
 
 

 

 

 نقش عوامل دينداري و ايماني در بهبود روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن
 

  �آقاپور رضا دکتر

  

  چكيده
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  مقدمه
گيـري از  بـه طـوري كـه جهـت بهـره     ، كشانده است» زندگي اجتماعي«انسان را به ، نيازهاي مادي و معنوي

نيازمنـد  ، ارتباط با آنهاست و بـراي دوام ارتبـاط و زنـدگي جمعـي     نيازمند، خدمات مادي و معنوي ديگران
شالوده زندگي اجتماعي از ، بندي به آنضابطه و قانون در روابط اجتماعي است؛ چرا كه بدون ضابطه و پاي

توجه كردن و به كار بستن اصول حاكم بر روابط اجتماعي براي افـراد در نهادهـاي   ، پاشد. از اين روهم مي
هـا و  ارزش، اسـت كـه از هنجارهـا   واجـب   اجتماعي امري ضروري است و بر تمام اعضاي جامعه مختلف

هـاي  اگـر جلـوه  قوانين جامعه پيروي كنند. تمايل انسان به برقراري ارتباط با ديگران نمودي گسـترده دارد.  
شود كه نوعي گرايش به ها با يكديگر را از ابتداي تاريخ تاكنون مطالعه كنيم معلوم ميگسترش ارتباط انسان

تـرين  د. مكتـب اسـالم كـه جـامع    ايجاد پيوندهاي اجتماعي و برقراري ارتباط دوسويه در انسان وجـود دار 
گرايي اهميت قائل شده است و براي بهبود روابط اجتمـاعي  اجتماعي انسان و جمع به زندگي، هاستمكتب
  سازنده داده است. هايدستور

ايثار و فروتني و ماننـد  ، هاحفظ كرامت، حسن معاشرت: اخالقي مانند هايوربرخي احكام و بسياري از دست
توصـيه  ، خواند توان آن را فرادااست و اگر مانند نماز كه حكمي فردي است و مي هاآن از جمله اين دستور

ن بـه  نيز در ضرورت گرايش مؤمنـا  ۶ار ديگران ادا كنيد. پيامبر اكرمكرده است كه آن را با جماعت و در كن
 )142ص، ق1405، هنـدي (متقي »المؤمن يألف و يؤلف و الخير فيمن الي يألف و اليؤلف«: يكديگر فرمودند

پـذيرد  گيرد و نه الفـت مـي  پذيرد و در كسي كه نه الفت ميد و الفت ميگيرمؤمن كسي است كه الفت مي«
افـراد اجتمـاع و افشـاندن بـذر     دين با ايجاد تعهد و حس مسئوليت در انسان به همنوعان و ». خيري نيست
سالم و مطلوب ، شود كه اجتماع و زندگي جمعيو عالقه نسبت به يكديگر موجب مي اعتماد، صلح و صفا

پاسخي بـراي نيـاز انسـان ايجـاد     ، شود و روابط اجتماعي بهبود يابد. دين مبين اسالم با طرح انديشه اخوت
گرديد و به آنچه به زندگي يستي مؤمنان و دينداران بيان كرده زيرا بر پايه اصل برادري است كه حقوق همز

گـاري و ماننـد آن   ناديـده ان ، خـوش گمـاني  ، آميز اجتماعي و دوستي دوسويه مانند نيـك رفتـاري  مسالمت
  تأكيد شده است.، انجامدمي

ه كـرده  مختلـف اشـار  ها با يكديگر ابعاد گوناگوني دارد كه قرآن به همه آنهـا در آيـات   روابط جمعي انسان
  از جمله اين روابط است.، شهروندي و ملي، ايقومي و قبيله، فرزندي -است. رابطه پدر

سـوره   10در اين ميان رابطه اخوت و برادري ايماني در مركز توجه قرآني است. آن گاه كه خداونـد در آيـه   
خَويكُم واتَّقُواْ اهللاَ لَعلَّكُم تُرْحمون؛ در حقيقت مؤمنان بـا  إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحواْ بينَ أَ «: فرمايدحجرات مي

در » «هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مـورد رحمـت قـرار گيريـد    
مندنـد  بهره» نياخوت ايما«اي به نام گوياي آن است كه مؤمنان از رابطه ويژه، »حقيقت مؤمنان با هم برادرند
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  : ديفرمايرآن مق ها بر پايه ايمان استوار است.كه اين رابطه

. و كه بر شما رحمـت آرد  باشد، دياز خدا پروا كن و. ديده يبرادرانتان آشت انيپس م، منان با هم برادرندؤم همانا
  .من استؤم يمن برادر تنؤم: فرمايددر اين باره مي ٧امام باقريا 

ها و ساختار فطري آن متأسفانه فردگرائي و دور ماندن از روابط اجتماعي حيه جمعي انسانبه رغم اهميت رو
هـاي بهبـود   جـو بـراي راه  و جست، باشد. از اين روعنوان يك بيماري انساني مشهود ميدر زمان كنوني به 
گـذارد. ايـن    تواند در ترميم وضعيت نابسامان جمعي و فردي در جوامع امـروزي تـأثير  روابط اجتماعي مي

به الگوهايي براي بهبـود  ، جو در آيات شريف قرآنو مبتني بر اين فرض و مأموريت است تا با جست مقاله
  روابط اجتماعي دست يابد.

  : بيان مسأله
دين مبين اسالم به عنوان نظامي جامع كه همه زواياي زندگي بشر را مورد مالحظه قرار داده از تولد هر فـرد  

در دو بعـد فـردي و اجتمـاعي نيـز وي را مشـمول      ، باشـد گوناگون راهنماي بشر مـي اي هدستور به بعد با
ن بـر  مقررات خويش قرار داده است. از مسائل مهمي كه مورد توجه ويژه اسالم قرار گرفتـه و بـه وسـيله آ   

 هاي انساني امتياز يافته مسـأله روابـط اجتمـاعي اسـت. ديـن مبـين اسـالم در زنـدگي        عموم اديان و مكتب
به دليل اينكه از منبع اليزال وحي آسـماني و از سـوي خـداي انسـان     ، اجتماعي انسان بسيار تأثيرگذار است

شناختي دقيق و بر انسان، آفرين فرستاده شده است. از سويي ديگر از جامعيت و كمال مطلق برخوردار بوده
كنـار   استخراج احكـام و قـوانين در   بينانه استوار است و از عقل نيز به عنوان يك منبع مستقل كشف وواقع

معنـوي و  ، مـادي ، هـاي جسـمي و روحـي   همه جنبه جويد. از اين رو بهسود مي نقل يعني قرآن و روايات
از ارتبـاط سـالم   ، اخروي بشر در زندگي فردي و اجتماعي توجـه كـافي دارد. جوامـع فاقـد ديـن و ايمـان      

ويژه روابط خانوادگي در اين جوامع بسيار نامطلوب و  به، اجتماعي و روابط خوب انساني برخوردار نيستند
  از هم پاشيده است و احترام و اعتماد الزم ميان اعضاي خانواده برقرار نيست.

