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 چکیده

که باید در جمع زندگی کند؛ لکن است ای  گونه اسالم دینی اجتماعی است و سازمان وجودی انسان به
های انکارناپذیر جهان اسالم است. مؤلف  جوامع نیز از ضرورت گرایی عالوه بر ضرورت زندگی اجتماعی، هم

جای هویت  که ماهیت روابط مسلمانان، بسیار شبیه به عصر رسالت است و به در این مقاله، با این فرض 
کند، کوشیده است شیوه  های متکثر ملی، حیات سیاسی اجتماعی آنان را ساختاربندی می ای، هویت قبیله

بندی کند. مقاله با روش  ه امت واحده اسالمی را از طریق سازوکار الفت اجتماعی صورترسیدن دوباره ب
گرایی جهان اسالم سامان یافت و به این  )ازجمله تحلیل معناشناختی( جایگاه الفت در هم توصیفی تحلیلی

، مودت، اخوت و های محبت ای متشکل از واژه در شبکه مفهومی« الفت»نتیجه نایل شد که اوالً جایگاه ویژه 
همانی برقرار است و ثانیاً معطوف به مدالیل  گرایی، نسبت این امت، حاکی از آن است که بین الفت و هم

گرایی مورد نظر قرآن، از سویی بر تشابه و همانندی، و از  معناشناختی و کاربردهای فرایندی این واژه، هم
گردد و محبت محرک الزم  یشه الفت به محبت برمیسوی دیگر بر تقسیم کار اجتماعی مبتنی است؛ چراکه ر

که الفت از  کار اجتماعی است. درنتیجه درصورتی دنبال آن تمایز و تقسیم  برای رفع نیازهای متقابل و به
طریق تأکید بر مشترکات، گسترش روابط، تقویت نگرش مثبت، رفع نیازهای متقابل و تقویت حس همدردی، 

 گرایی در جهان اسالم تقویت خواهد شد. های هم عی و سیاسی( قرار گیرد، زمینه)اعم از اجتما  مبنای کنش
 

 گرایی، الفت، محبت، مودت، اخوت و امت. هم های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه و بیان مسئله1
را  یدانشمندان غرب یر است که توجه برخیدر دو قرن اخ یاز موضوعات کانون یکی، ییگرا هم

مون در ربع اول قرن نوزدهم، یمنعکس شده است. سن س ییگرا هم یها هیظرجلب کرده و در قالب ن
ات کارل یدر نظر ییگرا ن نقطه همیرا مطرح کرده است. آخر« یحیمس ییگرا صنعت یسو به ییگرا هم»

 یدوران گذار تلق یماریك بیمثابه  به سم را یك و روستو، کمونیسم است. در مقابل، هایمارکس، کمون
های  نظریه .Clark, 1983, p.69-71)اند )ر.ك:  سخن رانده یدار هیسمت سرما به ییگرا کرده و از هم

های سیاسی اجتماعی، جای گرفته  گرایی پس از فروپاشی بلوک شرق بار دیگر در کانون بحث هم
با  ویژه های منطقه اهمیت پیدا کرده و در این مرحله به گرایی است؛ با این تفاوت که در دوره جدید، هم

گرایان  های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قالب فدرال گرایی گرایی اروپایی، از هم توجه به تجربه هم
آنها اهداف اقتصادی و گاه سیاسی نهفته است  شود که البته در متن همه و کارکردگرایان بحث می

گرایی  ای، که هم طقهالمللی و من گرایی بین مسئله مقاله حاضر نه هم (. لکن 5733)ر.ک: کوالئی، 
عنوان بستر نظری و تحلیلی خود  تواند نظریات علوم انسانی مدرن را به جهان اسالم است و لذا نمی

های فنی و  گرایی را نیازمند افزایش هزینه انتخاب کند. کارکردگرایان و نئوکارکردگرایان افزایش هم
گرایی  ین تفاوت در این است که همتر (. مهم5773دانند )اخوان کاظمی،  میتکنولوژیک کشورها

 جهان اسالم، بیش از هر عامل خارجی، بر عوامل درونی و اشتراکات عقیدتی استوار است. 
بخش، و انبیای  ، قرآن کریم دین را عامل وحدتهای مدرن هرچه که باشد  گرایی در نظریه مقوم هم

عنوان  گرایی در جامعه بوده است؛ به همشان ایجاد  ترین وظیفه مأمورانی معرفی کرده که مهم الهی را
ای  نحوی رفتار کردند که نتیجه آن، عبور از جامعه قبیله پس از بعثت به نمونه، پیامبر بزرگوار اسالم

ناهمگن، پراکنده و پر از اختالف جاهلی، به جامعه فراقومیتی، همگن، متحد و با هویت امت اسالمی 
ای را به اخوت دینی ارتقا بخشد،  این مهم نائل گردد و عصبیت قبیلهبود. اینکه ایشان چگونه توانست به 

تواند حلقه مفقوده انسجام اسالمی را آشکار سازد و  بحث بسیار مهمی است که بازخوانی دوباره آن می
های پیوند دوباره امت اسالمی را فراهم آورد. بدون شک، این بحث و نتایج حاصل از آن، بنا به  زمینه

سیاسی اجتماعی، در تاریخ پرفرازونشیب اسالمی، با شدت و ضعف متفاوت، همواره مورد  اقتضائات
اینکه اقدامات مذکور تا چه اندازه موفق بوده و  شده است. توجه بوده و در ابعاد مختلف، بحث و عمل

اما   اند، خود نیازمند پژوهشی مستقل و علمی است؛  گرفته تا چه حد مؤثر واقع شده تحقیقات صورت
دلیل تغییر نظم  مهم بوده و در این مقطع از تاریخ، به گرایی، همواره برای جهان اسالم  ازآنجاکه هم

همچنین رخداد وقایع تلخ و تأثربرانگیز در درون جغرافیای کشورهای   الملل و  سیاسی در سطح بین
گرایی در جهان  ار ایجاد همبار دیگر سازوک رو برای یک  اهمیت بیشتری یافته، مقاله پیش   اسالمی، 

های معرفتی، فرهنگی و سیاسی  فرض که تفاوت دهد؛ منتها با این پیش اسالم را موضوع مطالعه قرار می



  

 

555 

 «الفت»بر بنیان  گرایی جهان اسالم همبیین ت

ناپذیر است که باید با در نظرداشت آن، راهی برای  در میان کشورهای اسالمی، یک حقیقت اجتناب
اساس، در این مقاله با ارجاع به سیره پیامبر گرایی و انسجام امت اسالمی پیشنهاد گردد. بر همین  هم

کریم، نمود عینی داده و  را با تأسی از رهنمودهای قرآن« اخوت»و « امت»که مفاهیم  بزرگوار اسالم
عنوان  گذاری کرده، اوال  جایگاه الفت در قرآن کریم را به های آن بنیان جامعه اسالمی را بر پایه  ساختار 

گرایی در جهان جدید  و سپس متناسب با آن، سازوکارهای الزم برای ایجاد هممفهومی کلیدی تبیین، 
دستیابی به این مهم، مستلزم پاسخ به این پرسش اساسی   کنیم. پرواضح است که  اسالم را شناسایی می

گرایی کمک کند؟ ضرورت  تواند به ایجاد هم چگونه می یك سازوکار قرآنیعنوان  است که الفت به
 نهین زمیدر ا یچ پژوهش مشابهیشود که نگارندگان با ه یمسئله از آنجا آشکارتر م ن یتوجه به ا

 مواجه نشدند. 

