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 چکیده

القربی و تأثیر آن در رشد  اخالقی اتّحاد و الفت با مودّت ذی سنجی ارزش هم"ی  نوشتار پیشِ رو پژوهشی درباره
مطلوبیّتی است که در اثر فعل یا صفت اختیاری برای  "ارزش اخالقی"است.  "معنوی انسان، از دیدگاه قرآن و حدیث

ت دو عنصر های معنوی است. در این میان همبستگی و الف شود و آرمان آن برآورده کردن خواسته روح انسان ساخته می
آفرین بوده  نقش اجتماعیشوند که در رشد معنوی فردی و  های اخالقی اسالم برشمرده می ی ارزش اساسی در منظومه

 ها و صفات نیکو هستند. و خود بستری برای نموّ دیگر ارزش
اربست دهد. گرچه ک نیز فرآیندی است که انسان را به کمال و امور غیر مادی سوق می "رشد معنوی"از سویی 

تواند انسان را به کمال معنوی برساند؛ امّا هستی اغوائات شیطان و نفس امّاره همچون موانع راه  های یاد شده، می ارزش
تواند پیمودن این راه را  شود. آنچه می ی سختی و به درازا انجامیدن روند و پیمایش روش یاد شده می رشد معنوی مایه

های اخالقی با  ضمانتی برای دستیابی وی به رشد و کمال معنوی گردد، پیوند ارزشبرای انسان سهل و شتابان سازد و 
ی سعادت، عزّتمندی  های دین اسالم جاودانه بوده و کنش به آنها مایه است. با آگاهی به اینکه آموزه القربی مودّت ذی

های اخالقیِ اتّحاد  است که پیوند ارزشو رشد مادی و معنوی جوامع انسانی خواهد شد، پرسش بنیادین نوشتار کنونی این 
القربی و تأثیر کاربست آن در رشد معنوی انسان چیست؟ در این راستا نگارندگان در پی  و الفت با محوریّت مودّت ذی

توان کارایی مستقیم همبستگی و الفت با  ی ادبیّات دینی، می بازنمایی این انگاره هستند که در دیدگاه اسالمی و بر پایه
 القربی در رشد معنوی انسان را دریافت. حوریّت مودّت ذیم

و با بازگشت به  بیت و احادیث اهل کریماز همین رو پژوهشگران با اندیشه و بررسی ریزبینانه در آیات قرآن 
گیری  منابع تفسیری، روایی و کتب اخالقی و نیز با روش تحلیل محتوای آیات و احادیث که بر اساس الگوی بهره

کنند به استنباط  شود، تالش می انجام می -اجتهادی -و استنطاقی  -درون آیات و روایات -زمان از روش استخراجی هم
های  ر رشد معنوی از آیات و روایات و در چارچوب تحقیقی علمی بپردازند. یافتههای یاد شده د و استخراج کارایی ارزش

دهد که پیوند مستقیم و استواری میان اتّحاد  نشان می بیت ی آیات قرآن کریم و احادیث اهل پژوهش کنونی بر پایه
 رشد معنوی خواهد شد. ی دستیابی انسان به ها مایه برپاست و کاربست این ارزش القربی و الفت با مودّت ذی
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 طرح مسئله

از گرا، خواهان رستگاری دنیوی و اخروی و رسیدن به مقام قرب الهی است؛  انسان موجودی کمال
جوید. برابر با ادبّیات اسالمی، این ابزار رشد  این رو پیوسته، ابزار رشد معنوی و کمال خود را می

ترین کارها برای  سراسر وابسته به توفیق الهی، معرفت و کنش افراد است. در این باره یکی از برجسته
هر آن چیزی است که  های اخالقی و پرهیز از دستیابی به رشد معنوی، معرفت و سپس کنش به ارزش

های واالی اخالقی هستند که در  ی ارزش همبستگی و الفت از دستهضد ارزش و فرومایه شمرده شود. 
ای در میان دیگر  دهند و جایگاه ویژه همتایی انجام می رشد و تعالی معنوی فرد و جامعه نقش بی

 گیرند. ها قرار می گر ارزشبرای دی های رشد معنوی دارند و خود پایه و بستری ها و سازه ارزش
شود تا کاربست  ای می در این میان؛ اّما پیدایش موانع بسیار در راه رشد و کمال معنوی انگیزه

های اخالقی یاد شده و پیمایش راه رشد با سختی و روند طوالنی شدنی شود و گاه نیز  درست ارزش
رشد معنوی بازدارند. در این میان آنچه  اغوائات شیطان و نفس اّماره بر انسان چیره شده و او را از

های یاد شده و پیمودن این راه را برای انسان سهل و شتابان سازد و  تواند کاربست درست ارزش می
 القربی موّدت ذیضمانتی برای دستیابی وی به رشد و کمال معنوی گردد، پیوند همبستگی و الفت با 

آفرین است. به راستی دوستی و محّبت، امری  زا و تحّول های حرکت موّدت در صدر کارویژه؛ زیرا است
رود و انسان را پیرو محبوب  کند، دل به هرچه وابسته شد به سوی آن می قلبی بوده و دل را وابسته می

ترین افراد را محبوب خود برگزیند،  کند. اگر آدمی از این گنجایش به درستی بهره برده و شایسته خود می
های اخالقی  ؛ بنابراین هر کس در کاربست ارزشکمال و رشد حرکت خواهد کرد تردید به سوی بی

گمان راه رشد معنوی را با آسانی و  را همراه سازد، بی القربی مانند همبستگی و الفت، موّدت ذی
چاالکی بیشتری پیموده و تعالی معنوی او تضمینی خواهد بود. از همین رو بایسته است پیوند میان 

کارایی آن را در رشد معنوی القربی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و  و الفت با موّدت ذیهمبستگی 
 انسان تبیین گردد.

بر همین اساس این نوشتار بر خود بایسته دانسته تا نگاهی هر چند اندک به این پرسمان افکند و 
واکاوی و بررسی پیوند همبستگی و  افزون بر اشاره به معنا و مفهوم واژگان وابسته، برای نخستین بار، به

و کارایی آن در رشد معنوی انسان از دیدگاه قرآن و حدیث بپردازد؛ از این  القربی الفت با موّدت ذی
 هاِی این نوشتار بدین گزاره است: ای از پرسش رو پاره

وی" چیست؟ القربی" و "رشد معن های اخالقی"، "موّدت ذی معنا و مفهوم "اّتحاد" و "الفت"، "ارزش
ی ادبّیات دینی اسالم،  های اخالقی به شمار آورد؟ بر پایه ی ارزش توان از مقوله آیا اّتحاد و الفت را می

آفرین است؟ چه پیوندی میان این دو ارزش اخالقی  زا و دوستی اّتحاد و الفت از اساس رویدادی محّبت
یی اّتحاد و الفت در رشد معنوی انسان استوار است؟ نقش و کارا القربی با محّبت خدا و موّدت ذی

 چیست؟
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ها قرآن کریم و  دهی به این پرسش ی استوار برای پاسخ مایه این پژوهش با انگاشتن اینکه بن
بیت هستند، بر آن است تا با تکیه بر این کتاب ُپر گوهر، سخنان ُدَرربار اهل بیت احادیث اهل

و  
ای گردآوری اطالعات، بتواند به فهم درستی از  تحلیلی و روش کتابخانه -بر اساس روش توصیفی

 .القربی و کارایی آن در رشد معنوی انسان دست یابد ت ذیبا مودّ پیوند اّتحاد و الفت 

 معنا و مفهوم واژگان بنیادین پرسمان. 1

 مفهوم ارزش اخالقی. 1-1

لی، رفتاری یا نفسانی است که انسان، با های فع های اخالقی" در یک شناسه به مفهوم ارزش "ارزش
 اختیار آنها را انجام داده و خاستگاه آنها فعل اختیاری انسان یا برآیند کاری برآمده از اختیار وی است

کید شده و "ارزش (. همچنین در شناسه798ش، 5777امید، ) های  ای دیگر، بر عنصر مطلوبّیت تأ
ه اخالق، مطلوبّیت داشته باشد. بدین معنا که یا آرمان، دلخواه داند که از نگرگا اخالقی" را نکاتی می

 (.67ش،  5798مصباح یزدی، ) کند اخالق است یا ابزاری است که انسان را به آن آرمان نزدیک می

توان "ارزش اخالقی" را چنین بازگو کرد: ارزش اخالقی  بندی می چنین پیداست که در یک جمع
ی آن برآوردن  شود و انگیزه ل یا صفت اختیاری برای روح انسان ساخته میمطلوبّیتی است که در اثر فع

 ها و آرزوهای متعالی و معنوی است. و تحّقق خواسته

 معنا و مفهوم اتّحاد و الفت. 1-2

 اتّحاد. 1-2-1

 معنا. 1-2-1-1

ی داشتن به معنای یکی شدن دو پدیده و یگانگ« و ح د»ی  ق( "اّتحاد" را از ریشه 171م/) فراهیدی
ق( توافق و وحدت نظر را از معانی "اّتحاد"  393م/) (. جوهری747ق،  5489فراهیدی، ) کند معنا می

(  ق 101م/) ری(. همچنین ابن اث5/778ش،  1331؛ انوری، 7/543ق،  1371جوهری، ) داند می
؛ 5/568ش،  1317ابن اثیر جزری، ) کند دلی و یک راستایی شناسایی می "اّتحاد" را به معنای یک

داستانی و اجتماع  (؛ بنابراین اّتحاد در لغت به معنای یگانگی داشتن، هم1/574ش،  1333معین، 
 هایی مانند فراوانی، پراکندگی، دوگانگی و دودستگی است. است و از این نگرگاه در برابر پنداره

ادامه مطالب هرجا واژه همبستگی بکار رفت،  از آنجا که همبستگی برابر نهاد واژه اّتحاد است، در
 همان معنای اّتحاد مراد نگارنده است.