، دين با ايجاد تعهد و حس مسئوليت در انسان نسبت به همنوعان و افراد اجتماع و افشاندن بذر صلح و صفا
شود كه در اجتماع نيز همبستگي اجتماعي و روابط سالم برقرار و عالقه نسبت به يكديگر موجب مي اعتماد

: فرمايـد مي ٧ صادق براي تحكيم روابط اجتماعي انسان نياز به تعامل با ديگران است. اماماز اين رو شود و 
تواند از مـردم  به راستي هر فرد تا زنده است نميها نيازمند هستيد و رديدي نيست كه شما به ديگر انسانت«
  ).462ص، ق1430، مجلسي( »نياز باشد و ناگزير مردم بايد با يكديگر سازش داشته باشنديب

-روابط اجتماعي اساس و شالوده هويت و كمال انساني است و مبناي اوليه پيوند با ديگـران را تشـكيل مـي   
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كه ارتباطـات  شود. اين در حالي است يي افراد و بهبود كيفيت روابط ميدهد. ارتباطات مؤثر موجب شكوفا
با ديگران ، كند. براي كسب هويتت و حتي روابط مطلوب را تخريب ميغير مؤثر مانع شكوفايي انسان اس

مشكالت خود را رفع و امكانات مناسب را به وجـود  ، كنيم و در ضمنتر ميآن را عميق، پيوند برقرار كرده
  ).30ص، 1386، (فيروزبخت آوريممي

اي كـه از نخسـتين اقـداماتي كـه     به گونـه ، م بسيار مورد تأكيد قرار گرفته استروابط اجتماعي در دين اسال
انصـار و  ، پس از ورود به مدينه و استقرار در آن شهر انجام داد ايجاد دوسـتي بـين مسـلمانان    ۶پيامبر اكرم

. بنـابراين  مهاجرين بود كه آنها را دو به دو برادر يكديگر قرار داد و عقد اخوت را ميان آنان جاري سـاخت 
كنـد؛  در ميانشـان زنـدگي مـي   ورزد و است كه با مردم دوستي و الفت مي دار از ديدگاه قرآن فرديفرد دين

 ۶ خـدا ا آفريده اسـت. پيامبر ترين بعدي است كه خداوند به خاطر آن وي رزيرا بعد اجتماعي در انسان مهم
، كليني( »شودفرد تشنه با آب خنك آرام مي كهن يابد؛ همچنامؤمن به واسطه برادرش آرامش مي«: فرمايدمي

  ).247ص، ق1401
ه و بهبود روابط اجتماعي ايفـا  بنابراين دين از طريق نظارت دروني تأثير و نقش بسزايي در كنترل افراد جامع

نقش محوري و اساسي در ترسيم ، هاي انساني و معنويبراي مباني ارزش يريزي جامعكند. دين با برنامهمي
اي است كـه  ي جامعهريزبه دنبال پي، تارهاي اجتماعي دارد. از سويي دين و مذهب در حوزه اجتماعيساخ
ها و اصول در روابـط اجتمـاعي افـراد از    ني و معنوي حاكم باشد و اين ارزشها و اصول انساارزش، در آن

بديهي است بـراي تشـكيل    تبلور پيدا كنند.، تا سطح كالن جامعه، يعني خانواده، ترين واحد اجتماعكوچك
ريزي شود و به تعبير ديگر دين در كنار توجه بـه  يهبايد ساختاري متناسب با آن ترسيم و پا، ايچنين جامعه
نيازهـاي   بـه ، ها و افراد جامعـه ر كنار تأمين نيازهاي مادي انسانكند كه داي را ترسيم ميجامعه، ابعاد فردي

  آورد.عنوي را براي جامعه به ارمغان ميفت مادي و مشود و پيشرمعنوي آنان نيز توجه مي
اصول دين آمده است تـا انسـان را بالنـده كنـد و او را از     «: جوادي آملي معتقد است اهللادر همين راستا آيت
ف الهي دين خدا و تكالي؛لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ«جهل علمي و عملي برهاند ، تبهكاري و تيرگي

  ).261ص، 1372، آملي(جوادي براي رساندن انسان به نور علمي و نور عقلي و عملي است

هاي ديگر محققـان نشـان   ه در سطور قبلي با رجوع به يافتهبا توجه به نقش دين در بهبود روابط اجتماعي ك
يعني رابطه ميان دين و  آنيم كه نشان دهيم در متن مقدس قرآن كريم اين رابطهاده شد در اين پژوهش ما برد

ذكر كرديم اين رابطه يعني رابطه ميان دين و بيشتر روابط اجتماعي چگونه تعريف شده است. همان طور كه 
دهـيم تـا ضـمن    ن را مورد بررسي و تحليـل قـرار مـي   روابط اجتماعي است كه در اين تحقيق ما بعد دوم آ

صـوص  در اين خ ۶جايگاه قرآن و سيره پيامبر، سانموشكافي براي فهم بيشتر نقش دين در بعد اجتماعي ان
خواهند وانمود كنند كـه در  هاي دشمنان دين كه ميشبهه افكنيتوان در برابر شناخته شود. افزون بر اين مي
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تواند تأثيرگذار باشد اقامه منطق و برهان كرد. به اين معنا كه امروزي دين و از جمله اسالم نمي جامعه مدرن
ر بهبود روابط انساني و پيوستگي جوامع دارد به بيان ديگر دينداري يكي از متغيرهاي اساسي نقش اساسي د

  : به دنبالحاضر  تحقيقاز اين رو در بهبود روابط اجتماعي است 
  باشد.مي قرآن دگاهياز د يدر بهبود روابط اجتماع يمانيو ا يندارينقش عوامل د

  : اهميت و ضرورت انجام تحقيق
گـاه از عهـده   ي اسـت و بـدون حضـور در اجتمـاع هـيچ     دي است كه نيازمنـد روابـط اجتمـاع   انسان موجو

ر محـيط و اجتمـاعي بـه    آيد طبيعي است كه پذيرفتن همتنوع زندگي خويش بر نمي پاسخگويي به نيازهاي
شدن نسبت به شرايط و مقررات ويژه آن محيط است زندگي اجتماعي نيز بـر محـور اصـول و    معناي متعهد

ب و قوانين و روابطي تنظيم شده است. اسالم به عنوان ديني كه پاسخگوي نيازهاي ضـروري روحـي و   آدا
و  يـد قـرار داده  روابط سازنده اجتمـاعي را مـورد تأي  هاست نه تنها ها در تمام عصرها و مكاننسانجسمي ا

ا به جامعه ايمان گوشزد گذاري برخي از اصول در روابط اجتماعي اهميت آن رامضاء كرده است بلكه با پايه
تن خلقـت و آفـرينش او   بـودن انسـان در مـ   شود كـه اجتمـاعي  . از آيات كريمه قرآن استفاده ميكرده است

ن ذَكَـرٍ وأُنثَـى    «: فرمايدسوره حجرات مي 13خداوند در آيه  ريزي شده است.پي إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـ ا النَّاسها أَيي
وبشُع لْنَاكُمعجخَبِيرٌو يملإِنَّ اهللاَ ع اهللاِ أَتْقَاكُم ندع كُمفُواْ إِنَّ أَكْرَمارتَعلَ لائقَبد و زني اي مردم ما شما را از مر؛ ا و

(نـه اينكـه بـه ايـن      ها قرار داديم تا به اين وسيله يكديگر را بازشناسـيد ها و قبيلهآفريديم و شما را از ملت
  كنيد).وسيله بر يكديگر تفاخر 

روابط اجتماعي نامطلوب و مشكالت مردم در عصر كنوني موجب تزلزل در عقيده و رفتار ديني و در نتيجه 
هاي ديني شده است. هم اكنون هشدارهاي فراواني از سوي دانشـمندان علـوم انسـاني در ارتبـاط بـا      آسيب

روابط ارزشمند انسـاني   عهرسد كه براي حفظ جامرسد. به نظر ضروري ميگسستگي اجتماعي به گوش مي
ترين و نقش دين و دينداري را به عنوان محوري، دهي به آن تالش بيشتري صورت گيرد. از اين رودر شكل