 . پیشینه تحقیق2
بوده است؛  یفردی همواره مورد توجه اندیشمندان اسالم در پیوندهای اجتماعی میان« الفت»نقش 

ضیلت دوستی سخن رانده از ف رساله اخالق نیکوماخوسبرای مثال، ارسطو در فصل هشتم و نهم 
 یحت  (؛ فارابی از اهمیت محبت در نظام سیاسی بحث کرده و 553 ، ص5774)احمدی طباطبائی، 

(؛ خواجه نصیر به نقش محبت در قوام 554 ، ص5774عدالت را تابع محبت دانسته است )منوچهری، 
 ان و تجمعیدادن آدماست را به الفت یس ی(؛ غزال777 ص ،5737زندگی اجتماعی پرداخته )طوسی، 

و  38 ص ،5777، یشت و مضبوط دانستن آن معنا کرده است )قادریدادن بر اسباب مع یاری یآنها برا
است و حکومت را یس یهدف اساس ینه شاهییآنکه فیض کاشانی در رساله یتر از همه ا (؛ و مهم35

بر اهتمام شارع مقدس  نامه لفتا( و در 568 ص ،5735، یض کاشانیدانسته )ف یانتظام و الفت اجتماع
کیدر م یگانگیت و حصول الفت و یبه جمع د کرده و یان مسلمانان و احتراز از اختالف و انتشاق تأ

ان یدر م یو حفظ نظام اجتماع یگانگیل الفت و یه، تحصیف شرعیغرض شارع را در اکثر تکال
عنوان یک مفهوم  ضوع الفت، به(؛ لکن در بررسی پیشینه مو788 ص ها دانسته است )همان، انسان

برجسته قرآنی، و نقش آن در پیوندهای اجتماع در سطح کالن، آثار مستقل و زیادی به چشم 
تحلیل شبکه مضامین احادیث الفت و »( با عنوان 5733خورد؛ مقاله احمد زرنگار و همکارانش ) نمی

که به ارتباطات « السالم یمبیت عل منظور کشف الگوی ارتباطات اجتماعی از منظر اهل عزلت به
دهد که با توجه به روایات فراوان در  مسئله پاسخ می فردی پرداخته است، به این  اجتماعی در سطح میان

دیالکتیک الفت و »گزینی؟ مقاله  گرایی ترجیح دارد یا عزلت باب الفت و عزلت، در اسالم جمع
( به موضوعی در عرصه فهم و 5735قائدی )به قلم اصغر واعظی و اسماعیل « بیگانگی در واقعه فهم

مسئله پژوهش مقاله حاضر ندارد. مقاله حمید نساج و سیدمحسن  پردازد و ارتباطی با  هرمنوتیک می
نیز که « شناختی نسبت الفت و نظام سیاسی در اسالم تبیین غایت»( با عنوان 5735امامی ) دوازده
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نسبت الفت را با عدالت و امینت بررسی کرده و در ترین تحقیق با موضوع مقاله پیش روست،  مرتبط
 گستره کارکردی آن، به یک نظام سیاسی محدود شده است. 

گرایی  مسئله مقاله ما که نسبت الفت را در یک شبکه معناشناختی، با هم ترتیب موضوع و  بدین
 اشد.تواند نوآورانه ب ین نظر میکند، فاقد پیشینه در خور اعتناست و از ا بررسی می

 . هدف تحقیق3
شود و هدف اساسی آن، تبیین سازوکارهای الزم برای  دینی انجام می رو، در فضای درون بحث پیش 

گرایی  رغم آنکه امکان طرح نظریه قرآن در مورد هم رو به گرایی در جوامع اسالمی است. ازاین ایجاد هم
عنوان یک دیدگاه قرآنی  مع اسالمی، بهگرایی جوا ذیل مفهوم الفت وجود دارد، بررسی نقش الفت در هم

 نظر است.  مطمح

 های پژوهش . یافته4

 . شبکه معنایی الفت در قرآن کریم4-1

ها و مفاهیم  ای مطرح نشده است. آموزه گزاره صورت تک تردیدی نیست که در قرآن کریم، الفت، به
آنها و نیز تحلیل مدالیل معناشناختی و  اند که تنها از طریق ارجاع به کار رفته بسیاری در آیات قرآن به 

بندی گردد. برخی از این مفاهیم  سازی و صورت شود تا الفت مفهوم تفسیری آنها، این امکان فراهم می
ای را تشکیل  واره که لزوما  باید گوهر معنایی مشترکی با الفت داشته باشند و در یک پیوستار منطقی نظام

 ت، امت و اخوت.اند از: محبت، مود دهند، عبارت

 . الفت4-1-1

شناسی و با استناد به حروف اصلی آن )أ ل ف(، به معنی انضمام و  لحاظ واژه مفهوم الفت به
دلُّ یچسبندگی یک شیء به شیء یا اشیای دیگر، معنا شده است: الهمزة و الالم و الفاء أصل واحد، 

(. نکته بسیار 575، ص5، ج5484فارس،  ضا )ابنیرة أیاِء الکثیعلی انضمام الشئ ِإلی الشئ، و األش
و توأم با بعد عاطفی است. « التئام»صورت  مهم در این معنا آن است که این ترکیب و انضمام به

هذه الماّدة: هو االئتالف أی االجتماع  ینویسد: أّن األصل الواحد ف باره می دراین  نویسنده التحقیق 
اصفهانی نیز با ارجاع به کاربرد مشتقات این واژه در (. راغب 583، ص5، ج5487ملتئما )مصطفوی، 

ْم َأْعداء  آیات  ْنت  ْم یَفَأَلَف بَ ِإْذ ک  وِبک  ل  ْرِض َجِم  یو َلْو َأْنَفْقَت ما فِ ،   (587عمران:  )آل َن ق 
َ
َن یعا  ما َأَلْفَت بَ یاأْل

ِبِهْم  و ل  : اجتماع مع التئام )راغ ی( م67)انفال:  ق   (.75، ص5457ب اصفهانی، گوید: اِْلْلف 
َؤَلف»، یعنی «ألف»مضاف بر اینکه ایشان مشتق دیگری از  کند: ما جمع من   را چنین معنا می« الم 

(؛ یعنی 77ؤّخر )همان، صیه ما حّقه أن یقّدم، و أّخر فیه ما حقه أن یبا قّدم فیأجزاء مختلفة، و رّتب ترت
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جزء و واحدی متناسب با جایگاه خویش در  اینکه تجمیع اجزا دارای ارزش مکانی است و هر
گیرد. به بیان دیگر، مفهوم الفت، عالوه بر ترکیب، بر تفاوت نیز داللت دارد  ای از مراتب قرار می سلسله

 دهد. زمان تحت پوشش قرار می صورت هم و تشابه و تمایز را به
رود که البته همان نتیجه  کار می  غیر از معنای یادشده، الفت به معنی انس و محبت نیز به به 

( أاست: « اجتماع با التئام» ْلَفة 
 
ْلَفة( بالَضمِّ و )األ

 
ه و االسم  )األ ( من َباِب َعِلَم َأِنْست  به و أْحَبْبت  ضا  اسٌم ی)ِإْلفا 

َو االْلِتَئام  و االْجِتَماع  و )تَأَلَف  ِمَن )االْئِتالِف  وا  ( َو ه  وا و )َأَلْفت  ( القوم  ِبَمْعَنی اْجَتَمع  ( و ینهم )َتْألِ ی( ب َو َتَحابُّ فا 
هم ِباِْلْحَسان و المَوَدِة مصباح  لوب  ْسَتماَلة  ق  م الم  ه  ب  ( قلو َؤَلَفة  ، 5454منظور،  و ابن 57تا، ص )فیومی، بی)الم 

 (. 58، ص3ج
و وصالی شناختی به معنی اجتماع، انضمام، اتصال  لحاظ واژه معطوف به این تعاریف، الفت به

لحاظ مفهومی نیز به آن دسته از روابطی اطالق  است که همراه با التئام، انس و محبت است و به
دلیل آنکه توأم با محبت و مؤانست است،  افتد و ثانیا  به گردد که اوال  در حیات اجتماعی اتفاق می می

های مکانی  ده تفاوت ارزشکند و ثالثا  به جهت اینکه بازتابن نظام عواطف را در جامعه تقویت می
سازد. چنین برداشتی، افزون بر آنکه از گوهر معنایی  است، ترکیب توأم با تمایزات اجتماعی را موجه می

عنوان نمونه در  مورد تأیید برخی از روایات نیز قرار گرفته است. به قابل استفاده است،« الفت»واژه 
معنا گردیده و آمده  2«الفرقه»و در برابر  1«جماعهال»صراحت به معنای  به« الفت»برخی از روایات 