 مفهوم. 1-2-1-2

ی مسلمانان از هر مّلت و مذهبی بر  همبستگی در اصطالح علوم اسالمی به این معناست که همه
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قرب  محور باورهای دینی و آرمان مشترک گردهم آیند و برای رسیدن به خوشبختی دنیا و آخرت و
ای که هیچ یک  الهی، با همدلی تالش کرده و با زدودن موانع فراروی خود پشتکار به خرج داده؛ به گونه

 شهرکی فالح،) های فقهی، جزیی، کالمی و تاریخی نتواند خللی به آن وارد سازد ها و دیدگاه از ناهمگونی
 (.58ش،  1397

 الفت. 1-2-2

 معنا. 1-2-2-1

 ق( "الفت" مصدر و به معنای پیوستن چیزی به چیز دیگر است 171م/) در دیدگاه فراهیدی
ق( نیز بر همین مبنا گردآوری را به معنای پیوند  391م/) ( و ابن فارس91 ق، 5489فراهیدی، )

زهای فراوان به یکدیگر معنا یوستن چین به هم پیهایی از یک چیزی با بخش دیگر آن و همچن بخش
ك چیز یا ی(. پس الفت و گردآوری به کنار هم قرار دادن اجزای 38 ق، 1404ابن فارس، ) کرده است

 شود. گروه اطالق می

 مفهوم. 1-2-2-2

اندیشی  در دیدگاه بسیاری از علمای اخالق به معنای انس گرفتن، التیام یافتن با هم، هم« الفت»
 ق، 1421حمید، ابن ) ی زندگی و همکاری با یکدیگر در کارهای زندگی و جامعه است در اداره

 ش، 1391؛ دوانی، 39ش،  1373؛ خواجه نصیرالدین طوسی، 55ش،  1370؛ جرجانی شریف، 2/495
های اخالقی و اجتماعی  (؛ بنابراین الفت یکی از سرشت769ش،  1319، ی؛ صادقی اردستان69

انسانی و کند و معیار و مالک آن هم باید مهر  ها را به هم نزدیک، مهربان و همدل می است که دل
ها،  ها و تراز جامعه، زدودن کجی های معنوی باشد و ویژگی چنین پیوندهایی در کانون خانواده ارزش

 های اخالقی و فرهنگی و سرانجام دریافت بهره های مادی و معنوی خواهد بود. کاستی

 القربی در ادبیّات دینی اسالم مفهوم مودّت ذی. 1-3

گاهی به اینکه در مفهوم مودّ  القربی و گزینش مصادیق آن میان امامّیه و عاّمه دو سخنی  ت ذیبا آ
ی  جا دارد تا پندارهی فرق مسلمین است،  ی همدلی همه وجود دارد و از آنجا که قرآن کریم سرچشمه

القربی"  ی ترکیب "ذی ابتدا بایسته است به پندارهترکیب یاد شده از بررسی آیات شریفه دریافته گردد. 
؛ 45؛ األنفال/76؛ النساء/533و  77نک: البقره/) القربی" در آیات گوناگونی به کار رفته ذی" اشاره کرد.

ها  ( که بررسی57؛ فاطر/77؛ الروم/76؛ اإلسراء/557؛ األنعام/586؛ المائده/3؛ الحشر/98النحل/
شاره نکات، معنای ترکیب یاد شده به خویشاوندان رحمی و نسبی ا  ی گر آن است که در همه نمایان

دارد؛ بدین گونه که در همان آیه یا آیات پیش، لفظًا یا تقدیرًا از خویشاوند رحمی و نسبی، یادی به میان 
ق،  5489نک: حّرعاملی، ) (. برابر با بسیاری از احادیث559/ 7ش،  5798عسکری، ) آمده است
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نک: ) رین فریقین( و دیدگاه مفّس 745-7/778ق،  5477؛ بحرانی، 5/457ق،  5483؛ کلینی، 9/589
؛ طباطبایی، 797ق،  5458؛ کوفی،9/47ش،  5737؛ طبرسی، 745-5/757ق،  5455حسکانی، 

 ( و فئ45األنفال/) ی مشهور به خمس ( در میان آیات یاد شده، تنها در دو آیه57/46ق،  5453
ای است. اگرچه برخالف جمهور علم الله القربی"به معنای خویشاوندان رسول ( "ذی3الحشر/)

و حضرت زهرا امامّیه که گواه این ترکیب در آیات یاد شده را تنها ائمه
نک: طوسی، ) دانند می 1

تا،  ؛ مقّدس اردبیلی، بی5/749ش،  5737؛ فاضل مقداد، 4/775ش،  5737؛ طبرسی، 5/577 تا، بی
 ش، 5775؛ محّقق حّلی، 576ق،  5488؛ طوسی، 747ق، 5458؛ مفید،535ق،  5455؛ ابن بابویه، 787

؛ 7/784 ق، 5455؛ فیض کاشانی، 5/737ش،  5767؛ قّمی، 67-7/65ق، 5778؛ عّیاشی، 5/564
اند  های گوناگونی را پدید آورده (، مفّسران عاّمه در تعیین مصداق آن دیدگاه9/584ق،  5453طباطبایی، 

 ق، 5457نک: طبری، ) های آنها را به سه نمونه تقسیم کرد توان دیدگاه بندی کّلی می که در یک دسته
 ؛ سیوطی،4/55ق،  5459؛ ابن کثیر، 55/474ق،  5478؛ فخر رازی، 5/557ق،  5457؛ شافعی، 58/5

ق،  5478؛ ابن عاشور، 7/757ق، 5477؛ ابن جوزی، 5/785ق،  5455؛ آلوسی، 7/576ق، 5484
قریش و یا هاشم یا جمیع اهل  القربی" منحصر به بنی (: "ذی58/3ق، 5476؛ رشید رضا، 9/585

 المطلب که دیدگاه واپسین دلخواه بسیاری از علمای عاّمه است. هاشم و بنی ی خاندان بنی همه

ی حضرت  در ادبّیات دینی، دربرگیرنده القربای پیامبر گمان ذی بندی باید گفت که بی در جمع
خمس و فئ  شود، هرچند علمای امامّیه تنها این بزرگواران را مصداق آیات می و ائمه زهرا
دانند؛ اّما اندیشمندان عاّمه مصداق آن را توسعه داده و افزون بر انوار طّیبه، دیگر افراد را نیز جزو  می

 شمارند. مصادیق برمی
بایست موّدت القربی را بررسی کرد  القربی بازشناخته شد، می حال که برابر نوشتار پیش معنای ذی
القربی" دارد و  ی "موّدت ذی ریم چه دیدگاهی نسبت به پندارهتا مبّین گردد که روی هم رفته، قرآن ک

...ُقْل ال َأْسَئُلُکْم فرماید:  خداوند میی شوری  سوره 23ی  در آیه داند. مصداق بارز آن را چه کسانی می
َة ِفي اْلُقْربی  (.77الشوری/) ... َعَلْیِه َأْجرًا ِإالا اْلَمَودا

 نکته بایسته است: ی این آیه یادآوری چند درباره
                                                           

هُ  َوآِت َذا اْلُقْر ی  و نیز آیه« فئ»با توجه به آیه  . پیامبر1 ( نه تنها مجاز بود؛ بلکه 76)اإلسراء/ : و حق خویشاوند را بدهَبی َحَقّ
القربی بود. با توجه به این،  ها مصرف در زندگی ذی های یاد شده مصرف کند که یکی از آن راه وظیفه داشت آن را در راه

بخشید. این  که از یهودیان خیبر بدون خونریزی و جنگ به غنیمت گرفته بود، به دخترش فاطمه زهراء حضرت، فدک را
ق،  5458؛ کوفی، 7/773ق،  5778اند. نک: عّیاشی،  سخنی است که بسیاری از مورخان شیعه و سنی به آن تصریح کرده

ق،  5455؛ حسکانی، 5/737و  557/ 7 ق، 5484؛ سیوطی، 7/57ش،  5767؛ قمی، 437/ 7ش،  5737؛ طبرسی، 779
 .759و  577/ 5ق،  5477؛ قندوزی، 445و  479/ 5
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َة ِفِی اْلُقْربیمراد از جمهور علمای امامّیه بر این باورند که : نخست القربای  موّدت ذی اْلَمَودا
و  است که مصادیق آن منحصر در حضرت فاطمه زهرا بیت ؛ یعنی موّدت نسبت به اهلنبی

؛ ابوالفتوح 77/575 ش، 5737؛ طبرسی، 9/557تا،  نک: طوسی، بی) شود می عشر ائمه اثنی
(. این دیدگاه دلخواه این نوشتار است و 57/47ق،  5453؛ طباطبایی، 58/47ق،  5487رازی، 

آن را  بیت ی محّبت و موّدت اهل ی شریفه بر پایه احادیث فراوانی در منابع فریقین در تفسیر آیه
ق،  1414؛ هیثمی، 191ش،  1311؛ فّتال نیشابوری، 21/11ق،  1412نک: طبری، ) کند تقویت می

؛ ابن 2/714ق،  1397؛ بالذری، 3/172ق،  1431؛ حاکم نیشابوری، 2/7ق،  1413؛ مفید، 9/141
 ق، 1411؛ حویزی، 3/93ق،  1407؛ کلینی، 2/201ق،  1411؛ حسکانی، 4/33ق،  1379شهرآشوب، 

؛ طبرسی، 11/24ش،  1314؛ قرطبی، 3/314ق،  1422؛ ثعلبی، 12/21ق،  1393؛ طبرانی، 4/173
؛ 1/241ق،  1371؛ برقی، 7/200ق،  1404؛ سیوطی، 13/33ق، 1411؛ آلوسی، 9/44ش،  1372
 ی ترکیب یاد شده در های بیشماری را در پنداره (؛ اّما علمای عاّمه دیدگاه2/271ش،  1313قمی، 