  نيكوترين عامل انساني بايد به ياري گرفت.
ين و در گذر زمان چه در وجه فردي د، اما اين رابطه، پيوند ديرين و پايدار بوده، بنابراين پيوند دين و انسان
همواره دستخوش تغييرات چشمگيري شده است. هرچند دين نقـش و عملكـردي   ، چه در بعد اجتماعي آن
عنصري اساسي و بنيادين از هر اجتماع انساني ، اما از نخستين جوامع انسان تا امروز، همواره يكسان نداشته

در درون جوامع با تمايز ملـل از  ها بنديها و دستهبنديترين محورهاي صفرا تشكيل داده و يكي از اصلي
مباحـث و  ، مجـادالت و مبـارزات  ، به رغـم همـه اخـتالف نظرهـا    ، امروز نيز يكديگر بوده است. در جهان
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و ميـزان  رسـد از اهميـت   تفسيرهاي متفاوتي كه از ماهيت و وظايف دين به دست آمـده كـه بـه نظـر نمـي     
كاسته شـده باشـد. انسـان امـروزي     ري هاي خصوصي و عمومي زندگي بشگسترش و حضور آن در حوزه

ني عقل پسند ارائه دهد و يتبي، از امور طبيعي گرفته تا موضوعات مربوط به انسان، خواهد براي همه چيزمي
داري و نقـش آن در  ها كه از اهميت زيادي برخوردار است مسأله ديـن و ديـن  يكي از امور مربوط به انسان

كه يكي از معضالت مردم در عصر كنوني ناپايداري و سسـت   وجه به اينبهبود روابط انساني است. لذا با ت
عنصري و تزلزل در زندگي و عقيده و رفتار دينـي و در نتيجـه تضـعيف ديـن و معنويـات و عـدم روابـط        

هاي روحي و رواني اسـت. بنـابراين   اجتماعي است كه به نوبه خود موجب خود فراموشي و كثرت بيماري
  : است كه دريابد آن اين پژوهش به دنبال

  چيست؟ قرآن دگاهياز د يدر بهبود روابط اجتماع يمانيو ا يندارينقش عوامل د

  : مباني نظري و تجربي تحقيق
اي از احكام و قوانين است كه در جوامع ديني از سوي خداوند متعال توسط پيامبران گرامي به مجموعه، دين

نيرومندي است كه در بشر به وديعت نهاده شده بـه ابـديت    بشر ابالغ شده است. دين سرمايه زندگي و قوه
بخشـي و  كنـد. يكـي از كاركردهـاي ديـن از نظـر قـرآن انسـجام       انديشد و با جهان ديگر پيوند پيدا مـي مي

شناسـان كـه   شناسان و مردمهمبستگي اجتماعي و دور نگه داشتن جامعه از اختالف است. بسياري از جامعه
دهد ها اجازه مياند. دين به انساناند به نقش دين در همبستگي اجتماعي توجه نمودههبه مطالعه دين پرداخت

نوعانشان فراتر از ايـن خودخـواهي عمـل     ان فائق آيند و به خاطر عشق به همشتا بر تمايالت خودخواهانه
رك بـه همـديگر   كنند. اين همان شيرازه نيرومندي است كه افراد جامعه را با يك كيش و نظام عقيدتي مشـت 

  ).33ص، 1387، (كوزر دهد. دين سنگ بناي اجتماعي استپيوند مي
معتقد است كه بعد مناسكي نقش مهمي در تقويت همبستگي اجتماعي ايفـا  ، به پيروي از رابرتسون، دوركيم

-زيرا افراد از طريق مشاركت در مناسك و مراسم مذهبي اقتدار اخالقي جامعه را آشكارا حس مـي ، كندمي

شود و از همين طريـق اسـت كـه    كنند و احساسات اخالقي و اجتماعي از همين طريق تقويت و تجديد مي
در واقـع  «: گويـد گـردد. دوركـيم در ايـن مـورد مـي     پيوند ميان افراد و اعضاي جامعه تقويت و تشديد مـي 

ز مردم براي برگزاري هايي اگروه، آورندتشريفات ديني هر قدر كم اهميت باشد اجتماع را به حركت در مي
بـر  ، كننـد پس نخستين اثر آنها ايـن اسـت كـه افـراد را بـه هـم نزديـك مـي        ، آيندها گرد هم مياين جشن

محتواي آگاهي افراد از همين ، كنندافزايد و صميميت بيشتري بينشان ايجاد ميشان با يكديگر ميهايتماس
  ).170ص، 1369، (هميلتون »كندرهگذر تغيير مي

ز دوركيم افراد ديگر همانند رادكليف برون و مالينوفسكي و ساير پيرامـون مكتـب كـاركردگرا در آثـار     بعد ا
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، بخشقانون، اند و دين را مانند اخالقخود به وضوح به نقش و اهميت دين در همبستگي اجتماعي پرداخته
اند. باني مورد تلقي نمودهدستگاه اجتماعي كه منشأ توليد كننده همبستگي اجتماعي است  مهم و حتي اساس
كاركرد دين اثبات برتري اخالقي جامعه بـر افـراد عضـو خـود از طريـق حفـظ       «: گويدنيز در اين مورد مي

روابط اجتماعي در دنياي پيشرفته از عناصر مهم براي دوام زندگي است و آن را » همبستگي اجتماعي است.
كند و يا به عبارت اط بين دو نفر و يا چند گروه را بيان ميتوانيم چنين تعريف كنيم. روابط اجتماعي ارتبمي

توانـد بـه صـورت    ها با يكديگر است اين روابـط مـي  ديگر روابط اجتماعي ارتباط و وابستگي متقابل انسان
دوستي باشد و يا دشمني. شكي نيست كه زندگي اجتماعي يك ضرورت حتمي و قطعي اسـت و آدمـي را   

هـايي  خواند و همان اهداف و انگيزهنيرويي كه انسان را به زندگي جمعي فرا مي گريزي از آن نيست. همين
دادن بـه روابـط بـين    ريـزي و شـكل  آدمي را به برنامـه ، نمايدكه پذيرش اين زندگي را براي وي تسهيل مي

كند تا نيل به اهداف ممكـن گـردد وگرنـه زنـدگي جمـع بـدون قـانون و روابـط         جامعه دعوت مي ياعضا
اعي قانونمند هرگز مطلوب نيست و از طرفي انسان با ساير موجودات تفاوتي اساسـي در ايـن جهـت    اجتم

هاي ديگر وابسته به ميـل و اراده  دارد و آن عبارت است از اين كه نافع بودن يا مضر بودن انسان براي انسان
ها براي يكـديگر مفيـد   است كه انسان و اسالم و دستورات اجتماعي خود اين هدف را لحاظ نموده، اوست

باشند. استاد محمدتقي مصباح يزدي با اشاره به نكات فوق در تنظيم روابط اجتماعي و در دست گـرفتن آن  
ها بخواهند شرايط مساعدي را بـراي پيشـرفت داشـته باشـند بايـد روابـط       اگر همه انسان«: گويندروابط مي

، نند روابط سالم داشته باشند كه اساس زندگي بر محبـت توازماني افراد جامعه مي، ريزي نمايندسالمي را پي
  ).168ص، 1383، يزدي(مصباح »صفا و صميميت استوار باشد

ود نخواهد ديد هرگز روز خوش به خ، خودخواهي و مكر و حيله بنا شود، دشمني، توزياگر زندگي بر كينه
ان تحـب للنـاس مـا تحـب     «: فرمايندآميز در اين زمينه اين كالم معصوم است كه ميو برترين سخن حكمت

يعني ديگران را مثل خودت در نظر بگيـر و  ، پسنديبراي ديگران چيزي را بخواه كه براي خود مي» لنفسك
خودت را جاي ديگران بگذار. پس اگر بخواهيم معياري محكـم و فراگيـر و صـحيح در معاشـرت ايـده آل      