ْلَفة   یاْلَجَماَعة  َو ِه : است
 
 (.77، ص5، ج5483)حر عاملی،  اأْل

 . محبت4-1-2

توان الفت را توضیح  هایی است که با تکیه بر کاربردهای آن در قرآن کریم می محبت از دیگر واژه
، 5487است )مصطفوی، « میل شدید»و « وداد»ی به معنا« ح ب ب»داد. این مفهوم از ریشه اصلی 

را به تعلق  (. برخی آن 76، ص7، ج5484فارس،  )ابن« الزام و ثبات»هم با ویژگی  (؛ آن557، ص7ج
(. ازآنجاکه این ویژگی به سه منظور 455، ص5، ج5737کنند )طباطبایی،  و وابستگی خاص معنا می

را  یابد، آن  (، فعلیت می754، ص5457، کسب لذت، جلب منفعت و رسیدن به فضیلت )راغب
های او تناسبی داشته  شعور، در قبال چیزی که با تمایالت و خواسته دانند در دل موجود ذی حالتی می

(. با توجه به این معانی، آنچه شالوده اساسی معنای محبت 753، ص5، ج5736باشد )مصباح یزدی، 
                                                           

ول  الَلِه:1 هَ »  . َقاَل َرس  ٍم َو َقْد َخاَب َمْن ال َسْهَم َله  ِفیَها َأَول  ْسالم  َعَشَرة  َأْسه  ا َشَهاَدة  َأْن ال ِإَلَه ِإاَل َجاَءِنی َجْبَرِئیل  َفَقاَل ِلی یا َأْحَمد  اْْلِ
لْ 
 
... الَتاِسَعة  اْلَجَماَعة  َو ِهی اأْل ، 5 ج، 5483حر عاملی، َفة  َو اْلَعاِشَرة  الَطاَعة  َو ِهی اْلِعْصَمة  )الَله  َو ِهی اْلَکِلَمة  َو الَثاِنیة  الَصالة 

 (.77ص

و َعْبِد الَلهِ 2 ْرَقَة... ) . َفَقاَل َأب  ْلَفة  َو ِضَدَها اْلف 
 
ْنَده  ...َو اأْل ْنَده  َو اْلَجْهَل َو ج  وا اْلَعْقَل َو ج   (.77 ، ص  5 ج، 5483کلینی، اْعِرف 
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(. 536، ص5778)عضیمه،  شود جب ارتباط میدهد، عالقه و وابستگی است که مو را تشکل می
کند. مطابق این معنا،  منظور کمال در افراد ایجاد، و آنها را به عمل وادار می دلیل نقص و به نیرویی که به

رود.  تر عامل ایجاد الفت به شمار می تری نسبت به الفت دارد و به عبارت دقیق محبت مرحله پیشینی

 . مودت4-1-3

قرابت معنایی دارد. راغب « الفت»، ازجمله مفاهیم دیگری است که با «و د د» مودت، از ریشه
 المیزان ه  کند. اگرچه نویسند را به معنی محبت به چیزی و آرزو و تمنای یک چیز معنا می  اصفهانی آن

، 57ج ،5737به کار برود )طباطبایی، « لو»داند که با  کاربرد آن به معنی تمّنی را تنها زمانی درست می
ه اصلی این مفهوم تمایل به یک چیز   (. عالمه مصطفوی نیز معتقد است که اصل واحد در ماد33ص

صورت ضعیف و سطحی؛ برخالف محبت که بسیار شدید و مبتنی بر طبیعت و حکمت  است؛ منتها به
(؛ مضاف بر اینکه مودت، صورت 555تا، ص و عسکری، بی 65، ص57، ج5487است )مصطفوی، 

را دقیقا  معادل الفت  کند و عالمه طباطبایی آن  حبت است که در رفتارها ظهور و بروز پیدا میعینی م
 (. 735، ص58، ج5737کند )طباطبایی،  معنا می

 . امت4-1-4

توان شبکه معنایی الفت را توضیح داد، مفهوم امت  یکی از مفاهیم دیگری که با تکیه بر آن می
یز همان گوهر معنایی الفت، یعنی اجتماع و جماعت را به همراه دارد. بر دلیل آنکه این مفهوم ن است؛ به

  جامعه  »، «اجتماع مسلمانان»، «گروه»، «اجتماع»، «مردم»را معادل   همین اساس مستشرقان آن
دولت و حکومتی که »و « و مطیع خداست  اجتماعی که تسلیم»، «اجتماع دینی»، «مؤمنین و معتقدین

پژوه نیز  شناسان قرآن (. واژه45، ص5777اند )احمدی،  معنا کرده« وند قرار داردخدا  تحت حاکمیت
خاطر کاری و هدفی مجتمع  شود که به ها و جماعاتی اطالق می معتقدند که این مفهوم به تمام گروه

 نویسد: باره می دراین التحقیقه   (. نویسند537، ص5، ج5457شوند )راغب اصفهانی،  می
به معنی قصد ]و میل[ مخصوص است؛ قصدی که همراه با توجه خاص اصل این کلمه 

عله»باشد. لذا وقتی بر وزن  رود، به معنی مقدار معین و محدودی از  به کار می« عمده»نظیر « ف 
کند؛ چه  یک فعل خواهد بود. بنابراین امت، بر قصد محدود و توجه مشخص داللت می

ان، عقیده و فکر و یا حتی فردی مشخص که به آن توجه متشکل از افراد باشد و یا قطعاتی از زم
 (.575، ص5، ج5487دهند )مصطفوی،  نشان می

هایی مشخص، و به دنبال قصدی  مطابق معنای فوق، هرگاه گروهی از مردم با اهداف و انگیزه
جه قرار که در آرای برخی مفسران نیز مورد تو آنها را امت نامید؛ چیزی  توان خاص، گرد هم آیند، می

؛ مکی، 583، ص58، ج5453الله،  اند )ر.ک: فضل معنا کرده« جماعت»گرفته و این مفهوم را معادل 
سازی  (. البته شایان ذکر است که این معادل648، ص4، ج5737؛ و طبرسی، 7747، ص4، ج5473
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ین بار در و اطالق امت به گروهی از مردم، شاید بیشتر بدان جهت باشد که چنین کاربردی برای نخست
ه مفهومی امت   (؛ امری که باعث شده سازوار58، ص5777آیات قرآن صورت گرفته است )احمدی، 

نحوی ساخت یابد که ماهیت حیات اجتماعی مسلمین را یگانه و ممتاز از  و مصادیق انضمامی آن به
های مفهومی پژوهان غیرمسلمان، با درنظرداشت کاربرد جوامع دیگر معرفی کند. ایزوتسو، از قرآن

کند که تا  امت در قرآن و بررسی مدالیل عینی آن در زندگی مسلمانان، به نکته در خور توجهی اشاره می
 نویسد: سازد. ایشان می حد زیادی فهم این واژه را آسان می

کند. تولد این  به فرهنگ اسالمی ارتباط پیدا می  که  چیز  امت، کلیدی است برای هر  کلمه
اجتماعی و   عربستان، اصل سازمان  در  خ اسالم، اهمیت زیادی دارد. تا آن زمانواژه در تاری

و   ترین عنصر در تصور ای داشت و خویشاوندی خونی، قاطع سیاسی، اساسا  ماهیت قبیله
مورد احترام،    عرب جاهلی نسبت به وحدت اجتماعی بود. در برابر این تصور پرسابقه  دریافت

داد که دیگر بر   وحدت اجتماعی عرضه کرد و گسترش  خصوص  در  ی راا تازه  قرآن اندیشه
، 5775خاست )ایزوتسو،  متکی نبود، بلکه از اعتقاد مشترک دینی برمی  روابط خویشی و خونی

 (.63ص
توان گفت که این مفهوم  های تفسیری مفهوم امت، می مطابق این دیدگاه و با عطف توجه به دیدگاه

اند. بنابراین  جا گرد هم آمده واسطه هدف یا کار معین در یک شود که به اطالق میبه گروهی از مردم 
است؛ با این تفاوت « الفت»لحاظ معناشناختی و کاربرد آن در آیات قرآن، بسیار شبیه به مفهوم  امت به