نک: فّراء، ) و قریش دوستی و محّبت انصار به پیامبراند که به سان گزیده عبارتند از:  میان گذاشته
ق،  5457نک: طبری، ) و نبود دشمنی با ایشان دوستی قریش نسبت به پیامبر، (7/77 م،  5978

، (5/78 ق،  5457؛ بیضاوی، 4/65ق،  5477؛ ابن جوزی، 4/544 ق،  5478؛ بغوی، 78/79-77
ق،  5478؛ فخر رازی، 775-4/759ق،  5483نک: زمشخری، ) موّدت نسبت به اصحاب کساء

-75/53ق،  5455؛ زحیلی، 77-75/ 75ق،  5455؛ آلوسی، 7/755ق،  5487؛ ابن عربی، 73/595
دوستی ، (5/553 ق،  5457؛ ثعالبی، 5/77ق،  5477نک: ابن عطیه اندلسی، ) ، نسخ آیه موّدت(64

 ق، 5478خان،  ؛ صدیق حسن747/ 7 ق،  5456نک: ابن جزی، ) ی رحم صلهمیان خویشاوندان و 
؛ ابراهیم 75/79 تا  نک: مراغی، بی) ( و موّدت و تقّرب به خدا7/947 ق،  5476عرابی،  ؛6/597

 (.5/5873ش،  5774؛ خرم دل، 55/576 ق،  1401 األبیاری،
از سنخ دوستی و محّبت عادی به خویشاوندان ایشان نیست؛  موّدت مورد درخواست پیامبر :دوم

برداری و  ی نّص صریح قرآن کریم، پیوند مستقیم و استواری میان محّبت و دوستی با فرمان بلکه بر پایه
ُه...تبعّیت است:  ِبُعوِني ُیْحِبْبُکُم الَلّ َه َفاَتّ وَن الَلّ ای دیگر،  سویی آیه (. از75عمران/ آل) ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحُبّ

ِبُعوِني کند:  تفسیر می برداری از دستورات الهی و بیانات پیامبر تبعّیت و پیروی را در فرمان ...َفاتا
قرین یکدیگر یاد  و ائمه برداری از خدا، رسول (. در جای دیگر فرمان98طه/) َوَأِطیُعوا َأْمِري

ذیَن آَمُنوا َأطیُع شود:  می َها الا ْمِر ِمْنُکْم...یا َأیُّ
َ
ُسوَل َو ُأوِلي اأْل َه َو َأطیُعوا الرا (. پس موّدت 59النساء/) وا اللا

برداری و گردن نهادن به امامت آنان نینجامد، امری ناقص و ابتر  و محّبت به ذوات مقّدسه اگر به فرمان
نین اجری است، بایست میان اجر و آنچه سبب تقاضای چ ی عقال می است. به راستی بر اساس سیره

بیت او منحصر شود؛ بلکه  تواند تنها به دوستِی اهل نمی هماهنگی برپا باشد؛ پس اجر رسالت نبی
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 آنچه هماهنگ با رسالت اوست، موّدت منجر به پذیرش والیت و تبعّیت محض از آنان است.
ی  موّدت قربی در آیهی  ی گذشته و نیز پنداره القربی در دو آیه ی ذی بنابراین با نگرش به پنداره

القربی از دیدگاه ادبّیات دینی به معنای دوستی و  توان به این برآیند رسید که موّدت ذی واپسین، می
شود که  قلمداد می بیت برداری محض از اهل محّبت به همراه پذیرش امامت، والیت و فرمان

 است. و ائمه اثنی عشر مصادیق آن منحصر در حضرت فاطمه زهرا

 مفهوم رشد معنوی. 1-4

"رشد معنوی" انسان عبارت است از سیر اختیاری و عملی که روح در درون سرشت خود به سوی 
پیماید تا به مقامی برسد که خود را عین دلبستگی و پیوند به او بیابد که بر اثر آنها توانایی  خدا می

د. اگرچه این سیر، تابع جایگاه رس ی انسان برای رسیدن به صفت وجودی کمال به فعلّیت می بالقّوه
زمانی، مکانی، رخدادهای ماّدی و جهانی نیست؛ بلکه وابسته به روح و دل آدمی است و شرایط 

ی سیر و سلوک را بر عهده دارند و کارایی مستقیمی در رشد  مادی، تنها نقش فراهم کردن زمینه
ر "رشد معنوی" دستاورد اقدامات (. به بیان دیگ39ش،  5798مصباح یزدی، ) معنوی انسان ندارند

ی پیوند با هستی  ای است که برای ایجاد، ابقا و اکمال استعدادهای معنوی در حوزه گرانه هدایت
وجودی انسان، نهادی پذیرد. این ُبعد  متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان انجام می

نجفی و ) یابد دگرگون شده و پیشرفت میاست و در برآیند انجام تمرینات و مناسک مذهبی، 
 (.575ش،  5794دیگران، 

ی آن گرایش نهادی انسان، بسته به کمال و کارهای  بنابراین رشد معنوی، فرآیندی است که فرآورده
، جمال و زیبایی، تقدیس و پرستش غیر مادی مانند علم و دانایی، خیر و نیکی، فضایل اخالقی

شش در دستیابی به کارهای یاد شده و زدایش موانع راه واداشته و در است که وی را به تالش و کو
 دهد. پایان، انسان را به سوی راستینگی متعالی سوق می

 های اخالقی و رشد معنوی انسان القربی در کارآمدی ارزش نقش بنیادین مودّت ذی. 2

مقام قرب الهی است های اسالم ضامن خوشبختی بشر و آرمانش رشد معنوی و رسیدن او به  آموزه
 محّبت و موّدت از ارکان بنیادین نظام تربیتی دین بوده بیت که برابر آیات قرآن کریم و احادیث اهل

فرمایند:  می برای نمونه امام باقرشود.  و مرکزّیت آن در محّبت به خداوند تبارک و تعالی خالصه می
یُن » یُن   ُهو الُحُب   الدِّ ن ین همان محّبت و محّبت همان دی(: د5/767ق،  1371برقی، ) «َو الُحبُّ ُهو الدِّ

 است.
راه کسب  که ای از محّبت خداوند است القربی شاخه از سویی موّدت و محّبت نسبت به ذی

کاهد و برآیند اینکه رستگاری و رشد  از رذایل میگشاید،  فضایل و مقامات عالیه را به روی انسان می
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ی کبیره، حضرات  در زیارت جامعه ؛ چراکه برابر فرمایش امام هادیدآور انسان را به ارمغان می
جی...»...های تاریکی:  معصوم، پیشوایان هدایت و چراغ ِة اْلُهدی َو َمصابیِح الدُّ الُم َعلی َاِئما  «َالسا

 »...( و برترین و پایدارترین راه راست هستند: 93/735ق،  5487مجلسی، )
َ
َراُط اأْل ِبیُل َأْنُتُم الصِّ ْقَوُم السا

ْعَظُم...
َ
یابد  ی رفتاری و گفتاری آنان تمّسک کند، نجات می که هر کس به سیره  (99/579همان، ) «اأْل

همان(. دلیل آن نیز به ) «َمْن أتاُکْم َنجی َو َمْن َلْم َیْأِتُکْم َهَلك»و در غیر این صورت هالک خواهد شد: 
ُنوٌر َو َأْمُرُکْم   َکاَلُمُکْم »...ی رشد معنوی است:  هایشان مایه فرمانروشنی پیداست؛ زیرا کالم آنان نور و 

کو یهای اخالقی و اعمال ن اّتصاف به ارزش (. همچنین وفق آیات قرآن کریم،577 همان،) «ُرْشد...
فرماید:  ؛ چراکه میتواند در رشد معنوی کارایی داشته باشد می بیت همراه با موّدت نسبت به اهل

 َة ِفي اْلُقْربی َو َمْن َیْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه ِفیها ُحْس  (.77الشوری/) نًا......ُقْل ال َأْسَئُلُکْم َعَلْیِه َأْجرًا ِإالا اْلَمَودا
( و از دیدگاه بسیاری از مفّسرین "حسنه 9/79ق،  5455درویش، ) عاطفه بوده در این آیه "واو"

شود؛ زیرا "حسنه" هر گونه کار، اندیشه و باور نیکی را که با  خالقی میهای ا ی ارزش "دربرگیرنده
مند کردن معنی حسنه  ای بر کران گونه انگیزه گیرد؛ چراکه هیچ  رستگاری انسان سازگار باشد دربرمی

؛ 6/55و  56/575ش،  5735؛ مکارم شیرازی، 73/596 ق،  5478نک: فخر رازی،) وجود ندارد
؛ نهاوندی، 57/77 ق،  5455؛ آلوسی، 6/34 ق،  5456؛ نظام األعرج، 7/578ش،  5737طبرسی، 

ن است یادتر کردن ُحسن عمل" نیز به ای(. از سویی "ز55/477ش،  5769؛ طّیب، 5/478 ش،  5776
 ق، 5473؛ بقاعی، 57/47ق،  5453طباطبایی، ) کند ل مییکه راستاهای کاستی اعمال را تکم

افزاید و  (، بر کارایی و نیکی آن می78/536 ق،  5459؛ فضل الله، 57/77 ق،  5455؛ آلوسی، 6/675
؛ 7/757 تا،  ؛ حقی برسوی، بی7/747 ق،  5456سمرقندی، ) شود ی رشد و کمال معنوی می مایه

 م،5993؛ طنطاوی، 55/477 ش،  5769؛ طّیب، 5/478 ش،  5776؛ نهاوندی، 75/79 تا،  مراغی، بی
ّبت نسبت به ذوات مقّدسه، زمانی در رشد و کمال انسان کارساز است که البته موّدت و مح(. 57/77

ی نّص  بر پایهبه راستی  ی ابزار محّبت، پایبندی عملی داشته باشد. صادقانه بوده و محب، به همه
برداری و تبعّیت استوار  صریح قرآن کریم، پیوند مستقیم و استواری میان محّبت و دوستی با فرمان