م بايد خودمان را جاي آنها قرار دهيم و آن گاه طريق رفتـار  بدانيم چگونه با ديگران رفتار كني داشته باشيم و
و سلوك خود را به دست آوريم و صحت و نادرستي رفتار خود را محك بـزنيم. بنـابراين آنچـه در روابـط     

هـاي ديگـر مهـم اسـت. آنچـه را      اجتماعي بعد از شناخت آداب معاشرت و عمل به آنها و احترام به انسان
در رفتار و كردار و انديشه نسبت به آنها خود را جاي آنها قرار دهيم و بر ايـن مـالك   همچون خود ببينيم و 

گذاري كنيم. آنچه گفته شد تصويري از يك ارتباط سالم اجتمـاعي و متعـادل   رفتار اجتماعي خويش را پايه
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يي از روابط هاست وليكن اين خطر از ناحيه نفس خود و ديگران وجود دارد كه چنين تصوير زيبابين انسان
اجتماعي و حسن معاشرت را بر هم زنند و عنان هدايت را از دست انسان خـارج سـازد و اوضـاعي پـيش     

هـا را حفـظ و نگهـداري    آورد كه خالف خواسته قلبي ماست تا اين عدالت اجتماعي و رابطه متعادل انسان
ان گفت كه ظهور رفتـار اجتمـاعي   توكند. برقرار كردن روابط از نيازهاي اجتماعي هر انسان است. حتي مي

سازد به ايـن  اش را ظاهر ميگردد. زماني كه كودك لبخند اجتماعيهاي اوليه زندگي نوزاد بر ميبه همان ماه
شـود.  كند و اين حركات نوزاد با محيط روز به روز بيشتر مـي طريق رابطه خود را با افراد خانواده برقرار مي

-شوند محدود بود كه شامل پدر و مادر كودك مـي به عنوان اجتماع شناخته مي در آغاز افراد كه براي نوزاد

  كند.تر شده و به افراد بيشتري عموميت پيدا ميشود اما اين رابطه به مرور زمان گسترده
دين و دينداري از جمله موضوعات مهمي است كه علماي دينـي همـواره در مباحـث مختلـف آن را مـورد      

نقش دين در زندگي فردي و جمعي لزوم دين و ، اند. از جمله علل گرايش به دينادهبحث و بررسي قرار د
ي كـه  يهااما با بررسي، بررسي انواع دينداري در بين دانشجويان، دينداري آثار اجتماعي دين از ديدگاه قرآن

روابط اجتماعي با الهام دينداري در ارتقاي  كه به طور مستقل در زمينه تأثير نگارنده انجام داده تاكنون كتابي
هاي مختلف بـه صـورت پراكنـده و غيـر منسـجم      است. اگرچه اين بحث در ضمن كتاب قرآن نوشته نشده

ي كه نگارنده يهابا بررسي از اين رومطرح گرديده است. اما به طور عميق و كاربردي صورت نگرفته است. 
هاي ت و همچنين در بحثشد مورد مطالعه قرار گرفباي كه ويژه تأثير دين در جامعه ميهايانجام داده كتاب

هاي اجتماعي و مردمي دين تحرير و نوشتار شده در اين زمينه به عنـوان  با نگرش جنبههايي كه ديني كتاب
 هاي زير را مرتبط به اين موضـوع دانسـته و  نامهها و پايانمقاله، هاع مدنظر قرار گرفت بدين سبب كتابمناب

  : شودها اشاره ميار داده كه به برخي از آنمورد مطالعه قر
بخـش اول كليـاتي از آثـار    : ايـن پـژوهش شـامل دو بخـش اسـت     ، آثار اجتماعي دين از ديدگاه قرآن كريم

مبارزه ديـن  ، هاي ديني درباره زندگي اجتماعيبينش، هاي باور ديني در رفتار اجتماعينشانه، اجتماعي دين
دامنـه تحـوالت   ، بخش دوم نقش دين در تحـوالت اجتمـاعي  ، هميت اجتماعبا عقايد خرافي و گفتاري در ا

ديـدگاه ديـن در حكومـت و    ، تغييرات در مقررات و قـوانين و سياسـت  ، مراحل تحول ديني، ناشي از دين
  هجرت و كاركردهاي منفي دين.

  
 لگوي دينداري از منظر قرآن و سنتبررسي ا

  : زير خواهد بود هاي تحقيق به صورتبراساس مباني فوق فرضيه
با توجه به اينكه انسان موجودي اجتماعي است روابط اجتماعي نيازهاي فكري او را در مسائل اجتمـاعي   .1

  ؛پاسخگو خواهد بود
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ت و همنوعان را توجيه و به طور كلي دين كمال انساني را هدف قرار داده و در راستاي آن ارتباط با طبيع .2
  ؛نمايدتبيين مي

است كه در سـاختار جامعـه    اخوت ديني و انسان دوستي از نمونه عواملي، كوي اعضاي خانوادهروابط ني. 3
  ؛اي داردالعادهاثر فوق

 در توانـد گـرد خـود   هاي ديني را مـي و يكتاپرستي كه نسبتاً همه آيين شناسيقرآن با محور قراردادن مبدأ .4
سازد ابعاد مختلفي را در حفظ روابـط  فراهم ميبشريت را در حسن ارتباط آورد و ارجمندي اخالق كه نياز 

  ؛اجتماعي ارائه نموده است

  : شناسي تحقيقروش
 به منابع علمي و از طريق يادداشتها با رجوع اسنادي و گردآوري داده –اي ع كتابخانهروش پژوهش از نو

ن الگوهاي كلـي  ا و يافتهسازيتحليل نيز از نوع استفاده از تيپبرداري صورت گرفته است. روش تجزيه و 
هاست. همچنين از آنجا كه هدف پژوهش بررسي رويكرد قرآن كريم نقش دينـداري در  موجود در متن داده

ـ  ارتقاي روابط اجتماعي مطلوب است تمامي تفاسير مربوطه به آيات شريفه كه ناظر بر شاخص ط هـاي رواب
المعجـم  « با تكيه بـر كتـاب  ، دهند. بنابراينيل ميجامعه آماري را تشك، انداجتماعي و ساير متغيرهاي تحقيق

  آيات مورد نظر استخراج شده است.» هاي موضوعيفرهنگ» «كريمالفاظ القرآن لرس افهال

  : هايافته
گيري از خدمات مـادي  كشانده است. وي جهت بهره» جتماعيزندگي ا«انسان را به ، نيازهاي مادي و معنوي

نيازمند ضابطه و قانوني در ، هاست و براي دوام ارتباط و زندگي جمعياط با آننيازمند ارتب، و معنوي ديگران
پاشد و اجتماع شالوده زندگي اجتماعي از هم مي، روابط اجتماعي است؛ چون بدون ضابطه و پايبندي به آن

ر نهادهاي توجه كردن و به كار بستن اصول حاكم بر روابط اجتماعي براي افراد د، از اين رو، روداز بين مي
ه ها و قوانين كجامعه است كه از هنجارها و ارزش مختلف اجتماعي امري ضروري است. و بر تمام اعضاي

ر ابعـاد گونـاگون جامعـه و در    پيروي نمايند. روشن است كه اين اصـول د ، دهداساس جامعه را تشكيل مي
به لفظ و معناي آن از سوي خداوند  اجتماع و فرهنگ تبلور دارد. قرآن كريم كه، سياست، هاي اقتصادحوزه

بـه خـوبي   انـد و  ان جان آدمي آشنا بودهكه به نيكي به جه و خاندان پاكش ۶ بشر ارزاني شده و پيامبر اكرم
ز اين رو بر اند؛ اي بهتر زيستن فراروي بشريت نهادهراهكارهايي را برا، انددانستهمسير تكامل و كمال را مي

