مورد) ی(خون یاغلب نسبت َنَسب یشاوندیخو
 شامل و رود می فراتر هم این از گاه. است گردیده نیز دامادی مانند سببی نسبت شامل و شده افزوده
  .شود می دارند، شخص با دوری نسبت آن اعضای که نیز قبیله و طائفه سبط،
ُقـرب در مـورد  .)١۵۴−١۵٣، ص۵، جق١۴١۴ یـدی،(فراه اسـت نزدیکـان معنای به »قربی«
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 کـار  بـه خویشـاوند مـورد در که دیگر واژه .شود می استعمال) یشاوندی(خو ان، زمان و نسبتکم
 یناز والـد یکـیَنَسب اشـتراک دو نفـر در حـداقل  .)٢٧١، ص٧ (همان، ج است »َنَسب« رود می

 یـاناست، مانند نسبت م یعرض یافرزندان و  یااست، مانند اشتراک در پدران  یطول یااست. نسب 
 »َنسـب«: انـد گفتـه یبعض .)٨٠١ص ،ق١۴١۶ ی،(راغب اصفهان فرزندان چند برادر و پسر عموها

 اسـت أنـاث طریق از خویشاوندی که »صهر« مقابل در است ذکور طریق از خویشاوندی و قرابت
  .)٢٨٧، ص٣ ج، ق١۴٠٧ زمخشری،(

 .)٢۴، ص١١، جق١۴٠۵ ،لسـان العـرب منظـور،(ابـن دارد کـاربرد قرابت و َرِحم در نیز »أّل «
  .(همان) شود یله شخص اطالق میقب و عشیره قوم، به »رهط«

 و .)٢۶−٢۵، ص۵، جش١٣٧٢ ی،(طبرسـاسـتعمال شـده اسـت  یکاندر اقارب و نزد عشیره
 نشـان را شـخص وابسـتگان جمعیتـی بزرگـی کـه نزدیکـان از جمـاعتی و گروه برای است عنوانی
  .)۵۶٧، صق١۴١۶ ی،راغب اصفهان( دهند می

 ایـن کـه کنـد مـی داللت کند، می بار آن بر حدیث و آیه که حکمی و است مشیر عنوانی گاهی
بـه طفـل  دهنده یربـر شـ یهدادن). در آ یر(ش رضاع عنوان مانند است، خویشاوند زمره در نیز عنوان

اطالق شـده اسـت. پـس از  )٢٣، (نساء ی،و بر دختران آن زن خواهر رضاع یعنوان مادران رضاع
   .شود یحاصل م یشاوندیرضاع هم خو یقطر

  
   خویشاوندی روابط از مقصود. ٢−۴

و  یوسـتگیرا به هم پ یزدو چ یاآنچه دو تن  ،پیوستگی بستگی، معنای بهاست رابطه  جمعکه  روابط
 ین،(معـ اسـت یونددهنـده،دهنده، پ ربط یوند،عالقه، پ یز،دو چ یادو تن  ینعالقه ب دهد، یارتباط م

 مختلـف علـوم در کـه دارد وسیعی دامنه روابط .)١٣٧٧ ،لغتنامهدهخدا،  ؛١٣٨۶ ،یفرهنگ فارس
 روابـط تصویری، روابط عاطفی، روابط کالمی، روابط مانند ،شود می ترسیم آن از مختلفی اشکال
 اسـت هایی واکنش و کنش یشاوندانبا خو روابطاز  مقصود) ١٣٨٩پور فراشاه،  دهقان( ...و جنسی

رفع مشکالت، دفاع از آنان در برابر ظلم، عطوفت  ی،مال یازهاین یناحسان، تأم یدار،د قالب درکه 
احسـان نمـودن بـه  خویشـان، بـا بطهارمراد از : «دیگو می ریاث ابن. گیرد می صورت ...و یو مهربان

 احوال ردنک تیو رعا آنها به دادن نشان عطوفت و مهربانی و سببی و نسبی شاوندانیخو از انکینزد
ــان ــر،اث (ابن »اســت آن ــی  .)١٩١، ص۵، ج١٣۶۴ ی ــواعیمرحــوم نراق ــلاز  ان ــ تعام ــا امطلوبن  ب
 یـقو آزار از طر اذیـت :مانندشود؛  یدهفهم مطلوب روابطمقابله  ینهقر به که شمرده را یشاوندانخو

 ترک ،کینه روی از مراوده ترک ،دفع ظلم از اجتناب ی،ازمندیندر رفع  یدنبخل ورز ؛ردارک ای گفتار
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 )٢٠١، ص٢ج تـا، یب ی،(نراقـ ...و سـفر از بازگشت هنگام نکردن استقبال مرض؛ حال در عیادت
   .کنند یمقصود از روابط را مشخص م یمدست از مفاه ینا یمثبت و منف
بـا  ورفتن  شبه مالقات ،یمالو آزار او، مواسات  تیاذ از رییجلوگ یعنی یشاوندبا خو رابطه پس

  . ...و ردنک کمکدست و زبان 
  

  همنوایی شناسی مفهوم .٣−۴
اسـت  ییصـدا و هم یسـازگار ی،هماهنگ ی،همرنگ ی،همراه یبه معن Conformityمعادل  همنوایی

) Conformity Social( یاجتمــاع یی) و مقصــود از همنــوا٨۴١۵ص ،٨، ج١٣٨١ ی،(ر.ک: انــور
 یامـدهایکه آثار و پ یا گونهجامعه است به یاگروه، قوم  یکعمل  های یوهها، رفتارها و ش از ارزش یرویپ

فرد با گروه عبـارت  ییسخن، همنوا یگرکند. به د یداهور و تبلور پفرد و جامعه ظ یاجتماع یاتآن در ح
خود  یتکرده و در ساخت شخص یگروه را درون ینمادها و هنجارها ها،  که فرد باورها، ارزشیناست از ا
ناخواسته تا اطاعت  یو سازگار یاز توافق سطح یی) همنوا١٨۴ص ،١٣٨٨(روشه،  کند دخیل یگانگی

  .)١٢٣٢ص ،٢، ج١٣٩١ (راسخ، شود یرا شامل م یاجتماع یداوطلبانه از هنجارها
 اجتمـاعی، همنـوایی. اسـت رفتـاری و اخالقـی اجتمـاعی، عـدبُ  سه دارای کم دست همنوایی

 (راسـخ، اسـت اعضـا توسـط خـاص گـروه عـادات و هنجارها ها، ارزش باورها، اجرای و پذیرش
سـخن  جریـان، و راه یـک از پیـروی ؛"سـبیل عکـه از "اّتبـا یاتی) در قرآن آ١٢٣٢ص ،٢، ج١٣٩١