ُه...ُقْل است:  ِبُعوِني ُیْحِبْبُکُم الَلّ َه َفاَتّ وَن الَلّ ای دیگر، تبعّیت و  (. از سویی آیه75عمران/ آل) ِإْن ُکْنُتْم ُتِحُبّ
ِبُعوِني َوَأِطیُعوا کند:  تفسیر می برداری از دستورات الهی و بیانات پیامبر پیروی را در فرمان ...َفاتا

شود:  قرین یکدیگر یاد می او و ائمه برداری از خدا، رسول فرمان(. در جای دیگر 98طه/) َأْمِري
...ْمِر ِمْنُکْم

َ
ُسوَل َو ُأوِلي اأْل َه َو َأطیُعوا الرا ذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اللا َها الا (. پس موّدت و محّبت 59/النساء) یا َأیُّ

 نینجامد، امری ناقص و ابتر است. برداری و گردن نهادن به امامت آنان به ذوات مقّدسه اگر به فرمان

 های اخالقی در نگاه دینی همبستگی و الفت، مصادیقی از ارزش. 3

توان همبستگی و الفت را از جمله مصادیق  دهد که می های ادبّیات دینی نشان می جویی گزاره پی
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الفت با مردم را یکی از فضایل اخالقی برشمرده  های اخالقی دانست. برای نمونه پیامبر اکرم ارزش
خوترین  (: نیک45ق،  5484ابن شعبه حّرانی، ) «َاْحَسُنُکْم اخالقًا الذین یألفون و ُیؤلفون»فرمایند:  و می

 رند.یند و الفت پذیشما کسانی هستند که الفت جو
ایشان همچنین در فرمایشی دیگر، در کنار بیان صفات ارزشمند و فضایل اخالقی مؤمنین، 

ق،  5487نوری، ) ...« َمْأُلوف  اْلُمْؤِمُن آِلٌف »فرمایند:  را یکی از صفات و فضایل ایشان بیان می« الفت»
المؤمُن یأَلُف َو » و باور دارند کسی که اهل الفت و انس با دیگران نباشد، خیری در او نیست: (7/458

 (.789/ 63ق،  5487؛ مجلسی، 7/587ق،  5483، کلینی) ...«َو الُیؤَلُف   الیأَلُف   ُیؤَلُف َو الخیَر فیَمن

های اخالقی  نگاهی به احادیث بیانگر این نکته است که "همبستگی" نیز یکی از مصادیق ارزش
ترین مردانگی و فضایل را اخّوت و  که برترین و شریف است؛ مانند فرمایش امیرالمؤمنین علی

ة»دانند:  برادری می ُخوا
ُ
 (.597ق، 5458تمیمی آمدی ) «َأْشَرُف َاْلُمُروَءِة ُحْسُن َاأْل

به درخواست از خدا  -دعای مکارم األخالق  -ی سّجادّیه  ی بیستم از صحیفه در دعا امام سّجاد
پردازند و از  ن دوری از رذائل اخالقی میده و همچنییبرای کسب اخالق نیک و انجام کارهای پسند

کید فرموده است. در همین « همبستگی»اند،  جمله فضایل اخالقی که در چند فراز از این دعا بر آن تأ
های اشاره  ی منش خواهند که همه زمینه حضرت پس از بیان فضایل اخالقی بیشمار، از خداوند می

کِمْل َذِلک ِلی... َو ُلُزوِم »... مسلمین کامل سازد: شده را با صفت همبستگی و همراهی با جماعت  َو َأ
(. این گزاره نشان از جایگاه واال و اهمّیت 96ش،   ،5736منسوب به علی بن حسین) «اْلَجَماَعِة...

 این ارزش اخالقی در میان دیگر فضایل دارد.
های شایسته  همبستگی و اصالح میان مردم را یکی از فضایل اخالقی انسان در فرازی دیگر، امام

ُهَمّ َصِلّ َعَلی »... مندی از این صفت واال را دارند:  و پرهیزگار بیان کرده و از خداوند تقاضای بهره الَلّ
اِلِحیَن، َو َأْلِبْسِنی ِزیَنَة اْلُم  ِنی ِبِحْلیِة الَصّ ٍد َو آِلِه، َو َحِلّ ِقیَن... َو َضِمّ َأْهِل اْلُفْرَقِة َو ِإْصاَلِح َذاِت اْلَبیِن...ُمَحَمّ  «َتّ

همان(: بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زیور شایستگان بیارای و زینت اهل تقوا را در )
 این امور بر من بپوشان: ... خاموش کردن آتش فتنه و جمع کردن پراکندگان و اصالح بین مردم.

مندی از فضیلت اخالقی  س ایشان در فرازهای دیگری از این دعای واال، پابرجایی بهرهسپ
َو اَل ُمَجاَمَعِة َمْن »... فرمایند:  همبستگی و گرفتار نشدن در دوگانگی و تفرقه را از خداوند درخواست می

َق َعْنک َو اَل ُمَفاَرَقِة َمِن اْجَتَمَع ِإَلیک... د به کسی که از تو دور است، نزدیک شوم و همان(: و مپسن) «َتَفَرّ
 .از آنکه با تو همراه است جدا گردم

در این فراز به این نکته اشاره دارند که کاربست فضیلت اخالقی همبستگی،  بنابراین امام
های مؤمن استوار باشد و نه با کسانی که از خداوند  بایست در جای خود و میان خداجویان و انسان می

 د.دور هستن
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در کنار سفارش به حفظ همبستگی و اجتماع و  "همبستگی" چنان فضیلتی دارد که پیامبر اکرم
ها الّناُس عَلیُکم»پرهیز از تفرقه و جدایی:  ق،  5457متقی الهندی، ) «بالَجماعِة َو إّیاُکم َو الُفْرقة  أیُّ

 « َماَعُة َرْحَمٌة َو اْلُفْرَقُة َعَذاباْلَج »دانند:  همبستگی و اجتماع را رحمت و تفرقه را عذاب می (5/786
 (.73ق،  5458کراجکی، )

، ای است که امام صادق های واالی اخالقی به اندازه ارزش الفت و همبستگی همچون ارزش
َه َعزا َو َجلا َسَبُب ُاْلَفِة َاْلَخُلق»فرمایند:  خداوند را سبب الفت جامعه معّرفی می  ق،5487مجلسی، ) «انا َاللا

إزاَلُة »کنند:  الفت بین مردم را کاری سخت و گاه نشدنی معرفی می و امیرالمؤمنین علی (93/544
واسي و از همین رو همبستگی بین اّمت اسالمی  (37/55همان، ) «أسَهُل ِمن َتألیِف الُقلوِب الُمَتناِفَرة  الرا

ِة فیما َعَقَد َفِإنا ا»...دانند:  را مّنتی از سوی خداوند بر مردم می لّلَه ُسبحاَنُه َقِد امَتنا َعلی َجماَعِة هِذِه االما
ي َینَتِقلوَن  ها...  في  َبیَنُهم ِمن َحبِل هِذِه االلَفِة التا  (.799ق،  5454شریف الرضی، ) «ِظلِّ

های سیاسی، اخالقی  به خاطر جایگاه و اهمّیت این دو ارزش اخالقی است که بیشتر دستورالعمل
لی اسالم برای همبستگی و الفت بین مردم متدّین است؛ بنابراین پافشاری اسالم بر پیروی از و عم

و ُحسن معاشرت، رعایت حقوق دیگران، بازگویی محّبت و... در  - بیت اهل -ها  بهترین انسان
ن رو ی الفت و محّبت میان مردم است. از همی سازی برای هماهنگی روانی و تقویت رشته راستای زمینه

برداری از فرامین الهی باشد که در روایتی  محور الفت و همبستگی نیز باید بر اساس فرمان
َبی»فرمودند:  امیرالمؤمنین َیأَلُفوَنُه َعلی  َیأَلُف   ِلَمْن   ُطْو اَس َو ه  النا ق،  5454ابن شعبه حّرانی، ) « َطاَعِة اللا

در راه طاعت و عبادت خدا با مردم انس  خوشا به حال آن که (:37/56ق،  5487؛ مجلسی، 753
 کنند. گیرد و مردم نیز با او الفت برپا می می

هایی باشد که به  پس محور الفت، طاعات و عبادات الهی است؛ ولی چنانچه انس و الفت با انسان
دهند، این انس و الفت از سوی اسالم دلپذیر و شایسته نیست؛ از این  سوی معصیت انسان را سوق می

ی تقویت انس و الفت بر طاعت الهی است. برای نمونه  دهنده های دین، نشان رو نگاهی به دستورالعمل
ی نماز در هر روز پنج نوبت به صورت جماعت، یا نماز جمعه در هر هفته و یا گردآوری مردم  اقامه

نس و الفت مسلمین ی نماز عید فطر و قربان، حج و... همه برای ا یک شهر یا روستا در سال برای اقامه
 و همبستگی هرچه بیشتر مؤمنین در برابر کفار و منافقین است.