کند و به  که در یک گام جلوتر، عامل ترکیب و انضمام افراد را که بیشتر مبنای عقیدتی دارد، معرفی می
ه مشترک انجام   یابی اجتماعی مؤمنانه، اگر بر اساس ایمان و عقید دهد که ساخت این نکته اشاره می

 ناپذیر است. گرایی، گسترده و خلل شود، سطح و عمق هم

 . اخوت4-1-5

اخوت از دیگر مفاهیمی است که در شبکه معنایی مفهوم الفت قرار دارد و جایگاه آن با توجه به آیه 
ْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانا  : فرماید عمران که می آل 587 الفت است؛ بدین معنی  ( پس از587عمران:  آل) َفَأْصَبْحت 

رود،  شمار می گیری الفت به که اگر محبت محرک اساسی برای پیوند عامالن و درواقع عامل شکل
ای اجتماع و پیوند، در گوهر رود که معن اخوت، ثمره و نتیجه آن خواهد بود. بر این اساس، توقع می

گذارد و اخوت را  معنایی این واژه نیز وجود داشته باشد؛ موضوعی که راغب اصفهانی بر آن صحه می
 کند:  چنین معنا می
کی از آن یا یك پدر و مادر یکه در والدت، از   یاست و به کس« أخو»ن واژه در اصل ]از[ یا

ند، و یگری مشترك باشد، او را برادر گویر خوردن، با دیك پستان شیعنی از یر بودن، یش ا همیدو 
ا معامله و دوستی یا در کار و صنعت ین یا در دیله یگری در قبیکه با د  یصورت استعاره به هرکس به
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 (.67، ص5457ند )راغب اصفهانی، یگر مشارکت داشته باشد ]نیز[ برادر گویو در مناسبات د
وَن آیه  متناسب با همین معنا، و معطوف به ْؤِمن  ( عالمه طباطبایی 58حجرات: ) ِإْخَوةٌ ِإَنَما اْلم 

و اسالم  واسطه ایمان معتقد است که اخوت، نسبت و پیوندی است که از یک سو قبال  وجود نداشته و به
نحو حقیقی است، نه مجازی.  (؛ و از سوی دیگر، به435، ص57، ج5734گردد )طباطبایی،  ایجاد می
 ماید: فر ایشان می

])اخوت دینی([ احکام و آثاری شرعی است، لذا قانون اسالم، آن   ن اخوتیو چون برای ا
عی، ینا  مانند برادری طبین معتبر کرده است که عیان افراد مسلمیقی میك سنخ برادری حقیرا 

ن یده، این معنا را برادری نامین اگر قرآن ایشود. بنابرا نی بر آن مترتب مییآثاری عقلی و د
ك نحوه برادری جدی است؛ همچنان که یطور مجاز و استعاره نبوده است، بلکه  دنش بهینام

مان نسبت به هم برادرند؛ و یطوری که نقل شده است، فرموده: مردم باا به رسول خدا
ن یعنی مؤمنیدهند ) ن است، در ذمه خود انجام مییی که به عهده مؤمنیشان کارهاین ایتر نیپای

ه دشمن )همان، یکنند( و همگی دست واحدی هستند بر عل بتوانند به هم کمك میی که یتا جا
 (.757، ص3ج

که محبت، عامل الفت مسلمانان گردد و آنها براساس عقاید و باورهای مشترک،   بنابراین در صورتی
یر کند که قرآن کریم از آن به اخوت تعب گرد هم جمع شوند، روابط اجتماعی آنان ساختاری پیدا می

کند. به بیان دیگر، اخوت صورت عینی و تجسدیافته الفت است که ریشه در محبت دارد. اینکه  می
گرایی  عنوان حد واسط محبت و اخوت، باعث هم شود و الفت به فرایند طوالنی چگونه محقق می

 بندی شده است. های قرآن صورت گردد، مستلزم توضیح دیدگاهی است که براساس آموزه می

 گرایی قش الفت در هم. ن4-2

توان گفت  معطوف به مدالیل معناشناختی مفاهیم مذکور که کاربردهای قرآنی فراوانی نیز دارد، می
آنها با یکدیگر، عالوه بر تأمین نیازهای متقابل، موجب ایجاد  تعامل افراد در جامعه و همکاری مستمر

سازد.  بسته می دار و هم پیوندهای آنان را دوامها،  گردد که با وجود تفاوت هایی می تشابهات و همانندی
تواند عوامل متعدد و گوناگونی داشته باشد، از طریق سازوکارهای متعدد، ازجمله  این تشابهات که می

رساند. قرآن کریم  تقویت عواطف و به تعبیر قرآن کریم، الفت اجتماعی، کارکرد مذکور را به انجام می
وا ِبحبل: فرماید آشکارا میعمران،  سوره آل 587در آیه  وا ِنْعَمَت الَلِه یالله َجم َو اْعَتِصم  ر  وا َو اْذک  عا  َو ال َتَفَرق 

ْم َأْعداء  َفَأَلَف بَ یَعلَ  ْنت  ْم ِإْذ ک  ْم َعلییک  ْنت  ْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانا  َو ک  ْم َفَأْصَبْحت  وِبک  ل  ْفَرٍة ِمَن الَناِر َفَأْنَقَذ   َن ق  ْم ِمْنها َشفا ح  ک 
ْم آیبَ یَکذِلَك  ونین  الَله  َلک  ْم َتْهَتد   .(587، عمران )آل  اِتِه َلَعَلک 

بر اساس شأن نزول این آیه، دو نفر از قبایل اوس و خزرج، ساخت اجتماعی پس از هجرت را به 
، هادتینمة ثابت ذوشیچون خزچالش کشیدند. آنان به رسم دوران جاهلی و از طریق انتساب بزرگانی 
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ای خود پای فشردند و  ثابت به هریک از قبایل مذکور، بر عصبیت قبیله المالئک و زیدبن حنظله غسیل
اما   (؛ 735، ص5، ج5776موجبات تنازع و اختالل نظم اجتماعی مستقر را فراهم ساختند )شعرانی، 

لفت مردم عصر رسالت خداوند متعال با نزول این آیه، از این حقیقت پرده برداشت که آنچه موجب ا
لگی، یکه پیش از آن، دشمنی بر مبنای قب (؛ درحالی537، ص5، ج5458گردید، اسالم بود )کاشانی، 

یافت و همچنان  ها، چنان مستحکم بود که نسل به نسل انتقال می خانوادگی و طبقاتی و انواع شرك
ان یها را در م یمنافعی، آن دشمنا اشتراك یدی نبود که جبر زمان و قهر دشمنان یجریان داشت. هیچ ام

ده؛ اما با نزول یرم نه و ازهمیقبایل متفرق، به الفت سطحی مبدل کند؛ چه رسد به الفت قلوب پر از ک
نحوی اتفاق افتاد که پرتو آن در آفاق نفوس  خی بهیوحی و اسالم، در چنین مردمی انقالب درونی و تار

د و صبح صادق یشان سپری گردیهای پر م موحش و خوابجور، با احالید و آن شب دین تابیو آن سرزم
وسته شد ینه و دشمنی بود، پاك و پیهای مردمی که روابطشان ک د و مغزها و دلیم رحمت وزید و نسیدم

ْم ِبِنْعَمِتِه (: 753، ص5، ج5767دند )طالقانی، ین که چشم گشودند، خود را برادر دیو هم َفَأْصَبْحت 
الله،  حد بود )فضله ناشی از الفت روحی بر مبنای عقیده، شریعت، خط و هدف واای ک ؛ رابطهِإْخوانا  
ساخت.  پذیر و تقویت می گرایی آنان را از طریق الفت و محبت امکان ( و هم537، ص6، ج5453

ْرِض َجِم  یَلْو َأْنَفْقَت ما فِ استناد به آیه با  المیزانصاحب 
َ
ِبِه یعا  ما َأَلْفَت بَ یاأْل و ل  ْم ِإَنه  یْم َو لِکَن الَلَه َأَلَف بَ َن ق  َنه 

با فرض گریزناپذیری حیات اجتماعی و قوام اجتماع بر اساس منافع  ( و67: انفال) ٌم یٌز َحِک یَعزِ 
 کند:  اختصاصی و استعداد متفاوت افراد، به این نکته اشاره می