  معنا هستند.  ینو...) ناظر به هم ٢١ ،؛ نور١۴۶و  ١۴٢ ،؛ اعراف١١۵ ،(نساء گویند یم
  

  آن مطلوب نوع و محبت یمعنا .۴−۴
، ق١۴٠۵منظـور، (ابـن اسـت قلبـی میل و دوستی معنای به و خشم و کینه نقیض لغت در محبت
 عامـل محبـتدر وجود محبوب باشـد.  یلتمحبت ممکن است لذت، منفعت و فض ریشهحبب) 
  .)٢١۵−٢١۴ص ی،(راغب اصفهان است ایثار و ترجیح اراده،

بگـو: : «فرمایـد می یامبر. قرآن از زبان پاست همنوایی و همگامی و همراهی سبب محبت
  .)٣١، عمران (آل» د...ینکروی ید، از من پیدار می دوست را خدا اگر

د، یـ(مف»  اسـت کـه دوسـتش دارد یانسان همـراه کسـ«نقل شده است:  یزن از رسول خدا
  .)١۵٢، ص١۴١٣
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  بنیان محبت همنوایی و خویشاوندی روابط. ۵

جامعه اسـت.  یو رفتار اعضا یشهدر اند یاساس های مؤلفه تحقق نیازمند اجتماعی همنوایی تحقق
 را هـا مؤلفـه ایـن توانـد می یشاوندیخو روابطکه  دهد می نشان مرتبط روایات و قرآن یاتآ یبررس
 آنهـا ایجاد در خویشاوندی روابط کارکرد بعد مرحله در و ارائه همنوایی های مؤلفه ادابت .کند ایجاد
  .شد خواهد تبیین

  
  انیبن محبت ییهمنوا یاساس یها مؤلفه) الف
  انسانی حقیقت وحدت به اعتقاد .١

انسـان اسـت،  یقتاعتقاد به وحدت حق جامعه، اعضای با قلبی همراهی و همنواییرکن  ترین مهم
 ینرا از بـ ییهمنوا ینهزم یقت،و تفاوت در حق یقتاز نظر حق یبر بعض یبعض یاعتقاد به برتر یراز
 یجـابیو ا یاز روابـط سـلب یوقت و است افراد ایراد که بیند یواحد م یقتقرآن انسان را حق .برد یم

 و فـردی های تفاوت رغمبه ها همه انسان دهد یکه نشان م است ای گونه به ،گوید می سخن ها انسان
 هـر«: فرمایـد یمـ انسـان یـکنجات جان  یا کشتننمونه، در مورد  عنوان به ؛واحدند یک ظاهری،
 ورا کشـته  هـا انسـان همـه گـویی شـد،بکُ  زمین روی در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانی کس،
علـت  یـینتب در). ٣٢ ،(مائـده »است کرده احیا را ها انسانهمه  ییگو ،کند احیارا  یانسان کس،هر

 صاحب یافتهنجاتدارند و فرد  اندیگر و قاتل که دارد را حقیقتیمقتول همان  کهگفته شده  یهحکم آ
است که اصل  یتمشترک در همه، همان انسان یقتحق یندارند. ا انیگرو د یکه ناج است حقیقتی

، ٣ج ،ق١۴٢۴ ،مغنیـــه ؛٣١۶، ص۵، جق١۴١٧ ،یی(طباطبـــا آن در همـــه افـــراد برابـــر اســـت
ِ «قرآن  ینکها یعنی) ۴٨−۴٧ص تَلَ النَّاسَ مجَ ِ  يَاأَحْ «و  »يعاً قَ اسـت  یـنا براساسفرموده،  »يعاً النَّاسَ مجَ

 یقـتاز حق یشده ممکن است سطح پسـت یااح یادارند، وگرنه مقتول  یقتحق یک ها که همه انسان
 کسـی اگـر این،بنابرنخواهد بود.  »یعجم«با  یاو هرگز مساو یایداشته باشد که کشتن و اح یانسان
 ،کنـد تضـییع را او حقـوق از حقـی یا دارد روا او به را آمیزی توهین رفتار یا کنداقدام  انسانی قتل به
  خود و نوع انسان را مورد تعرض قرار داده است. یقتحق

 یهـودبـه  ،یکـدیگر کـردن آواره و ریـزی خـون و جنگ از نهیدر مورد  خداوند دیگر، ای آیه در
 بعـض بیـان از )٨۴، (بقـره »نکنیـد اخراج هایتان از خانه را خودتان و نریزید را خود خون«فرمود: 
 ،شـوندهاخـراج و کننـدهاخـراج مقتـول، و قاتـلکه  فهماند می ضمناً  آیه که شود می استفاده مفسران
 .)٣٠٠، ص١ج ،ش١٣٧٢ ،طبرسـی ؛١۶٠، ص١ج ،ق١۴٠٧ ،ی(زمخشـر هسـتندواحد  حقیقت
معتقدنـد،  ییماننـد عالمـه طباطبـا یکـه بعضـباشد چنان ینگاه انسان اینکه بنابر نیز یدیگر موارد
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واْ : «»نکشید را ودتانخ« :مانند تُلُ قْ الَ تَ مْ وَ كُ سَ م بَ «که پس از  » أَنفُ الَكُ ـوَ واْ أَمْ لُ أْكُ الَ تَ موَ ـالْبَاطِلِ  يْـنَكُ » بـِ
 یمجمـوع اعضـا بـر حکم که )١١، (حجرات »نکنید جویی عیب خودتان از« و ،آمده )٢٩، (نساء

 ،یی(طباطبـا هسـتند یقتحق یک جامعه یاست که اعضا ینا یانگرشده است، ب بار یجامعه انسان
  .)٣٢٢، ص١٨و ج ٣٢٠ص، ۴، جق١۴١٧

 مؤمن و مسلمان های انسان یعنی یرد؛شکل بگ یمانا یداضافه شدن ق براساس تواند می دومی نگاه
واحـد بداننـد؛  یـکهمـه را  یـدمؤمن واحد است و آنـان با های انسان حقیقت که برسند اعتقاد این به

بـر اثـر  یه امـت اسـالمکـآن اسـت » أنفس«گران به یر از دیتعب سّر « حداقل: اند گفته بعضی کهچنان
  .)۴٢۵، ص١٨، ج١٣٨٩ ی،آمل ی(جواد »اند نفس کیم که با هم دارند در حک یمانیا یدگیتن درهم