 سنجش پیوند همبستگی و الفت با محبّت و مودّت. 4

القربی، باید دید که آیا از اساس  ی اخالقی با موّدت ذی پیش از بررسی پیوند این دو مؤلفه
پیوند با دوستی و محّبت دارند؟ به عبارت دیگر آیا های یاد شده، گنجایش بایسته و ممکن را برای  ارزش
 آفرین هستند؟ زا و محّبت های یاد شده، دوستی مؤلفه

همبستگی و الفت پیوندی دو سویه با محّبت و دوستی دارد، بدین معنا که هم همبستگی و الفت 
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ی ایجاد یکدلی و  آمیز است و هم دوستی و محّبت انگیزه ی استواری پیوندهای دوستانه و محّبت مایه
 شود. وحدت قلمداد می

زند، این  ای که در آن محّبت و دوستی میان افراد موج می ی دستیابی به جامعه روی هم رفته الزمه
است که آن جامعه بر اساس احساس مسئولّیت، همبستگی، همدلی و همیاری استوار شده باشد؛ 

گونه که  و هرکدام از اعضای آن همان ای همبسته، یکدل و پیوسته به یکدیگر است چنین جامعه
ها  گیرند. در این جامعه، انسان مسئولّیت خویش را بر عهده دارند، مسئولّیت دیگران را نیز بر عهده می

بینند و از همیاری و هدایت دیگر اعضای  در رویارویی با مشکالت و مصائب، خود را تنها و رها نمی
 ر خواهند بود.جامعه در راستای حل مشکل خود برخوردا

هویداست هنگامی که در پیوندهای اجتماعی، همبستگی و همکاری در راستای رفع گره و چالش 
ها  آفرین است. البته همبستگی، تنها در راستای گشودن گره زا و دوستی ایجاد شود، خود به خود محّبت

آفرین است و  شهای زندگی اجتماعی نیز نق های یکدیگر نیست؛ بلکه در دیگر ساحت و دشواری
 شود. ی ایجاد محّبت و دوستی می مایه

ها  ی گسست دوستی زاست، نبود همدلی و همبستگی مایه گونه که همبستگی محّبت از سویی همان
در فرمایشی به پیوند  شود. در همین زمینه امیرالمؤمنین علی آمیز استوار نمی شده و پیوندهای محّبت

ما أنُتم إخواٌن »فرمایند:  آن در گسست پیوندهای دوستانه اشاره مینبود وحدت و یکپارچگی و کارایی  إنا
ماِئِر؛ َفال َتواَزروَن  راِئر َو سوُء الضا َق َبیَنُکم إاّل ُخبُث السا َتأِزروَن( و ال َتناَصحوَن َو ال ) َعلی دیِن الّلِه، ما َفرا

د و آنچه میان شما یبرادر دینی یکدیگرشما  (:567ق،  5454شریف الرضی، ) « َتباَذلوَن و ال َتواّدون
دارید و برای  جدایی انداخته، درون پلید و بدنهادی است، به این سبب باری از دوش همدیگر برنمی

 ورزید. کنید و با هم دوستی نمی کنید و به هم بذل و بخشش نمی هم خیرخواهی نمی
بنیان الفت بر محّبت و دوستی  پیرامون پیوند الفت و محّبت نیز باید اشاره داشت که از اساس

جوهری، ) آن را به برپایی پیوندها و دوستی -تر اشاره شد که پیش -است؛ چه اینکه در معنای الفت 
راغب ) کنند ( و انس گرفتن به چیزی یا کسی معنا می5/57ق،  5454؛ فیومی، 4/5777ق،  5736

 (.78ق،  5457اصفهانی، 
کارایی الفت در ایجاد محّبت و دوستی اشاره شده است. برای  همچنین در ادبّیات دینی اسالم، به

ِبُکْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانا....فرماید:  عمران می ی آل ی مبارکه نمونه خداوند در سوره َف َبْیَن ُقُلو  ..َفَألا
هاست که دوستی و برادری و  ی الفت در میان انسان ی شریفه، به واسطه برابر این آیه (.587عمران/ آل)

 ی ایجاد برادری و دوستی است. گردد، از همین رو الفت مایه آمیز در جامعه ایجاد می پیوندهای محّبت
در فرمایشی  کالم معصومین نیز قابل بازنمایی است؛ زیرا امیرالمؤمنیناین گزاره از راه استناد به 

َف الّناَس »گیرد:  اشاره دارند که هر کس با مردم الفت بگیرد، مورد دوستی و محّبت مردم قرار می   َمن َتألا
وه دارند که  ی آن را چنین بیان می و در فرمایشی دیگر انگیزه (575ق،  5458تمیمی آمدی، ) ...« أَحبُّ



  

 

56 

 1411 بهار و تابستان، 11، شماره 6سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

گیرند:  ها را رام کند، مردم به او خو می ، این دلهای مردمان رمنده است، پس اگر کسی از راه الفت دل
َجاِل » َفَها أْقَبَلْت َعَلْیه  ُقُلوُب الرِّ ٌة، َفَمْن َتَألا  (.34/537ق،  5487مجلسی، ) « َوْحِشیا

به خو گرفتن، کسی است که مهربان و اهل الفت  ترین مردم از همین رو به تعبیر حضرت، سزاوار
اِس »باشد:   (.595ق،  5458تمیمی آمدی، ) « َأْن ُیْؤَنَس ِبِه اْلَوُدوُد اْلَمْأُلوفَأَحقُّ النا

ی ایجاد  و مایه  برابر آنچه تاکنون به آن اشاره شد، بازشناخته گردید که همبستگی و الفت، انگیزه
توان به این پیوند نگریست و پیوستگی میان  ی دیگری نیز می محّبت و دوستی هستند؛ اما از زاویه

آمیز  تگی و الفت با محّبت و دوستی را بازنمایاند؛ بدین معنا که پیوندهای دوستانه و محّبتهمبس
های پافشاری اسالم بر  بستری برای ایجاد الفت و همبستگی است؛ چه اینکه از اساس یکی از فلسفه

ی دوستی و محّبت در جامعه همین است که افراد در این راه به همبستگی و همدلی برسند و برا
دستیابی به تعالی فردی و اجتماعی، شریک یکدیگر در سیر الی الّله باشند. به راستی دوستی مورد 

ها را به هم پیوند  های انسان آفرین بوده و دل سنگ الهی است که وحدت ی گران تأکید اسالم، ودیعه
این راستینگی است که ها، دلسوِز یکدیگر، همدم و همراه باشند،  شود تا انسان ای می دهد و انگیزه می

َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم َأْوِلیاُء َبْعٍض ی توبه به آن اشاره فرموده است:  ی مبارکه خداوند در سوره
مردان و زنان با ایمان، ولّی و دوست یکدیگرند،  (:35التوبه/) َیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر...

 کنند. امر به معروف و نهی از منکر می
فرماید و سپس به  ی شریفه نخست به دوستی و والیت مؤمنین نسبت به یکدیگر اشاره می در این آیه

دان و زنان پردازد تا نشان دهد مر ی اسالمی می بیان برپایی امر به معروف و نهی از منکر در میان جامعه
شان، از روی ایمان، والیت و دوستی که نسبت به یکدیگر  ی فراوانی و پراکندگِی افراد مؤمن با همه

دارند، یکپارچه بوده و همه در حکم یک تن واحدند و از این رو برخی از ایشان، کارهای برخی دیگر را 
دارد؛ این در حالی است  نکر بازمیکند و از م شوند و هر یک، دیگری را به معروف امر می دار می عهده

دهند؛ ولی  هستند که هرچند در ظاهر، خود را یکپارچه نشان می یی روبروی ایشان، منافقین که نقطه
 (54الحشر/) ... ...َتْحَسُبُهْم َجِمیعًا َو ُقُلوُبُهْم َشتایچون دوستی و محّبت حقیقی میان ایشان استوار نیست: 

ها و هنگام بروز منافع شخصی، وفادار نیستند و وحدتشان ظاهری و صوری بوده و علیه  در بزنگاه
 کنند. یکدیگر اقدام می

ی پیوندهای دوستی و محّبت با همبستگی و الفت، در روایات نیز به  افزون بر بیان قرآن کریم درباره
کارایی دوستی در ایجاد همبستگی را  این پرسمان اشاره شده است. در همین زمینه امیرمؤمنان علی

صِدقاُء َنفٌس واِحَدٌة في»دانند که گویی دوستان، یک روح در اجسام گوناگون هستند:  ای می به اندازه
َ
  األ

َقة  ُجسوٍم   (.555ق،  5458تمیمی آمدی، ) «ُمَتَفرِّ
مبستگی و الفت کارآمد بنابراین برابر با آیات و روایت باال، اسالم، دوستی و محّبت را در ایجاد ه

گردد، تأکید اسالم، ناهمگونی  داند؛ از همین رو گاهی که میان دوستان و محّبین دودستگی ایجاد می می
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ی الفت میان مسلمانان ایجاد گردد. بر  زدایی و اصالح ذات بین است تا دوباره پیوند یکپارچه و بر پایه
ی مؤمنین نسبت به یکدیگر، در  آمیز و برادرانه تهمین اساس قرآن کریم پس از اشاره به پیوند محبّ 

خواهد تا گاهی که میان برادران ایمانِی  دستوری همگانی، از کسانی که دادخواهی ایمان دارند، می
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا ایشان ناسازگاری بروز یافت، اصالح ذات بین را در دستور کار قرار دهند:  ِإنا

ْیُکم... َبْیَن  َه َو َرُسوَلُه ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنین(، 58الحجرات/) َأَخَو  ...َو َأْصِلُحوا ذاَت َبْیِنُکْم َو َأِطیُعوا اللا
 (.5األنفال/)

ی اسالمی است تا کسانی که از روی حّب  ها در جامعه پس اصالح ذات البین یکی از بایستگی
ها، همبستگی و  آمیز است، با گرفتار شدن در دام ناسازگاری ّبتایمان، پیوندهای ایشان برادرانه و مح

ی اسالمی را از  هایی که جامعه ها، ستیزها و کشمکش الفت میان یکدیگر را از دست ندهند و دوگانگی
های گوناگون و  سازد، رها سازند. البته مراد از اصالح ذات البین از بین بردن سلیقه درون گسیخته می

هایی از نظر جسمی و روحی با یکدیگر  یست؛ زیرا از اساس در نهاد آدمی دودستگیسازی ن همسان
ًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا...وجود دارد:  ا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأْنَثی َوَجَعْلَناُکْم ُشُعو اُس ِإنا َها النا ( 13الحجرات/) َیا َأیُّ

انجامد و به خودی خود امری دلخواه و بلکه بایسته  افراد می های زندگی که این به جدایی سلیقه و شیوه
 برای رشد جامعه است.