های سرشار از  لزی که ممکن است در بسط الفت در افراد انسان و ارضای دیت چینها
وی است که چون محبوب انسان یهای دن ر نعمتیا سایا جاه و یخشم و دشمنی اثر کند، مال و 

زها تنها در یگونه چ کن اینیای قانع و ساکتشان کرد؛ ول آنها تا اندازه است، ممکن است با دادن
را ید؛ زیزدا شان نمیهای های عمومی را از دل نهیموارد جزئی نافع و مؤثر است؛ و اما دشمنی و ک

ای یای از مزا طلبی و بخل که در دل تمامی افراد هست و در اثر مشاهده پاره ادهیه ز  زیآتش غر
شود.  وجه با پول و امثال آن خاموش نمی چیه گردد، به ور می گران، شعلهیزندگی در دست د

بلکه انفرادی و مختص  ست،یا هست که قابل بسط بر همه افراد نیای از مزا نکه پارهیعالوه بر ا
ه و امثال آن. ]درنتیجه اسالم یاست عالیت سلطنت و ریشماری است، مانند مز به افراد انگشت

برای آنکه بتواند الفت واقعی را ایجاد کند و امت منسجمی را به وجود آورد،[ آری، اسالم برای 
ان یمعارف را در م ن ملتی، نخست مردم را به معارف الهی آشنا ساخت و آنید آوردن چنیپد

ن یاست و منحصر به ا  دانیك زندگی جاویآنان منتشر نمود و گوشزد کرد که زندگی انسانی 
ست تا با سپری شدن آن، زندگی انسانی هم سپری شود؛ و سعادت در یا نیچند روز مختصر دن

اه پست دن در چراگیمندی از لذایذ مادی و چر ا به بهرهیآن زندگی جاودانه، مانند زندگی دن
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اْت زنده یقی که انسان به آن حیشی است حقیاتی است واقعی و عیست، بلکه حیت نیماد
های قرب خدا متنعم  کند و به نعمت ش مییت خدای سبحان عیگشته و در کرامت عبود

 (.553-557، ص3، ج5734گردد )طباطبایی،  می
آنچه کامال  واضح است، این های تفسیری آیات یادشده،  با عطف توجه به دیدگاه عالمه و داللت

گرایی، نتیجه الفت اجتماعی است. از طرف دیگر، با درنظرداشت مدالیل معناشناختی  است که هم
تر، همان صورت عینی  ه محبت، و به تعبیر دقیق  توان ادعا کرد که الفت، ثمر مفاهیم الفت و محبت، می

رو برای توضیح  کار رفته است. ازاین گرایی به مگرایی است؛ یعنی در بیان قرآن کریم، الفت، معادل ه هم
 گیری الفت، به ترتیب ذیل، توضیح داده نماید تا فرایند شکل گرایی ناشی از الفت، ضروری می هم

 شود:
الفت نتیجۀ محبت است. محبت همان میل شدید به رابطه است؛ وقتی محقق شد، الفت پدید 

صورت ارادی، افراد را به هم  صورت طبیعی و یا به حبت یا بهگونه است که م آید. سازوکار آن نیز این می
سازد. در محبت طبیعی که ماحصل پیوندهای سببی یا نسبی  نزدیک، و ناگزیر به برقراری رابطه می

گردد: محبت بر اثر  اما در نوع ارادی آن، محبت از سه طریق ایجاد می  است، بحث روشن است؛ 
، 5485ه دست آوردن منفعت، و محبت برای کسب لذت )فارابی، اشتراک در فضیلت، محبت برای ب

 (. 38ص
دلیل اشتراک در فضیلت است و اشتراک در فضیلت از  توضیح آنکه محبت در جامعه، ابتدا به

که اگر افراد جامعه، در اموری اتفاق داشته باشند  نحوی  شود؛ به طریق اشتراک در آرا و افعال حاصل می
کننده سعادت است تکمیل شود، محبت میان آنان فراگیر  جام دادن کارهایی که تأمینو این اتفاق، با ان

 خورند )همان(. شود و افراد با یکدیگر پیوند می می
کنند و به یکدیگر نیاز دارند و به  در مرحله بعد، ازآنجاکه افراد جامعه در جوار یکدیگر زندگی می

شود؛ و در مرحله سوم، چون افراد جامعه در  اصل میرسانند، محبت بر اثر منفعت نیز ح هم سود می
برند و به این طریق  طور طبیعی از یکدیگر لذت می رسانند، به اند و به یکدیگر سود می فضایل مشترک

گرایی در جامعه فاضله به وقوع  آید و در سایه این سه نوع محبت، هم محبت بر اثر لذت هم فراهم می
 (. 44-47، ص5775پیوندد )همان؛ و رجبی،  می

گرایی، محبت از سنخ طبیعی یا اشتراک در باورها و عقاید مشترک  مطابق این توضیح، اگر عامل هم
« انسجام مبتنی بر همانندی»باشد، ماهیت آن، همان چیزی خواهد شد که در ادبیات جدید از آن به 

و از طریق پاسخ به نیازهای که محبت، مبتنی بر منفعت و لذت باشد   اما در صورتی  شود؛  تعبیر می
کار اجتماعی پدید آید، انسجام حاصل از آن مبتنی بر تمایز و ارگانیک خواهد بود.  متقابل و تقسیم 

 نویسد: گرایی و تقدم آن بر عدالت چنین می نصیرالدین طوسی در مورد نقش محبت در هم خواجه
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عدالت؛ و علت آن معنی، آن ایم به تفضیل محبت بر  از این اشارتی کرده ... و ما پیش 
است که عدالت مقتضی اتحادی است صناعی، و محبت مقتضی اتحادی طبیعی، و صناعی 
نسبت با طبیعی مانند قسری باشد، و صناعت مقتدی بود به طبیعت. پس معلوم شد که احتیاج 
به عدالت که اکمل فضایل آن است در باب محافظت نوع نظام، از جهت فقدان محبت است؛ 

ه، اگر محبت میان اشخاص حاصل بودی، به انصاف و انتصاف احتیاج افتادی )طوسی، چ
 (.753-757، ص5763

شود که پیامدش  دوستی و دیگرخواهی انسان می بر اساس بیان فوق، محبت باعث تقویت حس نوع
سخ افزایش روابط گرم نامتقارن عامالن اجتماعی است؛ بدین معنی که افراد، بدون چشمداشت به پا

رسانند و از  دیگری و صرفا  از روی محبت و انسانیت، وظایف خویش را در قبال همنوعان به انجام می
نصیر ابراز محبت صرفا   کنند. درنتیجه، از منظر خواجه این طریق پیوندهای اجتماعی را تقویت می

یز هست که افراد به خواهانه ن خاطر تفکیک و تمایز و احساس نیاز متقابل نیست، بلکه رفتار کمال به
های خویش به نیازهای  دلیل تمایز نقش بیان دیگر، آنجا که افراد به  ورزند. به انجام آن مبادرت می

گرایی از نوع ارگانیکی  دهند و محبت، ناشی از تمایز و احساس نیاز متقابل است، هم همدیگر پاسخ می
دوستی( یا همانندی در باورها و اعتقادات  شود؛ و نیز در جایی که تشابه در خلقت )نوع آن محقق می

 گرایی از سنخ مکانیکی خواهد بود.  شود، نوع هم دینی عامل ابراز محبت می
گرایی، چه در سطح اجتماعی و چه در سطح کشورهای اسالمی، باید به  بنابراین برای ایجاد هم

سی به آن دسته از رفتارهای رسول جامعه اسالمی نقبی زد و با تأ  همان دوران عبور از جامعه جاهلی به 
که به ایجاد الفت انجامید، وضعیت واگرایانه جهان اسالم در عصر کنونی را  گرامی اسالم

سروسامانی داد؛ چراکه جاذبه محبت، مؤثرتر از نیروی اندیشه است؛ زیرا اندیشه در مدار عقل نظری 
بر عهده دارد و از قلمرو گرایش و عمل است که رهبری ادراک حسی، خیالی و وهمی را به زعامت عقل 