 بـه چـرا: فرمـود مؤمنـان بـه اکرمپیـامبر همسران از یکی به زدن همتت یدر ماجرا خداوند
وهُ «: نداشتید ظن حسن خودتان تُمُ عْ مِ الَ إِذْ سَ مْ خَ  لَوْ هِ سِ نَاتُ بِأَنفُ مِ ؤْ الْـمُ نُونَ وَ مِ ؤْ اً ظَنَّ الْـمُ ا  ريْ ـٰذَ الُواْ هَ قَ وَ
بِ   بـه کـه گونـههمان و است ودخمؤمنان حسن ظّن به  یگرحسن ظّن به د یعنی )١٢، (نور »نيٌ إِفْکٌ مُّ
 در ایشـان از و باشـید داشـته ظن حسن نیز دیگران به کنید می دفاع خود از و دارید ظن حسن خود
، ۵ج ،ق١۴٢۴ مغنیـه، ؛٢٠٣، ص٧ج ش،١٣٧٢ ی،(طبرسـ کنیـد دفـاع نـاروا هـای تهمـت برابر
الَتْ لَ «مانند:  یریتعاب ینهمچن .)٢۶١−٢۶٠ص، ١۶ج ،ق١۴١٩ الله،فضل ؛۴٠۵ص مْ ـقَ هُ لُ سُ مْ رُ هُ

مْ  ثْلُكُ ٌ مِّ نُ إِالَّ بَرشَ ـ «) و ١١، یم(ابراه» إِن نَّحْ ٌ اْ بَرشَ نَ امَ أَ لْ إِنَّ مْ قُ ـثْلُكُ  نشـان روشـنی  ) بـه١١٠ ،هـفک» (مِّ
 مـورد در را مختلفـی تعـابیر متعـال خدای. دانستند می واحد را انسانی حقیقت پیامبران که دهد می

 بـه کـه خوانـده، مشـرک اقـوام بـرادر را پیـامبران کـه آیـاتی و آیات همین مانند کرده، نازل پیامبران
  .دهد می نشان را بشر آحاد همه همانندی
 یقـتحق یـکواحـد و  کیـ را یمـانیجامعه ا یدر موارد و یانسان جامعه یموارد در قرآن پس
انسـان سـالم بـا  یسـتممکـن ن یـراز ؛است اجتماعی همنوایینگاه ضامن  ینا .است کرده قلمداد

 رفتـار و همگـان داشـتن دوسـت هـا، انسان همه با درست رفتار علی امام .نباشدخودش همنوا 
 هسـتند تو دینی برادر یا[مردم] «: اند دانسته الزم نگاه همین بر مبنی را شهروندان همه با آمیز محبت

 از دیگـری بیـان که آفرینش در همانندی پس .)۵٣ خطبه ،البالغهنهج( »آفرینش در تو همانند یا و
 یـانیاساس حضرت در ب ین. بر هماست کافی حقوق رعایت لزوم در است، انسانی واحد حقیقت

 یکه جز او پروردگار یمهست یمن و شما مملوک و بنده پروردگار: «اند خطاب به مردم فرموده یگرد
  .)٢١۶ خطبه ،البالغهنهج(  »یستن

 در مؤمنان«: است شده نقلمؤمنان  یقتمورد وحدت حق در خدا رسولساحت دوم از  در
 یعضو گاههر که هستند واحدی جسمهمانند  یکدیگر،با  یوندو پ یمهرورز هم،  به نسبت دلسوزی
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 ،بیهقـی( »کنـد مـی همراهـی شـب، بیداری و تب در سوختن در او با اعضا سایر آید، درد  بهاز آن 
  .)١٠٢ص، ۶ج ،١۴١٠

 همچـون خود دینی برادر با که است واقعی مؤمن زمانی مؤمن،«: اند هفرمود نیز صادق امام
 نـوری( »شـود مـی قـرار یو بـ متأثر نیز آن های رگ سایر شود زده آن از رگی اگر که باشد جسد یک

  .)۴٢ص، ٩ج ،١۴٠٨ ،یطبرس
 رکن بینش این .ببین خودت را دیگران که دهند می تعلیم مسلمان به آن روایی تفسیر و قرآن پس
  .است ایمانی جامعه خصوص  به بشری، جامعه در همنوایی از مهمی
  

  انس و الفت .٢

  است.  جامعه یتک اعضاتک یانم »ُانسو  الفت« ،یانبن محبت همنوایی درعناصر مهم  از
باشـد و  یگـرکـردن دل د یراضـ یدر پـ یهر دلـ یعنیقلوب است،  یانتنافر م یضکه نق الفت

را  یـاتح هـای زمینـه همههم بخواهد و  یدیگر قلب برای برد، یلذت م از آن خودشرا که  یمنافع
و لـذات  یـدجاو یـاتهمه با هم فراتر روند و بـه ح یویاز تمتعات دن که چنان ،کنندهم فراهم  یبرا
  .)١٢١−١٢٠ص، ٩، جق١۴١٧ یی،(طباطبا» برسند یابد

ِإْذ  ْیُکْم َواْذُکـُروْا ِنْعَمـَت اللـِه َعَلـ«: فرماید می جاهلی جامعه وصف در خداوند دیگر، ای آیه در
َف بَ  ْعَداًء َفَألَّ

َ
 دیآر ادی به خود بر را خدا(بزرگ)  نعمت و؛  ...ُقُلوِبُکْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواناً  ْیَن ُکنُتْم أ

 بـرادر او نعمـت تکبر به و رد،ک جادیا الفت شما های دل انیم او و دیبود گریدکیچگونه دشمن  هک
  ). ١٠٣ ،عمران (آل »دیشد

 و کند می یادآوری ایشان به را دشمنی از پس مؤمنان میان دوستی و الفت ایجاد خداوند آیه این در
 یجـادا آنـان میـان درکه  دهد می قرار الفتی و انس پی در را یثرب مردم میان در آمده وجود  به همنوایی

  ).  ٣٢، ص٣، جش١٣٧۴ ،یرازی؛ مکارم ش٣٧١، ص٣، جق١۴١٧ ،ییاست (طباطبا دهش
 نکته. است همنوایی نوع ترین عالی که است برادری سبب"الفت"  است آن بیانگر روشنی  به آیه
 ادبیـات در برجسـته و مهـم الفـاظ از کـه"اخـوان"  تعبیـر بـا را همنوایی آیه که است این آیه ظریف

 سـابق مبنـای برادری در. است الفت از برخاسته برادری یعنی. است کرده بیان است، خویشاوندی
 کنـیر نیـز مؤلفـه این معنا ندارد. یبرادر ،حقیقت وحدت به اعتقاد بدون زیرا است، توجه مورد نیز
   .است همنوایی برای
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  همنوعان به آورسلم خاطر تعلق .٣

 ییهمنـوا یگـرد ییمبنـا یرساختز یکدیگرو سلم بودن در برابر  ذات حبحد  در دیگرانبه  القهع
 یـیافزا (هم تعاون ،)٢٠٨، (بقره )ی(آشت ِسلم یمدر قرآن با مفاه یاجتماع همنوایی رکن ینا .است