هـاي درونـي و   ر چگونـه زيسـتن اسـت و اصـول و ارزش    قرآني و حديثي منشـو  هاياين باوريم كه آموزه
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اند. در اين بخش تمـامي  و كمال يافته به بشر پيشكش نمودهرفتاري را جهت برقراري روابط اجتماعي مؤثر 
  : زير آورده شده است هايولهاي روابط اجتماعي و آيات از ديدگاه قرآن طي جدمؤلفه

  هاي روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن كريممؤلفه: )1جدول شماره(
  شرح مختصر  مؤلفه  فردي 

  برادري و اخوت ايماني  1

هاي متنوعي برخوردار است ها و همبستگيجامعه بشري از همگرايي
كه در ميان آن پيوند اخوت و برادري در جامعه ايماني استوارترين 

سطوح گيرد و در هاست. اين پيوند كه از ايمان سرچشمه ميآن
در قرآن و به دنبال آن در ، يابدمختلف زندگي اجتماعي گسترش مي

سيره پيشوايان ديني نمودي ويژه دارد و براي استوارسازي روابط 
هايي كارساز و راه، اجتماعي بر پايه ايمان و تحقق پيوند برادري

  كند.كارآمد را برايش ارائه مي

  ايمان  2

ايمان است. تا ايمان در دل آدمي ، هاي روابط اجتماعييكي از مؤلفه
نشيند. ريشه نگيرد ميوه شيرين اخوت و روابط انساني به ثمر نمي

و دوستي كند و بذر ها را به يكديگر مهربان ميايمان است كه دل
افشاند و جامعه ايماني را ها ميعشق و محبت به يكديگر را در دل

ه ايمان نوري چرا ك، آوردر هدف واحد و موضوع مشترك گرد ميب
  سازد.هدف را روشن ميبخش كه هماست روشن

  همگرايي  3

دهد و هرگونه ي خبر ميقرآن از روح همگرايي در جامعه ايمان
داند و با ارائه نشيني را نادرست و ناپسند ميگيري و عزلتكناره

معه در جا، از همگان خواسته است تا فعاالنه، راهكارهايي مؤثر
اي ممتاز از هيچ كوششي دريغ يافتن جامعهحضور يابند و در 

ايستادگي ورزيد و مرزها را » صابروا و رابطوا«نورزند. فرامين 
ا انم«در راه خدا انفاق كنيد » انفقوا في سبيل اهللا« ، نگهباني كنيد

در حقيقت مؤمنان با هم » المؤمنون اخوه فاصلحو بين اخويكم
  هيد.پس ميان برادرانتان را سازش د، برادراند

  دوستي و مواسات  4

دوستي مسلمانان و ، هاي روابط اجتماعي در قرآنيكي از مؤلفه
رحماء «... مواسات اهل ايمان با يكديگر است. زيرا به استناد آيه 

اهل هاي تي و مهرورزي به ديگران از ويژگي). دوس29،فتح»(بينهم
دوستي و ، الزمه اين مهرباني«: فرمايد مي ٧ايمان است. امام صادق 

). آن 175ص، 1404، كليني»(مواسات در ميان اهل ايمان است
ان من حق المؤمنين علي المؤمن « : فرمايدحضرت در جاي ديگر مي

). 171ص، ق1404، كليني» (له في صدره و المواساه له في ماله
پيشوايان ما در تأكيد بر ضرورت دوستي و مواسات در ميان 

دانند و گاه كوتاهي شانه كمال ايمان ميه مواسات را نگا، مسلمانان
، در مواسات را نشانه بيرون شدن از واليت خدا و خيانت به خدا

  ).182ص، ق1430، مجلسيمعرفي كردند(رسول و جامعه ايماني 

  وحدت و انسجام  5
ان اشتكي ، المؤمن اخو المؤمن كالجسد الواحد«: فرمود ٧امام صادق 

). مؤمن 166ص، ق1430، مجلسي»(منه وجد الم ذلك في حائر جسده
كه هرگاه عضوي از آن به درد ، برادر مؤمن است مانند پيكري واحد
  گردد.آيد ديگر اعضاي آن نيز دردمند مي

از ، اي نمونه و آرماني استاصل روابط اجتماعي كه تجلي جامعه  جايگاه  6
در اين بخش به يك جايگاه خاص و اهميتي ويژه برخوردار است. 
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-هر چند برادري تنها در سايه ايمان انجام مي: شوداشاره مينمونه 
ي گاه كمال يعن، گيرداخوت ايماني شكل نمي، يابد و تا ايمان نباشد

گيري و گسترش اخوت است ايمان كه بستري مناسب براي شكل
بسته به برقراري اخوت و دوستي ميان برادران ايماني است چنان 

 »يكمل عبد حقيقه االيمان حتي يجب أخاه ال«: فرمود ۶كه پيامبر اكرم 
اي حقيقت ايمان را كامل هيچ بنده). «236ص، ق1430، مجلسي(

  »كند مگر آن كه برادرش را دوست دارد.نمي

  مشورت  7
والَّذينَ استَجابواْ لرَبهِم وأَقَامواْ الصلَوةَ وأَمرُهم شُورى بينَهم ومما (

قْنَاهزو كسانى كه [نداى] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] ر/ م ينفقُونَ
اند و كارشان در ميانشان مشورت است و از داده و نماز برپا كرده
  ). 38، (شوري) كنندايم انفاق مىآنچه روزيشان داده

  عفو  8
و اعف : فرمايندسخنان خود مى در ٧ حضرت امام جعفر صادق

؛ از كسى كه به شما ستم نَّك تُحب اَنْ يعفى عنْكعمنْ ظَلَمك كما اَ
طور كه دوست داريد ديگران از شما همان، كرده است گذشت كنيد

 .گذشت كنند

  كظم و غيظ  9

ند و از حد و مرز ايمان كنهنگام غضب افراط مي هايي كه درنسانا
د روند. اين گونه اشخاص همواره گرفتار اعمال ناپسند خوبيرون مي

  .ن نخواهد داشتآناسودي به حال  نيزهستند و بسا كه پشيماني 
قوه غضبيه  گاههيچشوند و افرادي كه اساساً خشمگين نميهمچنين 

گيرند و در جاهايي كه حتي شرع و عقل هم خود را به كار نمي
به هيچ وجه حركتي ، براي آنان عصبانيت را الزم دانسته است

بلكه از ، دهندناپسند و زشت انجام مي ندارند. اينان نه تنها عملي
  .شوندهويت تلقي ميغيرت و بيافراد عصباني بدترند و افرادي بي

  تقوا  10

»اهللاِ أَتْقَاكُم ندع كُمشما نزد خدا  نيترميو كر فيشر »إِنَّ أَكْرَم
ثُم نُنَجي الَّذينَ اتَّقَواْ ونَذَر «). 13 ،(حجراتشماست نيباتقواتر

را كه  يما افراد، پس از ورود همه در دوزخ ؛» الظَّالمينَ فيها جِثيا
داد و ستمكاران  مياز جهنم نجات خواه، اندخدا ترس و با تقوا بوده

  .)72 ،(مريمتا در آن آتش به زانو درافتند ميرا فروگذار
  

  

  

  

  آيات مربوط به روابط اجتماعي در قرآن كريم: )2جدول شماره(
  ترجمه فارسي  سوره  ياتآ  رديف

1  
 لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيي
 أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُمفُوا إنَّ أَكْرَمارتَعلَ لائقَبا ووبشُع

آفريديم و شما را اى مردم ما شما را از مرد و زنى   حجرات
ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تـا بـا يكـديگر    
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 ﴾13﴿إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ 

  
شناســايى متقابــل حاصــل كنيــد در حقيقــت     
 ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