 تحلیل پیوستگی همبستگی، الفت و محبّت خدا. 5

با  القربی پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که پیوند مستقیم محّبت و موّدت ذی
های ادبّیات  اینکه در بسیاری از گزارهمحّبت و موّدت خداوند امری مفروض و ثابت شده است؛ چه 

َو »...فرمایند:  ی کبیره می در زیارت مأثور جامعه دینی این پیوند هویداست. برای نمونه امام هادی
ُکْم َفَقْد أَحبا الّلَه َو َمْن أْبَغَضُکْم َفَقْد أْبَغَض الّلَه... (: و هر کس 99/577ق،  5487مجلسی، ) «َمْن أَحبا

گمان به خدا  نه ورزد، بییگمان خدا را دوست داشته است و هر کس به شما ک ست بدارد، بیشما را دو
 ده است.ینه ورزیک

ُه َمْن َأَحَبّ »فرمودند:  ی امام حسین درباره همچنین نبی اکرم ی َو َأَنا ِمْن ُحَسْیٍن َأَحَبّ الَلّ ُحَسْیٌن ِمِنّ
(: حسین از من است و من از حسینم، 5/759م،  5997الهدی،  علم؛ 7/573 ق،  5457مفید، ) «ُحَسْیناً 

 خداوند دوست بدارد کسی را که حسین را دوست بدارد.
َه َیْغَضُب ِلَغَضِبِک »کنند:  اشاره می ایشان همانند همین گفتار را پیرامون حضرت زهرا ِإنا اللا

َیْرَضی ِلَرَضاِک  (: خدا به سبب 737/ 4ق،  5455النی، ؛ عسق7/563ق،  5475حاکم نیشابوری، ) «َو
 شود. غضب تو غضبناک و با رضایت تو راضی می

ماند، بر  گمانی باقی نمی القربی بنابراین در به هم پیوستگی میان محّبت خدا با موّدت ذی
اخالقی   توان بدون نگاه به محّبت خدا، جستاری دقیق و جامع نسبت به پیوند ارزش همین اساس نمی
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های  گمان بازنمایی موّدت محور بودِن ارزش نمایاند و بی القربی و الفت با موّدت ذی همبستگی
 اخالقی یاد شده، بدون نگرش محّبت خداوند کاری ناقص و ابتر خواهد بود.

ی اسالمی  های اعطایی از سوی خداوند به جامعه برابر آیات قرآن کریم، همبستگی و الفت، محّبت
دهد و سپس به این  عمران، نخست به وحدت فرمان می ی آل ی مبارکه سورهاست. خداوند متعال در 

فرماید که الفت میان مسلمانان پس از دشمنی و دودستگی میان ایشان، یک نعمت بزرگ  گزاره اشاره می
ای شد تا مؤمنین از روی رحمت و محّبت خدا با یکدیگر برادر  و لطف خداوندی است که انگیزه

َف َبیْ َو اْعَتِص شوند:  ِه َعَلْیُکْم ِإْذ ُکْنُتْم َأْعداًء َفَألا ُقوا َو اْذُکُروا ِنْعَمَت اللا ِه َجِمیعًا َوالَتَفرا ِبُکْم ُموا ِبَحْبِل اللا َن ُقُلو
اِر َفَأْنَقَذُکْم ِمْنها َکذِلَك یُ   َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانًا َو ُکْنُتْم َعلی ُکْم َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النا ُه َلُکْم آیاِتِه َلَعلا ُن اللا َبیِّ

ی مبارکه انفال است که خداوند بدین  همچنین مشابه همین پنداره در سوره (.587عمران/  آل)  َتْهَتُدون
 نکته اشاره دارد که اگر لطف و محّبت خدا در تألیف قلوب مؤمنین نبود، هیچ کس حّتی پیامبر اکرم

ْرِض ی ایمانی پدید آورد:  توانست این الفت را میان جامعه نیز نمی
َ
ِبِهْم َلْو َأْنَفْقَت ما ِفي اأْل َف َبْیَن ُقُلو َو َألا

ِبِهْم... ْفَت َبْیَن ُقُلو  (.67األنفال/ ) َجِمیعًا ما َألا
از روی لطف و بنابراین برابر این آیات شریفه، ایجاد الفت و همبستگی در میان اّمت اسالمی، 

 محّبت خداوند نسبت به این اّمت است.
ی دیگری نیز مورد بررسی موشکافانه قرار  توان از زاویه پیوند محّبت خدا و همبستگی و الفت را می

ی جلب رضایت و محّبت خداوند نسبت به اّمت  داد. به راستی الفت و همبستگی میان مسلمانان، مایه
َه َتَعاَلی َیْرَضی َلُکْم... َأْن »فرمودند:  رسول خداشود. در این زمینه  اسالمی می َتْعَتِصُموا ِبَحْبِلِه   ِإنا اللا

ُقوا... خداوند برای شما پسندید و رضایت داده که  (:5/533ق،  5457مّتقی الهندی، ) «َجِمیعًا َو اَل َتَفرا
 به ریسمان خدا چنگ زنید و متفّرق نشوید.

های هر انسان مسلمان و مؤمنی است و  ترین خواسته ت الهی از مهمبنابراین کسب عنایت و رحم
مند شود، باید به همبستگی و الفت همچون  اجتماعی که بخواهد به رحمت الهی برسد و از آن بهره

ِه »...فرمودند:  ی دریافت رحمت الهی بنگرد؛ چراکه امیرالمؤمنین علی ترین انگیزه مهم َفِإنا َیَد اللا
اُکْم   َمَع [  ]َعَلی  (.574ق،  5454شریف الرضی، ) «َو اْلُفْرَقة...  اْلَجَماَعِة َو ِإیا

بر این اساس، زمانی که میان افراد جامعه همبستگی و الفت استوار باشد، رحمت و محّبت خدا را 
شوند؛ لیکن آنگاه که دودستگی و تفرقه  نسبت به خود جلب کرده و مشمول برکات و توفیقات الهی می

دارد و تأییدات و توفیقش را از آنان سلب  فرما شود، خداوند برکات خود را دریغ می یان افراد حکمم
َن »... فرمودند:  کند. در همین زمینه حضرت علی می َلوُّ اُکْم َو التا هِ   ِدیِن   ِفي  َفِإیا َفِإنا َجَماَعًة ِفیَما   اللا

ْن َمَضی َتْکَرُهوَن ِمَن اْلَحقِّ َخْیٌر ِمْن ُفْرقَ  َه ُسْبَحاَنُه َلْم ُیْعِط َأَحدًا ِبُفْرَقٍة َخْیرًا ِمما وَن ِمَن اْلَباِطِل َو ِإنا اللا ٍة ِفیَما ُتِحبُّ
ْن َبِقي را یکپارچگی در آنچه یاز چند رنگی و دوگانگی در دین خدا بپرهیزید؛ ز (:755همان، ) « َو اَل ِمما

د، از پراکندگی در آنچه باطل است؛ اما خوشایند شماست، داری حق است؛ ولی شما آن را ناخوش می
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ماندگان بر اثر تفرقه و جدایی، خیر و خوبی  یک از گذشتگان و باقی بهتر است. خدای سبحان به هیچ
 عطا نکرده است.

ی هّمت خویش را به کار گیرند تا همبستگی و  از همین رو، محّبین و مشتاقین الهی، باید همه
ی  ی ایمانی، روز به روز تقویت گردد تا بیشتر دربرگیرنده با دیگران و نیز میان جامعهالفت میان خود 

های زدایش  ی او گردند. در همین راستا بایسته است تا محّبین خدا با سازه عنایات الهی و محّبت ویژه
ه بازسازی شوند، ب ها روبرو می همبستگی و الفت مبارزه کرده و در نکاتی که با ناسازگاری و کشمکش

فرمایند:  می ذات البین و زدودن ناسازگاری در راستای محّبت خدا بپردازند. در این زمینه امام صادق
ُه: ِإْصاَلُح » َها اللا اِس ِإَذا َتَفاَسُدوا َو َتَقاُرُب َبْیِنِهْم ِإَذا َتَباَعُدوا  َصَدَقٌة ُیِحبُّ  (:789/ 7ق،  5483کلینی، ) «َبْیِن النا

ای  ت هنگام پیدایش دودستگی و تباهی اّمت و نزدیک کردن آنها در هنگام جدایی، صدقهایجاد وحد
 است که خداوند آن را دوست دارد.