 بـه را. خداوند همـه مؤمنـان استشده  یانب یگرد یممفاه و) ٢، (مائدهو تقوا  یکیبر ن )یو همکار
ا«فراخوانده است:  یورود در سلم و آشت اأَ  يَ َ واْ فِ  ينَ الَّذِ  هيُّ لُ خُ نُواْ ادْ امَ اتِ  یءَ طُـوَ واْ خُ تَّبِعُ الَ تَ ةً وَ افَّ مِ كَ لْ السِّ

بِ  يْطَانِ الشَّ  وٌّ مُّ دُ مْ عَ هُ لَكُ  از و! دییـدرآ آشـتی و صـلح در همگـی دیـا آورده مـانیا هکـ سانیک ای  ؛نيٌ إِنَّ
 یبه معنا یهآ ین) ِسلم در ا٢٠٨ ،(بقره »شماست ارکآش دشمن او هک دینکن روییپ طان،یش های گام

، ١٠ج، ١٣٨٩ ی،آملـ ی(جـواد بـودنش مـورد امـر خداونـد اسـت یـرکه فراگ است یصلح و آشت
البته صـلح  .اند شده عوتد و مسالمت یهمه مؤمنان به ورود در دژ آشت ینبنابرا .)٢٧٠ و ٢۶٨ص

فرمـان متوجـه مؤمنـان شـده  ینجهت ا ینو به هم گردد یحاصل م یمانا یهو سازش تاّم تنها در سا
 شدن دار خدشه کهاست  ینکرده، گواه ا ینه یطانش یها از گام پیرویاز  خداوندکه  آیه. ادامه است
  .است همنوعان به عالقه و مسالمت یفشدن و تضع دار سبب خدشه ،ایمان

بـه  یابیداشـتن جامعـه سـالم و دسـت شرط ،جامعه در فراگیر آشتی و یو عالقه ظاهر مسالمت
 در و باشـد تأثیرگـذار عمـل میـدان در کـه صـورتی در البته ،و سعادت مطلوب است یرشد و تعال

 یو همکار افزایی هم به مؤمنان جامعه دیگر آیه ررو، دینااز  .باشد داشته عملی نمود جامعه صحنه
انِ « اند: و تقوا دعوت شـده یکیبر ن وَ ـدْ الْعُ ثْـمِ وَ ِ ـىلَ اإلْ واْ عَ نُ ـاوَ الَ تَعَ ٰ وَ ـوَ التَّقْ ـىلَ الْـربِّ وَ واْ عَ نُ ـاوَ تَعَ  و ؛وَ

 اریکـهم تعـّدی و گنـاه راه در(هرگـز)  و! دیـنکبـا هـم تعـاون  زگارییپره و یکین راه در(همواره) 
افـراد و  رستگاری به که ای گونهبه تقوا و نیکی بر جمعی همکاری و افزایی هم). ٢، (مائده »!دییننما
 ینتـر. مهـماسـت مناسـب کاروسـاز نیازمنـد و دارد خـاص های دشواری ینجامدب جامعه یاعضا

 یکـدیگر بـا جامعـه اعضـای همـه ارتبـاط و اتصـالو تقـوا  یکیبر ن یو همکار ییافزا سازوکار هم
 مرابطـه و برهمصـا صـبر،از مفهـوم  کاروسـاز این بیان برای قرآن. استشده  یاد های مؤلفه براساس
ا« :است کرده استفاده اأَ  يَ َ ونَ  ينَ الَّذِ  هيُّ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ واْ اهللاَ لَعَ قُ اتَّ ابِطُواْ وَ رَ واْ وَ ابِرُ صَ واْ وَ ُ ربِ نُواْ اصْ امَ ایمانای  ؛ءَ

 و) یددر صبر داشته باشـ افزایی هم(و  کنید یاری صبر بر را دیگرکیو  یدباش صبور همگیآورندگان! 
 هکـباشـد  نیـد،کو ازخـدا پـروا  ید،داشته باش )همبستگی (و روابط دیگرکیبا  )دنیا و دین امور در(

  .)٢٠٠، عمران (آل »شوید رستگار
وا( فراگیر فردِی  صبر به نخست خداوند آیه این در ُ ربِ از آنجـا کـه  ی) فرمـان داده اسـت؛ ولـاصْ
وا( مصابره دسـتور داده اسـت و جمعی صبر بهمحدود دارد به دنبالش  ییکارا یصبر فرد ـابِرُ صَ  .)وَ
 و بـه هـم وصـل کننـد ها یدر برابـر سـخت را خود مقاومت روییاست که افراد جامعه ن ینا مصابره
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 و دهـد هیکت گرییصبر خود را به صبر د کیو هر  نندکرا تحمل  ها تیاذ گریدکیبه اتفاق  تییجمع
 نیـا و گـردد شـتریب صـبر ریثأت و دهد هم دست به دست هست صبر صفت در هک اتیکبر جهینت در

هم در فرد (اگر نسبت به حال شخصی او در نظر گرفته شود) محسوس است و  هکمعنا امری است 
 هکـشـود  هم در اجتماع (اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود) چون باعث مـی

، ۴، جق١۴١٧ یی،(طباطبا شود یکی روهاین همه و نندکرا به هم وصل  گریدکی روییافراد ن کتکت
   .)٧٧۵ص، ١۶ج، ١٣٨٩ آملی، جوادی ؛٩٢−٩١ص

ابِطُـوامرابطه (افزوده:  عالمه روی مقاومـت ی) اعم از مصابره است، چون مصابره وصل کردن نرَ
روی یـتنهـا ننـهروهاسـت، امـا ین وصـل کـردن نیهمـ مرابطه و بود هم به ها یافراد جامعه در سخت
نی، چه در حال شدت و یزندگی دن ئوشع یروها و کارها، در جمین همه بلکه ها، یمقاومت در سخت
  .)٩١ ، ص۴ ، جق١۴١٧ طباطبایی،( و خوشی یچه در حال آسان

 یونـدو پ یجمعـ هبه صـبر دسـتمور أممؤمنان  ،قییحق تام فالح به دنیرس یبراافزوده که  ایشان
، ق١۴١٧ یی،قت، تحت فرمان خدا هستند (طباطبـایک حقیک واحد و یعنوان به یروها،زدن همه ن

  .)٩۵و  ٩٢، ص۴ج
به هم است  مرتبطو  یاساس  مؤلفه سه داراینظر قرآن  ازمؤمنانه  اجتماعی همنوایی اینکه نتیجه

در مقام احساس و  همدلی و الفت ینش،مقام ب درانسان،  یقتدانستن حق یگانهو  یدند یگانهکه از 
 تشـکیلمقـام عمـل و رفتـار  درو تقوا و مصابره و مرابطـه  یکیصلح و سازش، تعاون بر ن عواطف،

 روابـط تقویـت چگونـه و چیست ها ارکان و مؤلفه ینا قدر تحق یشاوندی. نقش روابط خوشود می
  کند؟ می تأمین جامعه برای را نیازها این خویشاوندی