  ) 13(ترديد خداوند داناى آگاه استبى

2  
رًا  وـهصا وبنَس لَهعشَرًا فَجاء بنَ الْمي خَلَقَ مالَّذ وه

 ﴾54﴿ ربك قَديرًا وكَانَ

  

و اوســت كســى كــه از آب بشــرى آفريــد و او را   فرقان
اد و [داراى خويشاوندى] نسبى و دامـادى قـرار د  

  ) 54(پروردگار تو همواره تواناست

3  

م   أَهــنَه ينَا بــم ــنُ قَس نَح ــك بــةَ ر محونَ رــم قْسي م
عنَـا بعضَـهم فَـوقَ    معيشَتَهم في الْحياةِ الـدنْيا ورفَ 

  ـتمحرا وخْرِيضًا سعم بضُهعذَ بتَّخيل اتجرضٍ دعب
 ﴾32﴿ ربك خَيرٌ مما يجمعونَ

  

كنند آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى  زخرف
ما [وسايل] معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشـان  

ــان را از [نظــر]  ايــم و برخــى ازتقســيم كــرده آن
ايـم تـا   درجات باالتر از بعضى [ديگر] قـرار داده 

ها بعضى [ديگر] را در خدمت گيرند بعضى از آن
اندوزنـد  ز آنچه آنان مـى و رحمت پروردگار تو ا

  ) 32(بهتر است

4  
يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ اصبِرُواْ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ 

 ﴾200﴿ علَّكُم تُفْلحونَاللّه لَ

  

ــان آورده   عمرانآل ــه ايم ــانى ك ــد و  اى كس ــبر كني ــد ص اي
ايستادگى ورزيد و مرزهـا را نگهبـانى كنيـد و از    

ــروا  ــدا پ ــتگار     خ ــه رس ــت ك ــد اس ــد امي نمايي
  ) 200(شويد

5  

الَّــذينَ يؤْمنُــونَ بِالْغَيــبِ ويقيمــونَ الصــلَوةَ و ممــا 
نفي مقْنَـهزر كأُنزِلَ إِلَي Ĥنُونَ بِمؤْمينَ يالَّذقُونَ * و

ومĤ أُنزِلَ مـن قَبلـك و بِـاألَْخرَةِ هـم يوقنُـونَ *      
       ـمه كلَــئأُو و بِّهِـمّـن رى مـدلَـى هع كلَـئأُو

 ﴾5-3﴿الْمفْلحونَ

  

 پرهيزكاران كسانى هستند كه بـه غيـب آن چـه از     بقره
آورند و نماز و پنهان است ايمان مىحس پوشيده 

ها و مـواهبى كـه بـه    دارند و از تمام نعمتبپا مى
آنان كـه بـه آن   كنند و آنان روزى داديم انفاق مى

و آن چـه پـيش از تـو بـر     ، چه بر تو نـازل شـده  
آورند و بـه  ن پيشين نازل گرديده ايمان مىپيامبرا

رســتاخيز يقــين دارنــد آنــان بــر طريــق هــدايت 
  ) 5-3(گارشانند و آنان رستگارانندپرورد

6  

إِن تُبدواْ الصدقَات فَنعما هي وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها 
     كُمئَاتـيـن سـنكُم مكَفِّـرُ عيو رٌ لُّكُمخَي والْفُقَرَاء فَه

 ﴾271﴿واللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ

  

، كار خوبى است، ينا، ها را آشكار كنيداگر صدقه  بقره
، و اگر آن را پنهان داريد و بـه مسـتمندان بدهيـد   

؛ و بخشى از گناهانتان را اين براى شما بهتر است
دهيـد آگـاه   و خداوند به آنچه انجام مى، زدايدمى

  ).271(است
7  اذْكُـرُواْ     والَ تَفَرَّقُـواْ وـا ويعمج ل اللّـهبواْ بحمتَصهمگى به ريسمان خـدا چنـگ زنيـد و پراكنـده     و   عمرانآلاع
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كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بينَ قُلُوبِكُم  ه علَيكُم إِذْنعمت اللّ
فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا وكُنتُم علَى شَفَا حفْرَةٍ مـنَ  
     ـهاتآي لَكُـم نُ اللّـهـيبي كا كَذَلنْهالنَّارِ فَأَنقَذَكُم م

 ﴾103﴿ لَعلَّكُم تَهتَدونَ

  

خدا را بر خود ياد كنيد آنگـاه كـه   نشويد و نعمت
دشمنان [يكديگر] بوديد پـس ميـان دلهـاى شـما     
الفت انداخت تا به لطف او برادران هـم شـديد و   
بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد 

هـاى خـود را بـراى شـما     گونه خداوند نشانهاين
  ) 103كند باشد كه شما راه يابيد (روشن مى

8  
ـا      وم ـدعـن باخْتَلَفُـواْ مينَ تَفَرَّقُـواْ والَ تَكُونُواْ كَالَّذ

يمظع ذَابع ملَه كلَئأُوو نَاتيالْب ماءه105﴿ ج﴾ 

  

و چون كسـانى مباشـيد كـه پـس از آنكـه داليـل         آل عمران
شدند و با هم اختالف آشكار برايشان آمد پراكنده 

پيدا كردند و براى آنـان عـذابى سـهمگين اسـت     
)105 (  

9  

إِنَّ الَّذينَ فَرَّقُواْ دينَهم وكَانُواْ شيعا لَّست مـنْهم فـي   
شَيء إِنَّما أَمرُهم إِلَى اللّـه ثُـم ينَبـئُهم بِمـا كَـانُواْ      

 ﴾159﴿ يفْعلُونَ

  

ه دين خـود را پراكنـده سـاختند و فرقـه     كسانى ك  انعام   
فرقه شدند تو هيچ گونـه مسـؤول ايشـان نيسـتى     

نجـام  كارشان فقط با خداسـت آنگـاه بـه آنچـه ا    
  ) 159(دادند آگاهشان خواهد كردمى

10  
إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أَخَـويكُم واتَّقُـوا   

متُرْح لَّكُملَع 10﴿ ونَاللَّه﴾ 

  

ــا هــم برادرنــد پــس ميــان    حجرات در حقيقــت مؤمنــان ب
يـد  برادرانتان را سازش دهيد و از خـدا پـروا بدار  

  ) 10(اميد كه مورد رحمت قرار گيريد

11  
  بتَـذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وعالَ تَنَازو ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو

 ﴾46﴿ لصابِرِينَرِيحكُم واصبِرُواْ إِنَّ اللّه مع ا

  

و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيـد و بـا هـم نـزاع       انفال   
شما از  قدرت و عظمتشويد و  مكنيد كه سست

صــبر كنيــد كــه خــدا بــا شــكيبايان بــين بــرود و 
  ) 46(است

12  

يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ الَ تُحلُّواْ شَعĤئرَ اللّه والَ الشَّـهرَ  
 و ـرَامالْح    ــتيـينَ الْبال آمو ـدالَ الْقَآلئو يـدالَ الْه

 لَلْتُمإِذَا حانًا ورِضْوو هِمبن رتَغُونَ فَضْلًا مبي رَامالْح
    وكُمـدمٍ أَن صنُ قَـوĤَشَـن نَّكُمرِمجالَ يواْ وطَادفَاص

واْ علَى الْبـرِّ  عنِ الْمسجِد الْحرَامِ أَن تَعتَدواْ وتَعاونُ
والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اإلِثْمِ والْعـدوانِ واتَّقُـواْ   

 ﴾2﴿ اللّه إِنَّ اللّه شَديد الْعقَابِ

  

شعاير خدا و ايد حرمت اى كسانى كه ايمان آورده  مائده   
ــى  ــانى ب ــاه حــرام و قرب ــانيم ــاى نشــان و قرب ه