به ابو اّیوب سفارشی پیرامون جلب محّبت و دوستی خداوند کرده و به  همچنین پیامبر اکرم
وَب أَ »فرمایند:  البین اشاره می ی اصالح ذات گزاره ُه َو َرُسوُلُه  َیا َأَبا َأیُّ َها اللا َك َعَلی َصَدَقٍة ُیِحبُّ اَل ُأْخِبُرَك َو َأُدلُّ

اِس ِإَذا َتَفاَسُدوا َو َتَباَعُدوا ابو  یا(: 595/ 5ش،  5775؛ دیلمی، 6ق،  5458کراجکی، ) «ُتْصِلُح َبْیَن النا
گاه و  اّیوب! آیا تو را به صدقه آن صدقه این  -راهنمایی نکنم؟ ای که خدا و رسول او آن را دوست دارند، آ

 هرگاه مردم با هم بد شدند و از یکدیگر دوری کردند، میان آنها را اصالح کنی. -است که 
پیوند همبستگی و الفت با محّبت خدا، از راه دیگری نیز قابل بررسی و بازنمایی است. از اساس 

شمارد و از همین رو  پسندد، اعم از اعمال یا افراد را دلپذیر می محب حقیقی، هر آنچه محبوب او می
وستِی محبوب مند است، به نیکی برخورد کرده و از روی د محب با کسانی که محبوب، به ایشان عالقه

دارد. حال اگر محبوب، خداوند عّزوجل و محب،  نسبت به آنان، وی نیز چنین افرادی را دوست می
سیرت باشند، بدیهی است که محّبین الهی، دوستان خداوند که همانا مؤمنین هستند:  های نیک انسان
وَنه ُهْم َو ُیِحبُّ د شمرده و در راستای همبستگی و الفت با دوست خو( را 54المائده/) ... ... ِبَقْوٍم ُیِحبُّ

ایشان قدم خواهند گذاشت. به تعبیر دیگر، دوستی برای خداوند متعال، پایه و اساس زندگی انسان 
هاست. فردی که خدادوست است و  ی دوستی ی همه ها و سرچشمه ی محّبت ی همه مسلمان و شالوده

ی  اش ادامه دهد و دوستی کس که خدایش فرمان میبه او محّبت دارد، برای خدا و در راه خدا به آن 
کند؛  ورزد و با وی پیوند همبستگی و الفت برپا می دوستی و عشق به خداست، دوستی و محّبت می

زیرا دوستی با خداوند متعال هرگز با ناسازگاری و کشمکش با اولیای او سازگاری ندارد. در این زمینه 
ِه َو ِإَذا َأَردْ »فرمودند:  امام باقر َت َأْن َتْعَلَم َأنا ِفیَك َخْیرًا َفاْنُظْر ِإَلی َقْلِبَك َفِإْن َکاَن ُیِحبُّ َأْهَل َطاَعِة اللا

ِه َو ُیِحبُّ َأْه  َك َو ِإْن َکاَن ُیْبِغُض َأْهَل َطاَعِة اللا ُه ُیِحبُّ   ْیَس َل َمْعِصَیِتِه َفلَ ُیْبِغُض َأْهَل َمْعِصَیِتِه َفِفیَك َخْیٌر َو اللا
ُه ُیْبِغُضَك َو اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحب  ِفیَك  اگر خواسته باشی بدانی که  (:7/573ق،  5483کلینی، ) « َخْیٌر َو اللا
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دارد  خیری در تو وجود دارد، به قلب خود نگاه کن و ببین اگر اهل طاعت خداوند عّزوجل را دوست می
دارد؛ ولی  تو خیر هست و خداوند تو را دوست میورزد، بدان که در  کاران دشمنی می و با معصیت

دارد، بدان که خیری در  کاران را دوست می ورزد و معصیت چنانچه با اهل طاعت خداوند دشمنی می
 دارد. دارد و آدمی همراه آن کسی است که دوست می تو نیست و خداوند نیز تو را دوست نمی

گمان  ای از صدق مّدعای محّبین الهی است و بی انهبنابراین همبستگی و الفت با برادران دینی، نش
انسانی که برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمنی ورزد و در راه خدا با برادران دینی یکپارچه و 

گرداند. در  نشاند و دلش را برای خداوند متعال پاک و سره می یکرنگ باشد، توحید ناب را به قلبش می
یَماِن َو َمْن َأَحبا ِفي   ُودُّ اْلُمْؤِمِن »رمودند: ف همین زمینه پیامبر اکرم ِه ِمْن َأْعَظِم ُشَعِب اإْلِ ِلْلُمْؤِمِن ِفي اللا

هِ  ِه َفُهَو ِمْن َأْصِفَیاِء اللا ِه َو َمَنَع ِفي اللا ِه َو َأْعَطی ِفي اللا ِه َو َأْبَغَض ِفي اللا دوستی و محّبت  (:575همان، ) « اللا
های ایمان است؛ بدانید هر کس برای خدا دوست داشت و برای  مؤمن از برترین شاخه مؤمن نسبت به

 خدا دشمنی ورزید و برای او بخشید و برای او بازداشت، از برگزیدگان خداوند است.
 پس پیوند مستقیم میان همبستگی و الفت با محّبت و دوستی خداوند، امری قطعی و غیرقابل انکار

 است.

 القربی بستگی و الفت با مودّت ذیسنجی هم هم. 6

شود، دوستی و  ی همبستگی و الفت میان عموم مسلمانان می هایی که مایه ترین سازه کی از مهمی
ی  است؛ چراکه وجه مشترک همه بیت پاک آن حضرت و اهل محّبت نسبت به پیامبر اکرم

 -ی معدودی که از نواصب بودند  به جز عّده -مسلمانان عالم اعم از امامّیه و عاّمه در طول تاریخ 
 ای در اسالم نیست. ی گروه یا مذهب ویژه بوده است و این گزاره، ویژه بیت محّبت به اهل

است که  بیت لمانان نسبت به اهلزا، موّدت مس بخش و الفت های وحدت بنابراین یکی از سازه
توان بر این مبنا میان مسلمانان عالم، اجتماعی ایجاد کرد و محوری برای همبستگی در میان آنان  می

 ی نظام و یکپارچگی را مایه بیت حب و دوستی نسبت به اهل تشکیل داد. در همین زمینه، امام باقر
َنا َأْهَل »...ند: یفرما دین معرفی می ین...  ِنَظامُ   اْلَبْیِت   ُحبُّ  5487؛ مجلسی، 796ق،  5454طوسی، ) «الدِّ

هُ   ِإنا ِبَنا َخَتَم »فرمودند:  به امیرالمؤمنین همچنین رسول خدا (.37/577ق،  یَن   اللا  -َکَما ِبَنا َفَتَحهُ   الدِّ
ِبُکْم َبْعَد اْلَعَداَوِة َو اْلبَ  ُه َبْیَن ُقُلو ُف اللا  (:75ق،  5454؛ طوسی، 755ق،  5457مفید، ) «ْغَضاءَو ِبَنا ُیَؤلِّ

های شما، پس از  ی ما میان دل خداوند دین را به ما ختم کرد، چنانکه با ما آغازش نمود و به وسیله
 افکند. توزی، الفت می دشمنی و کینه

هایی است که همبستگی و الفت میان  یکی از سازه بیت پس محّبت و دوستی نسبت به اهل
ی شیعیان، نمود بیشتری دارد؛ چراکه بخاطر  آورد؛ این جستار درباره ی اسالمی را به ارمغان می جامعه

شتر با یبا یکدیگر دارند، ب بیت ی وصلی که از روی والیت اهل وجود باورهای مشترک بیشتر و نقطه
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ی انس و الفت  انگیزه اند. به راستی والیت و امامت حضرات معصوم هم انس گرفته و پیوند خورده
ی  شود و سپس به وسیله میان شیعیان است و به تعبیری، شیعه نخست با امام خود مأنوس و مألوف می

 گیرند. انس و الفت می ایشان، با دیگر پیروان ائمه
ی فدکّیه  در فرازی از خطبهاست که  این سخن، برابر فرمایش اّم األئمه حضرت فاطمه زهرا

و  (:93/ 5،  ق 5487طبرسی،  79/777 ق،  5487مجلسی، ) «اْلُفْرَقة...  َو ِإَماَمَتَنا َأَمانًا ِمَن »...فرمودند: 
 رهبری ما را سبب ایمنی از تفرقه و پراکندگی قرار داد.

ی  یازی به آن مایه مصداق بارز حبل الّله است که اعتصام و دست بنابراین والیت و امامت ائمه
عمران  ی آل ی سوره ی شریفه شود. این پرسمان در احادیث یاد شده و آیه وحدت و الفت جامعه می

َو »فرمایند:  معرفی می بیت مصداق حبل الّله را اهل تبیین شده است. برای نمونه امام صادق
ُقوا َنحُن  ِه َجِمیعًا َوالَتَفرا ؛ 95ق،  5458؛ کوفی، 737ق،  5454طوسی، ) « َحْبلال  اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللا

اند که هر  معرفی کرده آن را به والیت امیرالمؤمنین علی و امام باقر (569/ 5ق،  5455حسکانی، 
ُه  َواَلَیُة َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب »کس آن را واگذار کند از ایمان خارج شده است:  ِذي َقاَل اللا اْلَحْبُل الا

َك ِبِه َکاَن ُمْؤِمنًا َو َمْن َتَرَکُه َخَرَج  ]َتَعاَلی ِفیهِ  ُقوا َفَمْن َتَمسا ِه َجِمیعًا َو ال َتَفرا یَمان  ِمَن   [ َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللا  « اإْلِ
ریسمانی است که  طالب ابی بن والیت علّی  (:98ق،  5458؛ کوفی، 76/57ق،  5487مجلسی، )

د؛ پس هر کس به آن چنگ ید و پراکنده نشویسمان خدا چنگ زنیخدای تعالی فرمود: و همگی به ر
 بزند مؤمن است و هر که آن را واگذارد، از ایمان خارج است.