  
  انیبن محبت ییهمنوا تحقق در یشاوندیخو  روابط ریثأت ندیفرا) ب

 روابـط تـأثیر چگـونگیشد،  یاناز منظر قرآن ب اجتماعی همنوایی تحقق یکه برا یعناصر براساس
  :شود می تبیین یانبن محبت همنواییو عناصر  ها مؤلفه یداریو پا یداییپ بر یشاوندیخو
  ها انسان حقیقت وحدت به اعتقاد رب خویشاوندی روابط تأثیر .١

آن را بـر روابـط  امـام سـجاد دانـد، می خسارت سبب را روابط از نوعی قطعسوره بقره  ٢٧ یهآ لذی
 رازهای از یکیکه  دهش گفته آیه تبیین در)، ۴۵، ص١، ج١۴١۵ یزی،(حو اند کرده یقتطب یشاوندیخو
 یـت،اصـالح، تقو ایجـاد، یبـرا یشـهاست که هم ینا یشاوندیخو یوندحفظ پ بر اسالم مکرر یدتأک
کوچـک  یاز واحدها یدبا یمعنو و مادی بعد در اجتماع بزرگ به یدنو عظمت بخشتکامل  یشرفت،پ

خود بـه خـود اصـالح خواهـد  یم،کوچک، اجتماع عظ یواحدها یتو تقو یشرفتشروع کرد، با پآن 
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و عظمـت  یـاریافـراد از کمـک و  داده کـه معمـوالً  ییراستا دستور به اصالح واحـدها ینشد. در هم
کـه  کنـد یم یهرا توص یافراد یهبن یتخداوند تقو نزدیکان، با ارتباطدر  یستند؛به آن روگردان ن یدنبخش

کـه  یاسـت هنگـام یـداو پ انـد خانواده یـک یاعضـا خونشان در رگ و پوست هم در گـردش بـوده و
 از. یابـد یعظمـت م یزجامعه ن یعنینها آ یمشد، اجتماع عظ یرومندن یشاوندیاجتماعات کوچک خو

معنـا  ینبه هم تواند می گردد یشهرها م یباعث آباد خویشان با روابط: گوید یکه م حدیث این رو، این
  .)١۵٨−١۵٧، ص١، جش١٣٧۴و همکاران،  یرازی(مکارم ش اشاره داشته باشد

 یـک را خودشان جامعه این اعضای شود، می سبب خویشاوندی که است این گویای تبیین این
 ارتباطـات تقویـت پـس .ندانـد اعضـا دیگـر از جدای و فراتر را خود حقیقت کسی و بدانند واحد

 نحـو بـه ترکوچک احدانسان را در و یقتبودن حق یگانه ،خانواده یک اعضای آن طی در که میِح َر 
خـدا "قطـع  دلیـل همـین بـه .بود خواهد همنوایی سبب ،کند یو در متن وجود خود تجربه م عینی

  .است شمرده "را خسارت یشاوندیروابط خو
مـردم، از پروردگارتـان  ای «: فرمایـد می که کرد نگاه نساء سوره اول آیه به توان می بیان تأیید در

 دو، آن از و رد،کـو همسـرش را از نـوع او خلـق  یـد) آفرآدم( تـن یک از را شما هک وهم ،نیدکپروا 
(و  نیـدک مـی درخواسـت دیگرکی از او نامبه  هک ییساخت. از خدا ندهکپرا را بسیاری زنان و مردان

 و( باشـید یشـاوندانحقوق] خو ردنک یمال[پا مراقبو  کنیدپروا  ،)دهید یروابط متقابل را شکل م
  .»)نکنید فراموشخود و آنان را  یانهمبستگی م

 یـنواحد هستند. پس محل تجربه کردن ا یقتحق یک یاز اجزا یهاول ینماد یشاوندانخو پس
هسـتی  تضـمین یینظر عالمه طباطبـا ازاست.  یشاونداندادن به خو یتتوجه کردن و اهم یقتحق
، ق١۴١٧ یی،(طباطبـا اسـت آنـان احـواالت رعایت و خویشاوندی روابط الهام با ،جمعیو  یفرد
  .)١٣۵−١٣۴ص، ۴ج

 خویشـاوندی محـیط در حقیقـت این فهم و افرادی کثرت عین در وحدت یعنی جمعی هستی
  .شود می آسان

جامعـه سـالم نـاممکن  یریگ شـکل یشـاوندی،قطب معتقد است که بـا قطـع روابـط خوسید
 همـین فراموشی اثر در داری برده و طبقاتی نظام: معتقدندقطب یدچون س ی. از نظر مفسرانشود یم

مفسر  ین). به نظر ا۵٧۴، ص١، جق١۴١٢قطب، ید(س است آمده وجود  به َرِحمی محبت و مودت
ـا«نخست سوره نساء:  یهآ به با توجه ،یاجتماع َـاأَ  يَ ـمُ الَّـذِ  هيُّ بَّكُ ـواْ رَ قُ اسُ اتَّ ـسٍ  یالنـَّ ـن نَّفْ ـم مِّ لَقَكُ خَ
ةٍ  دَ احِ  مقـرر و داده قـرار بشـری زنـدگی قاعده و زیرساخت را خانواده و رحمی قرابت خداوند » ...وَ
 اگـر خـدا. باشـد درخـت یـک میـوه پایـان تا انسان و شود آغاز َرِحم یک از بشر خلقت که داشت
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 را نسـل متکثـر، و متعدد افراد از و بیافریند متعدد زنان و مردان راه آغاز در توانست می خواست، می
 توحیـد از بعد یادشده آیه در بشر خالق. باشد خانواده یک انسان که خواست او ولی دهد؛ گسترش
 جامعـه قاعده وحدت تا داد، تذکر نیز کتابش در و کرده مطرح را خانوادگی پیوند و وحدت ربوبی،
(توجـه  یاصل اساس ینمتعال با ا یخدا .)۵٧۵−۵٧۴، ص١، جق١۴١٢قطب، ید(س باشد انسانی
 اسـتوار آن بـر جامعـه حیـات و نظـام که پردازد می بنیادهایی و ها پایه ریزی پی به)، یَرِحم یوندبه پ
ق  حقـو یـت، رعا مـردم یـانخـانواده و در م یـاندر م ی: ضمانت متقابـل اجتمـاع یلاز قب گردد؛  می
 تقسـیم و جامعه، عمومی اموال از مواظبت ، یکرامت و یت، حفظ حقوق زن و رعا جامعه یفانضع
 حـال صـالح دربرگیرنده و بوده افراد عموم برای دادگری متضّمن که ای گونه هب بازماندگان، میان ترکه