لحـرام را كـه فضـل و    بنددار و راهيان بيت اگردن
اريد و طلبند نگه دخشنودى پروردگار خود را مى

توانيد] شكار كنيد [مى چون از احرام بيرون آمديد
تـوزى گروهـى كـه شـما را از     و البته نبايـد كينـه  

مسجد الحرام باز داشتند شما را به تعدى وادارد و 
در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكـديگر همكـارى   
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تعدى دسـتيار هـم نشـويد و از     كنيد و در گناه و
اسـت   سـخت بسيار خدا عقاب خدا پروا كنيد كه 

)2 (  

13  

ِن لَّم تَجِدوا فيها أَحدا فَلَا تَـدخُلُوها حتَّـى يـؤْذَنَ    فَإ
  كَى لَكُـمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمإِن قو لَكُم

 يمللُونَ عما تَعبِم اللَّه28﴿و﴾ 

  

و اگر كسى را در آن نيافتيد پس داخل آن مشـويد    نور
تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شـد  
برگرديد برگرديد كه آن براى شما سزاوارتر است 

  ) 28دهيد داناست (و خدا به آنچه انجام مى

14  

ـ    ه وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسـرَائيلَ الَ تَعبـدونَ إِالَّ اللّ
ــامى   ــى والْيتَـ ــانًا وذي الْقُرْبـ ــدينِ إِحسـ وبِالْوالـ
والْمساكينِ وقُولُواْ للنَّاسِ حسـنًا وأَقيمـواْ الصـالَةَ    
وآتُواْ الزَّكَـاةَ ثُـم تَـولَّيتُم إِالَّ قَليلًـا مـنكُم وأَنـتُم       

 ﴾83﴿ معرِضُونَ

  

پيمان محكم گرفتيم كه و چون از فرزندان اسرائيل   بقره
جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشان و 
يتيمان و مستمندان احسان كنيـد و بـا مـردم [بـه     
زبان] خوش سخن بگوييد و نماز را به پا داريد و 

مگـى]  زكات را بدهيد آنگاه جز اندكى از شما [ه
  ) 83(به حالت اعراض روى برتافتيد

15  

بِوالديه حملَتْه أُمه وهنًا علَى وهنٍ  ووصينَا الْإِنسانَ
    إِلَـي كيـدالولـي ونِ أَنِ اشْكُرْ ليامي عف الُهصفو

 ﴾14﴿ الْمصيرُ

  

و باردار شد سستى بر روى سستى و از شـير بـاز     لقمان  
گرفتنش در دو سال اسـت [آرى بـه او سـفارش    

مادرت باش كه  كرديم] كه شكرگزار من و پدر و
  )14بازگشت [همه] به سوى من است (

16  
وقَضَى ربك أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا 
إِما يبلُغَنَّ عندك الْكبرَ أَحدهما أَو كالَهما فَالَ تَقُل 

مقُل لَّها ومرْهالَ تَنْهو أُف Ĥمالَّهلًا كَرِيم23﴿ ا قَو﴾  

ز او را مپرسـتيد و  و پروردگار تو مقرر كرد كه جـ   اسراء   
[خود] احسان كنيد اگـر يكـى از آن   به پدر و مادر

دو يا هر دو در كنار تو به سـالخوردگى رسـيدند   
ف مگو و به آنان پرخاش مكن و [حتى] اُ هابه آن

  ) 23با آنها سخنى شايسته بگوى (

17  

ــينَ صوو  اكــد اهإِن جــنًا و سح ــه يدالــانَ بِو ا الْإِنس
    ـا إِلَـيمهعفَلَـا تُط لْمع بِه لَك سا لَيبِي م تُشْرِكل

 ﴾8﴿ مرْجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونَ

  

و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خـود    عنكبوت
با تو دركوشند تا چيزى  هانيكى كند و[لى] اگر آن

را كه بدان علم ندارى با مـن شـريك گردانـى از    
امتان به سوى من است ايشان اطاعت مكن سرانج

داديد بـاخبر  انجام مى [حقيقت] آنچه و شما را از
  ) 8(خواهم كرد

18  
َابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الĤْخرَةَ ولَا تَنس نَصيبك و

يا وأَحسن كَما أَحسنَ اللَّه إِلَيك ولَـا تَبـغِ   منَ الدنْ
  ﴾77﴿ الْفَساد في الْأَرض إنَّ اللَّه لَا يحب الْمفْسدينَ

و با آنچه خدايت داده سراى آخـرت را بجـوى و     قصص
كـه   سهم خود را از دنيا فراموش مكن و همچنان
سـاد  خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين ف
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  ) 77(دارده خدا فسادگران را دوست نمىمجوى ك

19  
إِنَّ اللّه يأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسـانِ وإِيتَـاء ذي الْقُرْبـى    
 لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحى عنْهيو

  ﴾90﴿ تَذَكَّرُونَ

و بخشش خدا به دادگرى و نيكوكارى  در حقيقت  نحل
دهد و از كـار زشـت و   به خويشاوندان فرمان مى

دهـد  انـدرز مـى   دارد به شماناپسند و ستم باز مى
  ) 90(باشد كه پند گيريد

20  

     اللّـه رْضَـاتغَـاء متاب مالَهـوقُونَ أَمنفينَ يثَلُ الَّذمو
بها وابِـلٌ  وتَثْبِيتًا منْ أَنفُسهِم كَمثَلِ جنَّةٍ بِرَبوةٍ أَصـا 

 اللّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِن لَّمفَيعا ضأُكُلَه تَتĤَف
  )265(بِما تَعملُونَ بصيرٌ

) كسانى كه اموال خويش را بـراى  و مثَل (صدقات  بقره
طلب خشنودى خدا و استوارى روحشـان انفـاق   

همچون مثَـل بـاغى اسـت كـه بـر فـراز       ، كنندمى
، كه اگر) رگبارى بر آن برسـد ( ى قرار دارد اپشته

و اگر رگبارى هم بـر  ، دو چندان محصول برآورد
و ، )بارانِ ريـزى (بـراى آن بـس اسـت    ، آن نرسد

  ).265(دهيد بيناستخداوند به آنچه انجام مى

21  

اذا كانَ يوم الْقيامةِ نادى مناد منْ كانَ اَجـرُه علَـى   
الْجنَّةَ فَيقالُ منْ ذَا الَّـذى اَجـرُه علَـى     اللّه فَلْيدخُلِ

ـرِ  ، اللّهنَّةَ بِغَيخُلُونَ الْجدنِ الناسِ فَيقالُ الْعافُونَ عفَي
  )40(حساب

 صـدا  اىدهنده ندا شودهنگامى كه روز قيامت مى  شوري
كس اجر او بر خدا اسـت وارد بهشـت   هر زندمى
 خـدا  بـر  اجـرش  كسـى  چـه  شـود گفته مى، شود

 عفو را مردم كه كسانى: گوينداست؟ در پاسخ مى
ــد ــدون هــاآن و، كردن بهشــت  داخــل حســاب ب

  ).40(دشونمى

22  
 بيح اللَّه نِ النَّاسِ وينَ عالْعاف ينَ الْغَيظَ ومالْكاظ و

  )134(الْمحسنينَ
برند و از خطاي مـردم در  و خشم خود را فرو مي  آل عمران

  )134(دا نيكوكاران را دوست داردگذرند و خمي

  : گيرينتيجه
قرآن مـورد بررسـي قـرار دهـيم.     در اين تحقيق قصد ما اين بود كه نگاه اسالم به روابط اجتماعي را از منظر 

همنوعـان و افـراد   ذكر كرديم دين با تعهد و حس مسئوليتي كه در دينداران نسـبت بـه    پيشترطور كه همان
همنوعـان را در دل آنـان ايجـاد     محبت و عالقه نسبت به يكـديگر و ، صفا، بذر صلح، كنداجتماع ايجاد مي