آنها  اما محبت در محور عقل عملی است که هدایت شهوت و غضب و تعدیل )نه تعطیل(  دور است؛ 
(. اینکه 673، ص57، ج5777ه گرایش و انجذاب قرار دارد )جوادی آملی،   را به عهده دارد و در حوز

( درواقع بر اهمیت و 78، ص7، ج5483، کلینی: هل الدین اال الحّب )فرماید در حدیث شریف می
گرایی را به ارمغان آورد. بنابراین برای ایجاد الفت در  تواند الفت و هم کارکرد محبت اشاره دارد که می

سطوح گوناگون رفتاری مسلمین، ضروری است به راهکارهای الزم برای این امر اشاره گردد که در 
 پردازیم:  ادامه به آن می

 گرایی هکارهای تقویت الفت و هم. را4-3

 . تأکید بر مشترکات4-3-1

ای بود. همین موضوع  شدت قبیله از این اشاره شد که ساختار اجتماعی پیش از ظهور اسالم به پیش 
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ای  قبیله گرایی در سطح کالن اجتماعی عمال  از بین برود و صرفا  به روابط درون باعث شده بود که هم
بخش آن، مبنای تعامل و ساختارمندی  های حیات اسالم و عملیاتی شدن آموزه تقلیل یابد. با ظهور
کلی تغییر یافت. در این ساختار جدید، ایمان به وحدانیت الهی و بعثت پیامبر  روابط اجتماعی به

گرایی به وجود آید. قرآن  مبدل گردد و هم  ها به دوستی توزی بزرگوار اسالم باعث گردید کینه
وا الَصاِلحاِت َس یِإَن اَلذ: فرماید باره می ندرای  کریم  وا َو َعِمل  م  الَرْحمن  یَن آَمن  ّداْجَعل  َله   (. 36)مریم:  و 

 امبران، اگر بازتابش در روح و فکر و گفتار ویگانگی خدا و دعوت پیمطابق آیه شریف، اعتقاد به 
ثار و گذشت یو امانت و شجاعت و ا  درستی انسانی، تقوا و پاکی و یصورت اخالق عال کردار انسان به

گردد  گرایی می نده، باعث الفت و همیده و ربایس کشیم مغناطیروهای عظیتجلی کند، همچون ن
ْؤِمِن فِ فرمایند:  می (. در حدیثی پیامبر544، ص57، ج5735)مکارم شیرازی،  ِهْم  یَمَثل  اْلم  َو   َتَوادِّ

ِمِهْم  َمی َکَمَثِل اْلَجَسِد   َتَراح  ه  ِبالَسَهِر َو اْلح  ه  َتَداَعی َساِئر  کی یمان در دوستی و نیمثل افراد باا»؛ ِإَذا اْشَتَکی َبْعض 
د، اعضای یت که چون بعضی از آن رنجور شود و به درد آکر اسیك پیگر، همچون اعضای یکدیبه 

 (.735، ص5، ج5776)شعرانی، « گر را قرار و آرامش نخواهد بودید
لحاظ عقیدتی[ با یکدیگر سازگار  ها ]به فرمایند که اگر جان می دیگری، امام علیدر حدیث 

سوی افراد مثل خویش میل و  ( و به477، ص5766یابند )تمیمی آمدی،  شوند، با همدیگر الفت می
لُّ اْمِرٍئ کنند:  میرغبت پیدا  ان کنونی اگر (. بنابراین در وضعیت آشفته و نابسام)همانل  ِإَلی ِمْثِلِه یِم یک 

کید بورزند و به تفسیرهای  کشورهای اسالمی در گفتمان های سیاسی خویش بر مشترکات دینی تأ
یابد و  ها گسترش می های دینی پایبندی نشان دهند، بدون شک دوستی مشترک از باورها و آموزه

یا حتی ملی  گردد؛ امر بسیار مهمی که به دالیل بسیار، ازجمله منافع فردی گرایی تقویت می هم
ها و  بار آن در ایجاد واگرایی شدید کشورها، فرقه حاکمان اسالم، نادیده گرفته شده و تبعات زیان

 های مذهبی، آشکار گردیده است. گروه

 . گسترش روابط4-3-2

آید )فصیحی و  های اجتماعی به حساب می ه تفاهم گروه  های عمد گسترش روابط از شاخص
ای و  به این معنی که هرچه در یک جامعه و فراتر از آن در سطوح منطقه(؛ 787، ص5737همکاران، 

یابد؛ زیرا  گرایی، افزایش می تبع آن هم المللی، روابط گسترش یابد، به همان میزان تفاهم، و به بین
گیری ذهنیت مشترک  تناسب افزایش تعامالت و مبادالت، زمینه شناخت مشترک و درنتیجه شکل به

اند  د. به همین دلیل در متون دین، مکرر مؤمنان به ایجاد ارتباط با یکدیگر سفارش شدهیاب افزایش می
اندازه ثواب حج شمرده  ( و ثواب ارتباط گروهای مختلف با همدیگر، به735، ص5764)خسروی، 
ْم فِ  :شده است ْم ِمْثل  َأْجِر اْلَحاجِّ  یَأْنت  ِرک  یامبر بزرگوار (. پ473، ص5733)محمدی و هوشمند، ن یَتَزاو 

(. مطابق این حدیث، 575، ص7، ج5454قمی، الموّدة )  ارة تنبتیفرمایند: الز باره می دراین اسالم
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گردد. درنتیجه  دیدوبازدید که ناشی از وجود رابطه و تعامل با یکدیگر است، موجب مودت و الفت می
دی( گسترش یابد، به همان اندازه نیز به هر میزان روابط متقابل در میان مسلمانان )اعم از فردی یا نها

تری امام  گردد. در بیان خاص گرایی نیز بیشتر می شود و بالتبع هم عواطف موجود میان آنها تقویت می
 فرماید:  خطاب به یکی از یارانش می صادق

ْبَراِر ِإَذا اْلَتَقْوا، َو ِإْن َلْم یا َسِد یَصَدْقَت 
َ
وِب اأْل ل  ، ِإَن اْئِتالَف ق  ْرَعِة ی ر  َد ِبَأْلِسَنِتِهْم، َکس  وا الَتَودُّ ْظِهر 

ْنَهارِ یاْخِتالِط َقْطِر الَسَماِء َعَلی مِ 
َ
های پاکان  گویی. الفت گرفتن دل ؛ ای سدیر، راست میاِه اأْل

های باران  سرعت درآمیختن قطره اظهار دوستی زبانی نکنند، به -هرچند -هنگام دیدار یکدیگر
 (.457، ص5454سی، با آب رودهاست )طو

گرایی مؤثر  مطابق این حدیث و احادیث دیگر، نفِس رابطه و تعامل مستقیم، در ایجاد و تقویت هم
فردی، در سطح کالن کشورهای اسالمی، اگر امکان بازدید مسلمانان  رو فراتر از روابط بین است. ازاین

های محّلل، و متعاقب آن،  با فرهنگاز کشورها و مناطق یکدیگر تسهیل گردد، بدون شک زمینه آشنایی 
گرایی را به همراه خواهد آورد. موسم حج یکی از  ایجاد ذهنیت مشترک فراهم خواهد شد و هم

فردی  چهره و میان به نظیر برای گسترش روابط مسلمانان است. درواقع دیدارهای چهره های کم  فرصت
کنده از معنویت و فارغ از تبلیغات تفرقه نظیری در  های جمعی، فرصت بی فکنانه رسانها در فضایی آ

فرهنگی خالص، شناخت بیشتر و بهتری از  دهد تا در یک ارتباط میان گزاران قرار می اختیار حج
هاِی در  دادن واقعیت های جمعی با معکوس نشان  های مسموم رسانه مشترکاتشان داشته باشند. برنامه

کنند. موسم حج فرصت خوبی برای  ا را به همدیگر بدبین میهای مخاطبان را آلوده، و آنه جریان، نگاه
های آلوده به همدیگر است. عمده مبلغان وحدت در دنیای اسالم، کسانی هستند که  پاالیش نگاه

همین دلیل امروزه بیشتر کسانی که  اند. به  کیشان خود داشته فردی فراوانی با هم های ارتباط میان فرصت
کنند، افرادی هستند که قبال   شده در اقصی نقاط جهان اسالم مشارکت میهای برگزار در کنفرانس