  .)۵٧۶−۵٧۵(همان،  باشد جامعه
 و انسـانی حقیقـتدر  وحـدتاست که به دنبال توجه دادن مردم بـه  ینا یهمهم در آ یاربس نکته
 یخـدا و کنـد یرا مطرح م یشاوندیخو یوندمسئله پ ،)حوا و(آدم  مادر و پدر یک طریق از خلقت
 یونـدبـدان جهـت اسـت کـه پ یـنا .گویـد می سخن پیوند ینپاسداشت ا بر خود مراقبتاز  متعال
رنگ کم یرا برا ینهزم یشاونداناز خو دنبری و است انسانی واحد حقیقت درکاساس  یشاوندیخو

 یکـدیگراز  یزیکیقطع رحم و فاصله گرفتن ف یراز ؛کند می فراهم نگاه ینرفتن ا یناز ب یشدن و حت
. کنـد می فـراهم بیـنشو  نگـاه درهمنوعـان را  یگـراز د ییو احسـاس جـدا دوگانگی یرا برا ینهزم

ـالَّذِ : «هفرمود مسلمانان به خطاب خداوند واْ كَ ونُ الَ تَكُ مُ الْبَ  ينَ وَ هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ واْ مِن بَ فُ تَلَ اخْ واْ وَ قُ رَّ فَ  يِّنَاتُ تَ
لَـٰئِکَ لَ  أُوْ ظِ ـوَ ابٌ عَ ذَ مْ عَ  .)١٠۵ ،عمران آل( »يمٌ هُ

ق" اخـتالف و اعتقاد و مراد از "تفـرُّ  یثاز ح جداییمراد از "اختالف"  ،طباطبایی عالمهنظر  به
اخـتالف  پدیـدهجلوتر از  "قفرُّ "ت ذکر یشان،نظر ا بهاست.  دانسته ها جسم و ها بدن یثتشتت از ح

بـه هـم  یاست، چون وقتـی قـوم یدعقا ییمقدمه جدا یکدیگر،ها از بدن ییکه جدا است آن برای
 یرثأتمتصل و از راه تماس و  یکدیگربه  یدشانباشند، عقا یکدیگر با تبطمجتمع و مرهم  باو  یکنزد

 یکـدیگراز  که زمانی خالفکند. بر رخنه نمی میانشاندر  یدتیو اختالف عق شود می متقابل متحد
هرچند  یجشود و به تدر ها می ها و مسلک مشرب اختالف باعث ها بدن ییباشند، جدا یدهجدا و بر

بـاطنی  ییشوند و تفرقه و جدا می یگرانمستقل و جدای از افکار و آرای د یینفری دارای افکار و آرا
نتواند اختالف را برطرف سازد،  یمطور مستق اگر جامعه به دارد که یدکعالمه تأ .یدآ یمهم به وجود 

 کنـد زیـاد را ظـاهری ارتباطـات و فیزیکـی روابـطاسـت کـه  یـنهـم ا تواند و آن واسطه می یکبا 
 خویشاوندی، یطدر مح خصوص  به ،ظاهری ارتباط اب یعنی .)٣٧٣، ص٣، جق١۴١٧ یی،(طباطبا

 اتفـاق خویشـاوندی روابـط در آن نـوع تـرین یکـه عـال شود میفراهم  ینشیو ب یارتباط فکر ینهزم
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 حقیقت وحدت درک خویشاوندی و خانوادگی محیط در که است جهت همان به تأثیر این .افتد می
  .شود می آسان انسانی جوهره یگانگی و

  
  اطفیع روابط و الفت شدن هنجار بر خویشاوندی روابط ثیرأت. ٢

 چنـان را آنـان میـان الفـت و عواطـف هستند، خویشاوندان ترین نزدیک که فرزندان و والدین رابطه
و بـرادران در مرتبـه  خـواهرانکننـد.  ییممکن است همنوا یزدر موارد غلط ن یکه حت کند می شدید

 در و یابـد یشدت و ضعف مـ یمابینف ،الفت و عواطف ،روابط میزان به. یناقربا همچن یربعد و سا
 را خویشـاوندانبـه  محبـتو  الفـتکـه  کسـی. کنـد می پیدا ضعف و شدت همنوایی میزان نتیجه
مناسب  یسطح دررا  یروابط ینچنهمجامعه  یاعضا دیگربا  تواند می ،کند تجربه عمیق و درست
 پیونـدهایو  الفـت یجادا یبرا یتیترب آغاز روش ،یعیطب همبستگی یک بر کیدأت پس، .کند ایجاد
جـاد تعـاطف و یرا در ا یشـاوندیخو ارتباطاتمت و رمز و راز کخداوند حگسترده است.  یعاطف

انا خلقتها  َم ِح م و الرَّ یفاّنی انا الله الرحمن الرح«... ده است: کر بیانگر یشان به همدیدن خویمهرورز
 بـهرا  خویشـاوندی دأبـم؛ من خدای بخشنده و مهربـانم و باد...ها الِع بِ  َف عاَط َت فضًال من رحمتی لِ 

 ینـی،(کل» گر مهـر و عطوفـت ورزنـدیدکـی له بهین وسیها بد دم تا انسانیش آفریرحمت خو فضل
 »آورد یمـ محبت یشاوندانبا خو یوندپ«نقل شده است:  نیز علیاز امام  .)۴۵، ص٨، ج١٣۶٣

   ).٣٠۴ص تا، یب ی،واسط یثی(ل
 و انفـاق و احسـان در کسـی هـرشـده کـه  یـدتأک دینـی هـای آموزه و قـرآن در دلیـل همین  به
ـأَلُونَکَ « مقدم بدارد: یگراند بر را خود خویشان و نزدیکان باید گیری دست ا  يَسْ ـاذَ قُـونَ مَ نفِ ـا  يُ ـلْ مَ قُ

نْ خَ  تُم مِّ قْ ٍ أَنفَ الِدَ  ريْ وَ لِلْ نِ فَ بِ  يْ رَ َقْ األْ الْ  نيَ وَ ىٰ وَ اكِ  يَتَامَ سَ الْـمَ بِ  نيِ وَ ابْنِ السَّ  زیـچ چـه ننـدک می سؤال تو از ؛يلِ وَ
 بـرای دیـبا د،ینک می انفاق هکسودمند مادی و معنوی)  هیسرما(و  یکین و ریخ هر: بگو نند؟کانفاق 
 آیـه ایـن در .)٢١۵ ،(بقـره »باشـد راه در درمانـدگان و مسـتمندان و مانیتیو  انکینزد و مادر و پدر

 یگـرد یشـانو به دنبـال آن خو ذکر شده ،هستند خویشان مصداق ترین شاخص که والدین نخست
  .اند گرفته قرار توجه مورد نیازمندان یرسا یانپا درو  )اقربین(