شود تا زندگي فردي و روابط اجتماعي سالم و كانون خانواده گرم و صميمي گردد. در كند و موجب ميمي
كه  گردد. اين حقيقتي استماد و انس و عالقه مياعت، بهشت برين و سرشار از نشاط، نتيجه محيط اجتماعي

در تاريخ اسالم به تجربه اثبات شده و تحسين و شگفتي ديگران را نيز برانگيخته است راز ايـن حقيقـت را   



 1391 بهار و تابستان/7/ش4اسالم و علوم اجتماعي/س                                                                               188

 

آن و نيـز   كه در خالل مباحث گذشته اشاره شد بايد در نفوذ معنـوي ديـن اسـالم و تعـاليم آسـماني      چنان
  ساز جستجو كرد.دستورات و مواعظ انسان

هاي انسان است كه به اعتقاد بعضـي ريشـه در   ش به اجتماع يكي از ويژگيگراي ذكر شد پيشترطور كه همان
انگيـزه آن جبـر و   ، و بـه اعتقـاد بعضـي   » االنسان مدني بـالطبع «: اندچنانكه درباره آن گفته، آفرينش او دارد
انسـان بـا قـدرت    : انـد ير دانسـته و گفتـه  همچنان كه گروهي ديگر منشـأ آن را عقـل و تـدب   ، اضطرار است

ر تواند از مواهـب زنـدگي برخـوردا   مشاركت و همكاري اجتماعي بهتر مي بگري به اينجا رسيده كه درحسا
ريزي نسان در متن خلقت و آفرينش او پيآيد اين است كه اجتماعي بودن اشود. آنچه از آيات قرآني بر مي

تـوان ناديـده   ا نيز نمـي او از طريق اجتماع ر نيازهايهاي حياتي انسان و تأمين هرچند ضرورت، شده است
ـ   «براي مثال آيه ، گرفت ارفُواْ إِنَّ أَكْ تَعــلَ لائقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيي كُمرَم

زنى آفريديم و شما را ملت ملـت و قبيلـه قبيلـه     عند اهللاِ أَتْقَاُكم إِنَّ اهللاَ عليم خَبِيرٌ؛ اى مردم ما شما را از مرد و
گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيـد در حقيقـت ارجمنـدترين شـما نـزد خـدا پرهيزگـارترين        

اي آفريـده  شود كه انسان به گونهچنين استفاده مي ).13، حجرات( »ترديد خداوند داناى آگاه استشماست بى
بازشناسـي كـه   ، هاها و قبيلهاي درآيد و با انتساب به مليتقبيلهاي مختلف ملي و هشده كه به صورت گروه

بـه  ، اي از مكاتب كه تنها به فرد يا جامعهصورت پذيرد. برخالف پاره، شرط الينفك زندگي اجتماعي است
و بـا توجـه   » معهجا«و » فرد«اسالم با ارزش نهادن به ، اندو نقش ديگري را ناديده گرفته تنهايي توجه نموده

هاي از يك سو به پرورش شخصيت افراد و ايجاد تعادل ميان نيروها و اسـتعداد ، به نقش و تأثير متقابل آنها
نقـش محـيط و روابـط را    ، بخشد و از سويي ديگـر شترك انساني همسويي ميپردازد و به اهداف مآنان مي

زمينه رشد فردي و ، يدن به نيروهاي گروهيمحفوظ داشته و با ايجاد شرايط مناسب اجتماعي و تعادل بخش
  سازد.در ابعاد مادي و معنوي فراهم مي جمعي را

  پيشنهادات
  : توان به برخي پيشنهادها در اين زمينه اشاره كردبا توجه به نتايج به دست آمده مي

تمـاعي تأكيـد شـده    با توجه به اين كه در قرآن كريم بر نهاد خانواده به عنوان يكي از عوامل مقوم روابط اج
، هاي دقيقي با رويكرد اجتماعي از قبيـل پـرورش شخصـيت فرزنـدان    ريزيشود كه برنامهاست پيشنهاد مي

نگرش مثبـت نسـبت بـه خـود و     ، جوييپرهيز از كينه و انتقام، حفظ روحيه اعتماد به نفس اعضاي خانواده
 رد.... در اين زمينه صورت گيو گرانياحترام گذاشتن به د، گرانيد

ش تحـوالت فردگرايانـه   تواند براي حفظ روحيه جمعي در جوامعي كه دستخوگرايي ميبر جمعتأكيد قرآن 
گيـران جامعـه نسـبت بـه خطـرات گسـترش       شود كه تصـميم پيشنهاد مي، از اين روگذار باشد. هستند تأثير
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 معي داشته باشند.تري براي جايگزيني روحيه جهاي مدونيي در جامعه دقيق باشند و برنامهفردگرا

هاي مهم از ديد قرآن براي حفظ روابط اجتماعي است. از همين زاويه جوامع دسخوش يكي از مؤلفه، اعتماد
 هاي اعتماد افزا در جامعه گسترش يابد.شود برنامههديدات بسياري هستند. پيشنهاد ميت

سـطح و   نيتـر يعـال ساس دستور قرآن بر اا گردد تتوصيه مي با توجه به اهميت قرآن بر ايجاد روابط جمعي
توان به رعايت اصل تقـوي اشـاره   كه در اين خصوص مي .رديمسلمانان شكل بگ نيب يارتباط اجتماع وهيش

گذارند.  انيبن ياله يبر اصل تقوا هيخود را با تك يگونه روابط اجتماعاست هر ستهيافراد مسلمان شا «نمود. 
 .»اشاره كرد يرازدار، يدارامانت ليباز ق يتوان به مواردياصل م نيدر ا

آداب  تـوان بـه  مـي موضوع هاي متقابل ميان افراد و جامعه است. در مورد اين روابط اجتماعي مبتني بر كنش
ا الَّـذينَ آمنُـواْ     «: ديفرمايباره م نيدر ا مي. قرآن كراشاره داشت هامنان و حسن سلوك آنؤمعاشرت م هـا أَي يـ
فُواْ بِالْعأَودر محـور   يبه رستگار يابياز خسران و دست ييعامل رها كيبه عنوان ، يروابط سالم اجتماع »قُود

 يمهم و اساسـ  گاهياز جا و روابط سالم افراد با يكديگر گرانيو معاشرت با د رديگيقرار م يقرآن يهاآموزه
  شود.يبشر برخوردار م يدر زندگ
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 ،تهـران ، ترجمـه محسـن ثالثـي   ، شناختيو انديشه بزرگان جامعه زندگي ،ه.ش) 1387( ،لوئيس آلفرد، كوزر
  انتشارات علمي فرهنگي.

  مؤسسه الرساله. ،، بيروتكنزاالعمال ،ه.ق)1405( ،متقي، هندي
دار االحيـاء  ، بيـروت  ،2چ ،بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبـار االئمـه االطهـار    ،ه.ق) 1430(،محمدباقر، مجلسي

  وفاء.مؤسسه ال، التراث العربي
انتشـارات   ،، تحقيق و نگارش محمدحسين اسكندري، قـم اخالق در قرآن ،)1383( ،يزدي، محمدتقيمصباح

  مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره).
، هاي اجتمـاعي در ارتباطـات ميـان فـردي    مهارت ،)1386( ،ديويد، ديكسون، كريستن، ساندرز، هارجي اون

 شارات رشد.انت ،تهران، ترجمه مهرداد فيروزبخت

  شركت سهامي انتشار. ،نتهرا، ترجمه محسن ثالثي، شناسي دينيجامعه ،)1369( ،ملكم، هميلتون