یکی از فواید حج را همین رایزنی  اند. امام صادق کنندگان داشته چهره با دعوت به فرصت ارتباط چهره
اگر هر قوم و ملتی تنها از کشور و بالد خویش سخن بگویند »... فرماید:  و تبادل فرهنگی دانسته و می

آنها  شود؛ منافع گردند و کشورشان ویران می تنها به مسائلی که در آن است بیندیشند، همگی نابود میو 
  (.783 ص ،7، ج5778)صدوق، « گیرد گردد و اخبار واقعی در پشت پرده قرار می ساقط می

 . تقویت نگرش مثبت درباره یکدیگر4-3-3

ه افراد و جوامع بر اساس تعصب، های منفی است ک یکی از عوامل مهم واگرایی، نگرش
بار این  داوری و تصورات قالبی، ممکن است درباره همدیگر داشته باشند. با توجه به آثار زیان پیش

سمت  ها به گرایی در جهان اسالم، ضروری است تالش شود نگرش منظور تقویت هم موضوع، و به
داوری، اعم از جنسی، گروهی،  ع پیشدهی شود. به همین دلیل در اسالم هر نو مثبت و همدلی جهت
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( و در نقطه مقابل، سفارش اکید گردیده درباره همدیگر 55ای و غیره نهی شده )حجرات:  قومی، قبیله
باره  گردد. دراین گرایی می ذهنیت مثبت داشته باشیم؛ چراکه این امر موجب محبت، و به دنبال آن، هم

ه  بِ : حدیثی وجود دارد َن َظنُّ م  اْلَمَحَبة َمْن َحس  (. مطابق این 467، ص5736واسطی،  )لیثیالَناِس َحاَز ِمْنه 
کند که عینی  نحوی ساختاربندی می حدیث، ذهنیات مثبت، نظام معنایی حاکم بر رفتار عامالن را به

گرایی بینجامد؛ کما اینکه غلبه  پیوندی و هم شدن آن در سطح کنش و تعامالت اجتماعی، به هم
وء  الَظنِّ َفِإَنه  ال یْغِلَبَن َعلَ یَو ال آورد:  میبینی، موجبات جدایی و تفرقه را پدید سوءظن و بد َنَك َو یَدع  بَ یَك س 

ْلحا  یَن َخلِ یبَ   (. 783 ص ،34 ، ج5484سی، )مجلٍل ص 
 فرماید:  بسیار مهمی می در بیان امام علی

ْم ِإْخَواٌن َعَلی دِ  وَن َو ال یا َفَرَق بَ ِن الَلِه مَ یِإَنَما َأْنت  وء  الَضَماِئِر َفال َتَواَزر  ْبث  الَسَراِئِر َو س  ْم ِإاَل خ  َنک 
ون  وَن َو ال َتَوادُّ وَن َو ال َتَباَذل  د. یگریکدینی ی(؛ همانا شما برادران د567البالغه، ص )نهجَتَناَصح 

اری ید. نه هم را یبر ن به سر مید و نهاد بد که با آیزی شما را از هم جدا نکرده، جز درون پلیچ
 «.  دیورز د و نه با هم دوستی مییبخش زی مییگر چیکدید، نه به یرخواه همید، نه خیکن می

فرمایند مبنی بر اینکه الزمۀ اخوت، الفت و  در فرمایش فوق، حضرت به نکتۀ ظریفی اشاره می
گرایی همچنان  دینی قلمداد نمایند، این هم گرایی است. بنابراین تا زمانی که افراد همدیگر را برادران هم

گیری شود، در  ظن جهت سمت سوء آنها تغییر کند و به های مجرد اینکه نگرش ادامه دارد؛ اما به
رود که پیامد قطعی آن، تفرقه و واگرایی خواهد  صورت همکاری، دوستی و خیرخواهی از بین می آن

ای جز  ح گوناگون روابط مسلمانان پایدار بماند، هیچ چارهگرایی در سطو بود. بنابراین برای اینکه هم
های خاص خود  های مثبت در میان آنان نیست. کار بس مهمی که اقتضائات و ضرورت تقویت نگرش

های جمعی،  های اسالمی و دیگر نهادهای تأثیرگذار، ازجمله رسانه را داراست و کارگزاران حکومت
 باید به آن اهتمام داشته باشند. 

میزانی که نقش تخریبی  های جمعی در این موضوع، حائز اهمیت است. به  استفاده از ظرفیت رسانه
آنها نیز در  ها در مشوش ساختن چهره مسلمانان نزد همدیگر برجسته است، نقش سازنده این رسانه

ها،  اقع رسانهصورت احترام به مقدسات امت اسالمی، فارغ از تشیع یا تسنن، بسیار مهم خواهد بود. درو
های امت  گرایی رسانه توانند عامل الفت میان مسلمان باشند. هم پراکنی کنند و هم می توانند نفرت هم می

 کند.  اسالم در جهت منافع و مصالح جهان اسالم، زمینه را برای الفت میان مسلمانان فراهم می

 . رفع نیازهای متقابل4-3-4

مندی از ذخایر  دلیل بهره دارند. برخی به یانات متفاوتها و امک کشورهای اسالمی نیازمندی
شدت فقیرند. همین تفاوت، ظرفیت و نیازهای متقابل را ایجاد کرده  خدادادی، ثروتمندند و برخی نیز به

اند. بر همین اساس، اگر رفع  که برخی به ثروت، و برخی به نیروی انسانی محتاج  نحوی است؛ به
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یک معادله منتهی به جواب و البته با نگاه حمایتی، مورد توجه قرار گیرد،  نیازهای متقابل، در قالب
گردد؛ موضوع بسیار مهمی که در عصر  گرایی ایجاد می بدون شک اخوت اسالمی تقویت، و هم

جامعه اسالمی و حتی در ارتباط با   تنها در ارتباط متقابل مسلمانان، بلکه در کلیت  رسالت، نه
یمومیت حاکمیت اسالمی محقق شد و به اهتمام به آن سفارش اکید نیز شده غیرمسلمانان تحت ق

های آنان موجب رضایت الهی  نیازمندی  تأمینیند و «عیال خدا»است. از منظر اسالم، مردم بسان 
ن درد، مرا بس یا»فرماید:  در بیان مهمی می (. امام علی783، ص35 گردد )مجلسی همان، ج می

 (.775، ص63)همان، ج« گرسنه باشند ییها بخوابم و اطرافم شکمر یاست که با شکم س
توجه باشد، بدان جهت است که  کیشان خویش بی نباید به نیازهای همنوعان و هم  اینکه انسان

ن نیست یعنی فقط اینحوی است که طبیعتش آمیخته با حس تعاون و بقاست؛  اساسا  آفرینش انسان به
اجاتی که برای برخی افراد ایجاد شده، یازای احت بر آن، به  د، بلکه عالوهان گر محتاجیکدیکه افراد به 

عت یاجات داده شده است که آن عواطْف مقتضای طبین احتیگر برای رفع ایعواطفی هم به افراد د
(. بر اساس همین طبیعت و نیز الفت ناشی از اخوت 534، ص55، ج5777انسانی است )مطهری، 

گر متصل بودن( و مواسات شما یکدیتواصل )به  ۀدرج» پرسید: کی از یارانش از ی دینی، امام کاظم
ن درجه تواصل و تواسی که بتوان فرض یدر باالتر»داد:  او پاسخ « نسبت به هم در چه حدی است؟

ا به خانه یکی از شما گرفتار فقر شد، به دکان ین حد هست که اگر یا در ایآ»فرمود:  حضرت« کرد.
داد:  پاسخ  یو« ن کار بازندارد؟یرا از ا یو یب او پول بردارد و کسیازش از جین  اندازه به برادرش برود و

« د!یستیدارم، اهل تواصل نپس شما در حدی که من دوست  »فرمود:  امام« ست.ین حد نیر، در ایخ»
 (.547، ص5 ، ج5778گران، یو د یمی)حک

کید پیشوایان دین بر رفع ن نظر می به  یازهای متقابل افراد، بیشتر بدان جهت است که رسد دلیل تأ
ر رساندن به یگیرد که از طریق خ شود و صورت عینی به خود می محبت، زمانی به الفت تبدیل می