 نمؤمنـاریام اسـت؛ محبـت سـبب نیـز خویشاوندان با احسانی روابط از تری پایین مراحل
شـود و  کیـنزد او بـه گرفت خشم شیخو ارحام از فردی به نسبت شما از یکیگاه هر«: فرمایند می

 آرامـش نـدکچـون رحـم هرگـاه رحـم خـود را لمـس  ند،ک دایپ تماس او بدن به دستش ندکسعی 
شـدن بـه رحـم،  کیـنزد هک است جهت بدان این) ٢۶۵، ص٧٠، جق١۴٠٣ ی،(مجلس »ابدی می

 یـکدر  یفوجـود تضـع بـاو  اسـت عواطـف و احساسات کیتحربروز رحمت و محبت و  سبب
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، ق١۴١٧ یی،(طباطبـا آورد می دیپد محبترأفت و  نیطرف در و گشته ظاهر اثرش گرید بارمرحله، 
  .)١۴٨، ص۴ج

 قرآن که است ای گونه به خویشاوندان به محبت و شده لحاظ خلقت در محبت این اصلی ریشه
کید آیاتی در  خـدای دسـتورات بـه عمل و خدادوستی راه سد خویشاوندان به محبت نباید کرده، تأ

  .است طبیعی خویشاوندی روابط در الفت و ُانس پس) ٢٢ ه،مجادل و ٢۴ ،(توبه شود متعال
  

   دیگران به وابستگی و عالقه در خویشاوندی روابط میدانی تأثیر. ٣

 یشچـون افـزا یامور یانم یثانسان چنان است که در احاد یدر واقع زندگ یشانروابط با خو تأثیر
، ق١۴٠٣ ی،در همـه امـور (مجلسـ یتو عاف یافتنو ثروت و سامان   ییدارا یشافزا ی،به زندگ یدام
برقـرار  یمنسبت مسـتق یشاوندیهستند، با روابط خو یشرفتهجامعه پ یکه نمادها ،)٢٧٧، ص٧١ج

 را انسان و دهند سوق دیگرانبه  یانسان را به عالقه و وابستگ توانند می خوبی  به آثار اینشده است. 
تسالم، محبت متقابل و تعـاون دوسـتانه  ،خوب یبه زندگ یدنشوند که راه رس ونرهنم جهت این به
  :تفسیری احادیث در شده بیان اتتأثیر از ییها نمونهاست.  یگرانبا د

 سوره اول یهآ ذیل از رسول خدا یثیحد دردوستدار خود و سعادت خود است.  انسان) الف
 سـبب روابـط ایـن زیـرا ،کنید برقرار روابط خویشاوندان و ارحام با: فرماید می خدای«: آمده نساء
، ق١۴٠۴ یوطی،(سـ »کند می تأمین آخرت در را شما خیر و شود می شما دنیایی زندگی بیشتر بقای
 .)١١٧، ص٢ج

 و وحـدت خویشـاوندی روابـط کـهباشـد  یـنگفته شده که ممکن است مـراد ا یثحد یحتوض در
 ومخـالف  یانـاتو جر هـا آسـیب برابـر در انسـان یجهو در نت کند می محکم را نزدیکان میان هماهنگی

  .)١۴٨، ص۴، جق١۴١٧ یی،(طباطبا شود می تر یاو قو یو عوامل ضد رفاه زندگ ،حیات ادامهمناقض 
 کند، می ایجاد آن آثار و خویشاوندی روابط به شدیدی رغبت حدیث عناصر هوشمندانه تحلیل

عالقـه بـه خـود مسـتلزم  یندوست دارد و هم یشترب یزیانسان خود و سعادت خود را از هر چ یراز
 حاصل از آن است.  ییو همنوا یشاوندیروابط خو یمتحک

داشـتن  تر مهم آن از و مترقی تمدن داشتن و دنیا زندگی کردن آباد برای ها انسان تالش همه) ب
 یاسـت. اگـر اعضـا ینقابـل تـأم یشـاوندیهدف با روابط خو یناست. ا یسالمت و عمر طوالن

 ییو همنـوا یشـاوندیروابـط خو یتهدف تقو ینبه ا یدندرک کنند که راه آسان رس یجامعه انسان
نقل شده:  یامبرپ از .شود می ایجاد مؤلفه این به توجهی قابل گرایش یقین  به است، آن از حاصل

» نباشـند یکـانگرچه اهل آن از ن افزاید یو بر عمرها م کند یشهرها را آباد م یشاوندانروابط با خو«
  ). ۴٨١، صق١۴١۴ ی،(طوس
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امـا  یسـتندن یو درسـت یکـیفاجرند و اهل ن یقوم و ملت«شده است:  قلن حضرتش از همچنین
 یو عمرشـان طـوالن کنـد یاموال و ثروت آنها رشـد م یجهدر نت آورند، یبه جا م یشاوندیرابطه خو

 ینـی،(کل» باشـند! یشـاوندانو اهل روابط بـا خو یکانپس چگونه خواهد بود آنگاه که از ن شود یم
  ). ١۵۵، ص٢، ج١٣۶٣
 جـدا معنویـات و اتو از مسئله اعتقاد شمرده ینیرا تکو یشاوندیروابط خو یرتأث دیثاحا این
به روابط  ای العاده فوق رغبت کند، یم ییدرا تأ یآثار ینچن یزشده که عقل ن یان. فهم نکات باند کرده
 بـه را همنـوایی طبیعـی طـور بـه که کند می ایجادبا آنان  یجامعه و تسالم و همکار یاعضا یگرد با

  .دارد همراه
 امـام صـادق .کنـد مـی تقویـت شـدت بـه را اجتمـاعی همنـوایی شایسته اخالق) رواج ج
 »گردانـد یم یکاخالق را ن یو ارحام یشاوندیجامعه خو یو اعضا یکانرابطه با نزد: «فرمایند می
اسـت و  یکخود از جمله اخالق ن یشانرابطه با خو ین،ا ). افزون بر١۵١، ص٢، ج١٣۶۵ ینی،(کل

  ).٩ص، ٩ج، ١۴١٢ ی،(مازندران شود یم یکاخالق و ملکات ن یشترب یداریو پا یتسبب تقو
 هنجارشـکنی و گیـرد نمـی خشـم زود کـه صـبور و خـو نرم و اخالقی جامعه داشتن برای پس،

تسالم  ینتمر یدانم یشاوندانخو یدانپس م .گرفت کمک توان می خویشاوندی روابط از کند، نمی
  .است دیگران با بنیان و تعاون محبت

 همکاری و افزاییهم و مساعی تشریکبردن  باال عرصه یشاوندیخو روابطاست که  مشهود) د
تو هستند  یشهو اصل و ر تو پروازبدار که بال  یرا گرام خویشانت«: فرمایند می علی امام .است
  ).٣١ ، نامهالبالغهنهج( »هستنداقدام  یبرا تو نیرومند یو دست و بازو گردی می باز آنها به که

 انسـان بـه حـدیث ایـن شـوند، مـی گیـر زمین پیشرفت، ابزارهای نداشتن دلیل به افراد از بسیاری
 برخـورداری نیازمنـد کم دستبلند،  های آرمان و اهداف به رسیدن و جامعه در کردن کار که آموزد می
 بـازوی و دسـت. هسـتند او خویشاوند که استآنان  ییاز همنوعان و همنوا ای مجموعه پشتیبانانی از

   .گذارد می انسان اختیار در خویشاوندی روابط که هستند عمل ابزارهای از کنایه نیرومند
 را او انسـانی عقل که کند می ظهور مواضعی در زندگی، جریان در خویشاوندی روابط تأثیر) ه

 هـر انسان«آمده  یرالمؤمنیناز ام یگرید یان. در بسازد می رهنمون روابطی چنین وجود ضرورت به
. کننـد دفـاع دسـت و زبـان بـا او از که نیست نیاز بی خود خویشاوندان از باز باشد ثروتمند مقدار

 را او نـاراحتی و اضـطراب و کننـد می حمایـت او از کـه هسـتند گروهـی تـرین بزرگ خویشاوندان
  ).٢٣ خطبه ،غهالبالنهج...» (اند مردم ترین پرعاطفه او به نسبت ها مصیبت هنگام در و زدایند؛ می

 گیـرد، قـرار دشـمنانش هجـوم و حمله مورد انسان که است همان زندگی روزهای ترین سخت
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 نشـان را خـود کـارکرد روزهـایی چنـین در خویشـاوندی روابـط. مال و جان یا باشد آبرو به هجوم
 سـبب همنوایـان هـا دلـداری بلکه رود، می بین از دشمن مقابل در تنهایی احساس تنهانهو  دهد می

 یـاندر جر کـه چنـان شـود، منتقـل ملتـی به اگر حالت این تجربه. گردد می اضطراب رفع و آرامش
 را بنیـان محبـت ییهمنـوا یاسـالم یمتعـال براسـاسکه  یرانیانیا یلیو جنگ تحم یانقالب اسالم

 .دادنـد شکسـت شـرایط تـرین سخت در را خود دشمنان و ایستادند هم کنار در بودند، کرده تجربه
 و جامعـه روانـی امنیـت کـه شـود یمـ یـادآورشـده،  یانخلقت انسان ب یقبر حقا یکه مبتن یثحد

  .است خویشاوندی روابط تحکیم فرهنگ ترویج گرو در آن اعضای
توانمند شدن  ،خویشاوندی روابط لموسم هایکارکردجمله  از امیرمؤمنان یانب براساس) و
عالمـه  یـهبا کمـک نظر یثحد ینا .)٢۶۵، ص٧٠، جق١۴٠٣ ی(مجلس است خشم مدیریت در

 و رفـع اخـتالف باشـد همنـواییسـبب  توانـد یمـ یزیکـیو تمـاس ف یکه روابط ظـاهر ییطباطبا
 ینچنــ .هاســت همــه انســان یــاندر روابــط م یم) قابــل تعمــ٣٧٣، ص٣، جق١۴١٧ یی،(طباطبــا

 از بسـیاری کـه سـازد مـی ها انسان اخالقی تربیت برای ای مدرسه یشاوندیبه روابط خو یکردیرو
  .کند می حل را آن معضالت و جامعه مسائل

و  آثـار یشـاوندیکـه روابـط خو دهـد ینشـان مـ همسـو روایات و اجتماعی تفاسیر همطالع پس،
 جامعـه اعضای دیگر به وابستگی احساس تقویت و محبت ایجاد سبب طبیعی طور بهدارد که  یجینتا

 یشاوندیخو یطمح درکه  یروابط انسان برایملموس  آثار چنین .)٢٠۶، ص١٣٩۶ یرعرب،(م است
 هنجـار اینکـه بـر افـزون ،کند میکالن جامعه  در ییهمنوابه  راغبرا  جامعه یاعضا شود، می تجربه
  .کند می کم انسانی کالن یطامکان تخلف از آنها را در مح یشاوندیخو یطدر مح ها ارزش شدن

  
   جهینت. ۶

 یو رفتـار یعاطف بینشی، ارکان یداریو پا یداییدر پ ییبسزا نقش یشاوندیخو روابطشد که  تبیین
 سـبب ،اسـتمحـدود  ای جامعـهکه  نونداخویشا با ارتباطشد که  روشندارد.  اعیاجتم همنوایی

 کـه ای گونه به شود، می یکدیگرجامعه به  یاعضا وابستگیبه  اعتقاد و انسانی یقتحق وحدت درک
 یشـاوندیخو روابط یزن یبعد عاطف در. بینند میگسترده  یقتحق یکعنوان عضو  را به یکدیگر همه
 هـمو  یابـدگسـترش  یشـاندر سـطح خو هـم ،ورزی محبـت و مهربـانی و تعاطف کند می کمک
  . باشد انسانی جامعه اعضای سایر با تعامالت برای موفق ای تجربه

 در افزایـی هم و تعـاون روحو  یزآم مسـالمت یزنـدگ بـه زنـدگی عینیت عرصه در روابط همین
 یـدارو د یشانو تعامل با خو ارتباط .انجامد یم ارحامی جامعه یاعضا میانو صالح  یرخ گسترش
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 تجربـه .شـود یـکنزد بـه هـم ها دل که شود می سببو مشکالت آنها  یازهابه ن یدگیو رس یشانبا ا
 تـوان و کنـد مـی یتسـرا جامعـه سـطح بـه خویشان سطح از یو احساس عاطف محبت این ینیع

 درونـی نحـو  به را جامعه یعنی ،شود می همکاری و افزاییهم و مساعی تشریک و عمومی مشارکت
  .کند می همنوا

 یدرونـ ییراه همنوا بهتریندارد و  یاجتماع ییدر همنوا ینقش اساس یشاوندیخو روابط پس،
 همنــوایی دنهنجــار شــ .اســت خویشــاوندیجامعــه در  بنیــان محبــت همنــواییجامعــه، تجربــه 

 جامعـه کـالن در محبـت براسـاس همنـوایی یبرا یمناسب زمینه یشاوندانخو یاندر م بنیان محبت
 روش ایـن کـه دهد می نشان و کند می پشتیبانی را برداشت این روایی و یقرآن های داده .بود دخواه
روابـط  یـتاسـاس تقو یـنا بـر .اسـت هماهنـگ انسـان خلقـتفطـرت و  ابـ ییهمنـوا یجاددر ا
سـمت  ینبه ا یغرب یفرهنگ یانکه جر یشاوندیروابط خو یفجامعه و تضع یتتقو یشاوندی،خو
  .بود خواهد جامعه تضعیف کشاند، یم
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