(. بنابراین اگر رفع نیازهای متقابل، فراتر از 773، ص56، ج5777گران به فعلیت برسد )مطهری، ید
گذاران و کارگزاران حکومتی قرار گیرد،  ور کار سیاستروابط فردی، در سطح کالن و کشورها در دست

لحاظ  گرایی در میان کشورهای اسالمی به شود و بر اثر آن، هم های الفت تنیده می بدون شک رشته
 یابد. سطح و عمق افزایش می

گرایی اقتصادی جهان اسالم، راهبردی مهم برای رفع نیازهای متقابل مسلمانان است. امروزه  هم
ها آشکار شده است. ازآنجاکه  تصاد، فراتر از معیشت و دادوستد، در قوام و اقتدارآفرینی ملتنقش اق

همه کشورها برای تأمین نیازهای خود، نیازمند تعامل با کشورهای دیگرند، در گسترش تعامالت 
یعنی جماعتی که مقصد « امت»اقتصادی، بهتر است به کشورهای اسالمی اولویت دهند. اساسا  

های  (. تشکیل اتحادیه577 ص ،7، ج5487؛ طباطبائی، 555 ص ،3، ج5455دی دارند )طبرسی، واح
کید بر تقویت بنیه تواند مانند اهرمی برای  های اقتصادی می اقتصادی در جهان اسالم در کنار تأ
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بردارد. تدریج زمینه سلطه کشورهای بیگانه را از میان  گرایی بیشتر کشورهای اسالمی عمل کند و به هم
ناظر به تقویت « اقامه سوق مسلمانان»، و «االسالم یعلوا...»، «نفی سبیل»قواعد کالن فقهی همچون 

 گرایی میان مسلمانان است. استقالل و هم

 . تقویت حس همدردی4-3-5

تنها  اندوه همدیگر است. نه یکی از نمودهای الفت در میان اعضای جامعه، سهیم بودن در شادی و 
دلیل طبع  ها به (، بلکه تمامی انسان735، ص5، ج5776)شعرانی،  اقعی که مثل جسد واحدندمؤمنان و

کنند، افزون بر آنکه  صورت اجتماعی زندگی می اجتماعی خویش، اعضای یک پیکرند. آنان وقتی به
، 5778پور،  گردد )رفیع آنها فعال می آورند، حس همدردی مشترک نیز در نیازهای خویش را به دست می

در پاسخ جابر  امام صادقاعتنا باشند.  های یکدیگر بی  ها و شادی توانند به غم که نمی  نحوی (؛ به557ص
 فرمود:  گاه و ظاهرا  بدون علت خود سؤال کرده بود،  های گاه و بی شدن  جعفی که درباره علت غمگین

ن جاری ساخت. ش در آناید و از روح خوینت بهشتی آفریخدای عزوجل مؤمنان را از ط»
اندوهی   کی از آن ارواح در شهرییروست که مؤمن، برادِر پدر و مادرِی مؤمن است. لذا هرگاه به  نیازا

 (. 566 ص ،7 ، ج5483)کلینی، « همدیگرند  شود؛ چون از جنس می  نیاندوهگ  گریرسد، روح د
ن است. بنابراین مراتب بیشتر از دیگرا مطابق این حدیث، حس همدردی در میان مؤمنان به

وِر   ْهَتم  یَأْصَبَح ال   َمْن فرماید:  نبوی که میالعین قرار دادن این حدیث  کشورهای اسالمی با نصب م  ِبأ 
ْسِلِم  م یَفلَ   َن یاْلم  توجه باشند و حداقل کاری که  نباید به سرنوشت یکدیگر بی (564)همان، صَس ِمْنه 

  های همدیگر است. این ها و دادن پیام خوشی در شادی متوانند انجام دهند، اظهار همدردی در غ می
صورت یک امر فراگیر و توسط  تواند به های اجتماعی، می ها و شبکه کار که اکنون به مدد گسترش رسانه

بالتبع بر میزان تأثیر نخواهد بود و  افراد از کشورهای مختلف انجام شود، بدون تردید در تألیف قلوب بی
 س اخوت خواهد افزود.گرایی و احسا هم

و احساس « هویت اسالمی»یک راهکار بسیار مهم برای تقویت احساس همدردی این است که 
تعلق به آن در میان مسلمانان تقویت شود. احساس تعلق به هویت مشترک، بستر همدردی را در میان 

ها )توان  هنگی ملتها و هوش فر کند که البته نیازمند دیپلماسی هوشمند دولت مسلمانان فراهم می
رغم کیش مشترک  جهان اسالم از لحاظ درونی، به»مدیریت رفتار در ارتباط با دیگران( است؛ چراکه 

« روست بستگی ساختار ژئوکالچری )فرهنگی، قومیتی، زبانی و مذهبی( روبه )اسالم( با نبود هم
 (. 5733آبادی،  )قاسمی و رکن

 گیری نتیجه. 5

ای که از دیرباز تاکنون مطرح  مسئله انکارناپذیر جهان اسالم است؛ های  گرایی از ضرورت هم
که در زمان کنونی، به دالیل بسیار، ازجمله ساخت  گاه به عمل نینجامیده است؛ درحالی اما هیچ  بوده، 
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گرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار  مسئله هم کند  الملل، ایجاب می جدید روابط قدرت در نظام بین
 سازوکارهای تحقق آن معرفی گردد. گیرد و

جای  در این مقاله، با این فرض که ماهیت روابط مسلمانان بسیار شبیه به عصر رسالت است و به
کند،  های متکثر ملی، حیات سیاسی اجتماعی مسلمین را ساختاربندی می ای، هویت هویت قبیله

گرایی در سطح جهان اسالم  ید، همکه به تشکیل امت انجام الله ه رسول  تالش شد بر اساس سیر
هایی که ذیل مباحث  بندی مجموعه آموزه سازی گردد. بدین منظور، ارجاع به قرآن کریم و صورت مدل

ها از  نماید؛ زیرا این آموزه ناپذیر می الفت، محبت، مودت، اخوت و امت مطرح گردیده، اجتناب
اند و از سوی دیگر، همه حامل معنایی  کردهجامعه دینی را روایت   یابی  سو فرایندهای ساخت یک 

 یافته، قدر مشترک تمامی آنهاست. هستند که پیوند مبتنی بر عواطف تعمیم
البته ناگفته نماند که مفاهیم مذکور، اگرچه معنای مشترکی دارند، وقتی در قالب یک شبکه واحد 

تماعی، محبت است؛ به معنی تحلیل شوند، حاکی از این پیام است که محرک پیوند در رفتارهای اج
یابی این  ها و رسیدن به پیشرفت و کمال. با فعلیت منظور رفع نیازمندی احساس تمایل به دیگری، به

گیرد و در قالب اخوت و امت تبارز  دنبال آن الفت صورت عینی به خود می احساس، مودت و به
منظور  از اینکه طبعی باشد یا ارادی، بهترتیب است که محبت فارغ  یابد. مکانیسم این عمل نیز بدین می

شود؛  کسب لذت باشد یا منفعت و فضیلت، در هر صورت، از یک سو موجب تشابه و همانندی می
ویژه آنکه مبنای تشابه، فراتر از روابط سببی، عقاید و باورهای دینی است. از سوی دیگر، با توجه به  به

کار اجتماعی خواهد بود، درنتیجه  ، و بالضروره تقسیم اینکه پیامد محبت، پاسخ به نیازهای متقابل
گردد. البته کامال  پیداست که چون نیازها ناتمام و تأمین آنها مستلزم تعامل  گرایی ایجاد می الفت و هم

گرایی در همه سطوح، ازجمله در سطح کشورهای اسالمی، ضروری  همیشگی است، برای تقویت هم
کید ب ر مشترکات، گسترش روابط، تقویت نگرش مثبت، رفع نیازهای متقابل است راهکارهایی چون تأ

ه   شاءالله عزت اسالمی دوباره احیا گردد و امت واحد و تقویت حس همدردی مورد توجه قرار گیرد تا ان
 اسالمی از وضعیت نابسامان کنونی رهایی یابند. 
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