 ایشان در فرمایشی دیگر به تفرقه در اّمت و دستور حضرت حق به اجماع در والیت آل محمد
ُقوَن إِ »کنند:  اشاره می ُهْم َسَیَتَفرا َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َعِلَم َأنا ِق َکَما َنَهی   نا اللا َفرُّ ِهْم َو َیْخَتِلُفوَن َفَنَهاُهْم َعِن التا َبْعَد َنِبیِّ

ٍد  ُقوا َمْن َکاَن َقْبَلُهْم َفَأَمَرُهْم َأْن َیْجَتِمُعوا َعَلی َواَلَیِة آِل ُمَحما چون  (:5/587ش،  5767می، ق) «َو اَل َیَتَفرا
شوند، در همین راستا از  ناسازگاری خواهند کرد و پراکنده می دانست اّمت پس از پیامبر خداوند می

رأیی در والیت آل  های پیشین را نیز نهی فرمود و دستور داد به آنها که هم تفرقه نهی کرد، چنانکه اّمت
 کنند و پراکنده نشوند. محمد

عروة الوثقی است که شیعیان دست بدامن آن شده و در  بیت و دوستی اهلبنابراین والیت 
با نفوس پیروان خود کاری  بیت سار آن با یکدیگر وحدت و الفت دارند. به راستی والیت اهل سایه

با  کند که همگی در یک خط و راستا و به دور از تعارضات معمول باشند؛ زیرا والیت معصومین می
دهد.  ها را پایان می شود و درگیری های آنان می ی رفع نابسامانی طن و ظواهر افراد، مایهحاکمّیت بر بوا

ِعیُم   اْلَبْیِت   َنْحُن َأْهَل »...فرمایند:  می در این زمینه امام صادق ُه ِبَنا َعَلی اْلِعَباِد َو ِبَنا   النا ِذي َأْنَعَم اللا الا
ِبِهْم َفَجَعَلُهْم ِإْخَوانًا َبْعَد َأْن َکاُنوا َأْعَداًء...اْئَتَلُفوا َبْعَد َما َکاُنوا ُمْختَ  ُه َبْیَن ُقُلو َف اللا عیاشی، ) «ِلِفیَن َو ِبَنا َألا

خاندان نعمتی هستیم که خداوند به بندگان عطا (: ما 49/ 74ق،  5487؛ مجلسی، 557ش،  5795
هایشان الفت  ی ما خداوند، میان دل به وسیلهی ما ناسازگاری آنان به ائتالف گرایید و  کرد و به وسیله
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 انداخت و آنان را که دشمن یکدیگر بودند، به برادر تبدیل کرد.
داریم که به برکت  عرضه می ی کبیره خطاب به حضرات معصوم همچنین در زیارت جامعه

 «اْلُفْرَقة...  اْئَتَلَفِت  ِبُمَواالِتُکْم...»...والیت و دوستی نسبت به شماست که جدایی به همبستگی انجامید: 
محور بودن  در روایتی رسول الّله (.587/577ق،  5487؛ مجلسی، 7/656 ق،  5457ابن بابویه، )

هِ »... فرمایند:  می وجود امام و رهبر در جامعه را گوشزد کرده و خطاب به ائمه َعزا و  -َفَأْنُتْم َأْهُل اللا
ِت  -َجلا  ِذیَن ِبِهْم َتما ْعَمُة َو اْجَتَمَعِت اْلُفْرَقُة َو اْئَتَلَفِت اْلَکِلَمة...  الا شما  (:5/446ق،  5483کلینی، ) «النِّ
بیت، اهل الّله هستید که به برکت شما نعمت کامل گشته و پراکندگی برطرف شده و همبستگی  اهل

 کلمه پدید آمده است.
 پیرامون احادیث و مطالب باال، دو نکته شایسته است:

ی افکار،  ناسازگاری و جدایی عمل شیطان است که با بدگمانی و تلقین خود در گستره :نخست
شود تا شیعیان از انس و الفت با امام خود جدا شده و از او دور گردند؛ چه  ای می اقوال و اعمال، انگیزه

رد محور ی انس و الفت مردم با یکدیگر و همبستگی، گ مایه داند پیوست به امام معصوم اینکه می
سازد و ابلیس از  های ابلیس را با دشواری رویارو می ها و برنامه شود که این گزاره، آرمان والیت می

ی هّمت خود را به کار  گریزان است؛ بنابراین همه بیت ی والیت اهل اجتماع مؤمنین زیر سایه
شیعیان و امام خود جدایی  هایی که اشاره شد، میان گیرد تا اجتماع مؤمنین شکل نگرفته و از شیوه می

گردد. از همین رو اگر در روایات  افکند که بدین گونه همبستگی و الفت شیعیان با یکدیگر نیز نابود می
شود، به همین  در رفع دودستگی و ایجاد همبستگی و الفت اشاره می بیت باال به کارایی والیت اهل

که اگر شیعیان در مدار والیت آنان کنار اصل و فرع حق هستند  سبب است که حضرات آل الّله
 شود. ها زدوده می ی پراکندگی یکدیگر درآیند، همه

این است که آدمی از گناهان و  بیت یکی دیگر از آثار اعتصام به حبل الّله یعنی والیت اهل :دوم
با میل بسیار و نه از سر  بیت گیرد و به برکت والیت و دوستی اهل نیز دشمنان معصومین کناره می

جوید.  تّبری می بیت اجبار به همبستگی و الفت با دیگر شیعیان درآمده و از آن سو از دشمنان اهل
گیری نسبت به گناهان، عدم ارتکاب به معاصی نیست؛ بلکه فرد، نسبت به ارتکاب  البته نگرش کناره

َنُه معاصی، کراهت و بغض خواهد داشت که قرآن کریم فرمود:  یماَن َو َزیا َب ِإَلْیُکُم اإْلِ َه َحبا ... َو لِکنا اللا
َه ِإَلْیُکُم اْلُکْفَر َو اْلُفُسوَق َو اْلِعْصیان... ِبُکْم َو َکرا فرمایند:  می و نیز امام باقر (3الحجرات/) ِفي ُقُلو

یماَن...  ِنَفاٌق   َو ُبْغُضهُ  [ ِإیَماٌن  [ َعِليِّ ]ْبِن َأِبي َطاِلٍب  ُحبُّ ]َأِمیِراْلُمْؤِمِنیَن » َب ِإَلْیُکُم اإْلِ َه َحبا  «ُثما َقَرَأ َو لِکنا اللا
َب ِإَلْیُکُم »(، 79/797ق،  5487مجلسی، ) َه َحبا َنا ِإیَماٌن َو ُبْغُضَنا ُکْفٌر ُثما َقَرَأ َهِذِه اآلَیَة َو لِکنا اللا ُحبُّ

َنُه ِفي  یماَن َو َزیا  (.477ق،  5458؛ کوفی، 77/767همان، ) « ُقُلوِبُکماإْلِ
شوند؛ اّما معصیت، عمل مّوقت آنها و نه  مرتکب معصیتی می بیت بنابراین هرچند محّبین اهل

 باور قطعی آنان است.
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در ایجاد همبستگی و  بیت آنچه تاکنون به آن اشاره شد، کارایی محّبت و دوستی نسبت به اهل
 ی از زاویه بیت اسالمی است؛ لیکن پیوند همبستگی و الفت با محّبت و دوستی اهلالفت میان اّمت 

 دیگری نیز درخور بررسی است.
 ی جلب محّبت و دوستی حضرات معصومین بدین معنا که برابر روایات، همبستگی و الفت مایه

کم إليا و»فرمودند:  شود. در همین زمینه پیامبر اکرم می و   َیْأَلُفون  َأْقَرِبکم مني...اّلذیَن  أال أخبرکم بأحبِّ
 (:777/ 35ق،  5487؛ مجلسی، 55/ 7ق،  5457؛ متقی الهندی، 3/758ق،  5797طبرانی، ) ...« ُیْؤَلُفون

 پذیرند. گیرند و مردم با آنها الفت می های شما در نزد من کسانی هستند که با مردم الفت می ترین محبوب
دانند که از راه  ترین افراد به خود در روز قیامت را کسانی می ایشان در فرمایش دیگر، نزدیک

ي ِفي اْلَمْوِقِف »ترند:  همبستگی و الفت با مردم به ایشان نزدیک اس  َأْقَرُبُکْم ِمنِّ  «َغدًا... َأْقَرُبُکْم ِإَلی النا
 (.46ق،  5484انی، ؛ ابن شعبه حّر 779ق،  5454؛ طوسی، 63ق،  5457مفید، )

 بیت فرستد که میان دوستان اهل رحمت و درود خود را به کسانی می همچنین امام باقر
دهند که با یکدیگر الفت داشته و مهربانی  همبستگی ایجاد کنند و سپس به دوستداران خود فرمان می

َف »...کنند:  ُه اْمَرًأ َألا ْیِن   َبْیَن   َفَرِحَم اللا ُفوا َو َتَعاَطُفواَلنَ   َوِلیا  (.745/ 7ق، 5483کلینی، ) «ا َیا َمْعَشَر اْلُمْؤِمِنیَن َتَألا
 خطاب به حضرت عبدالعظیم حسنی در پایان این فراز از نوشتار، جا دارد به فرمایش امام رضا

فرمایند که  بیان می بیت اشاره شود که در آن چشمداشت و انتظار خود را از محّبین و دوستداران اهل
ای »بیشترین پافشاری ایشان در این سفارش بر همبستگی، الفت و نبود دودستگی و درگیری است: 

های خویش برای شیطان راهی  عبدالعظیم! سالم گرم را به دوستدارانم برسان و به آنان بگو: در دل
دوستانه با هم دعوت کن؛ چراکه این ی رحم و رفت و آمد با یکدیگر و پیوند گرم و  نگشایند... و به صله

بها و ارزشمند زندگی خود  ی نزدیکی به خدا و من و دیگر اولیاست. دوستان ما نباید زمان گران کار مایه
ام که هر کس مرتکب این گونه کارها شود یا  را به دشمنی با یکدیگر هدر دهند. من با خود پیمان بسته

ترین  د و به او آسیب رساند، از خدا بخواهم که او را به سختبه یکی از دوستانم و رهروانم خشم کن
کیفر دنیوی مجازات کند و در آخرت نیز این گونه افراد از زیانکاران خواهند بود... جز اینکه از نّیت 
خود بازگردند و مورد آمرزش خواهند بود؛ اما اگر همچنان بر دشمنی مانده باشند، خداوند روح ایمان 

بیت نیز  ه از دل آنان خارج ساخته و از والیت ما نیز بیرون خواهد برد و از دوستی ما اهلرا برای همیش
 (.745ق،  5457مفید، ) « برم ها به خدا پناه می بهره خواهند بود و من از این لغزش بی

های ایجاد  ، یکی از سازهالقربی بنابراین، وفق ادبّیات دینی چنین بازشناخته گردید که موّدت ذی
همبستگی و الفت میان مسلمانان و به ویژه شیعیان است و کسانی که بر همبستگی و وحدت میان 

ورزند، مورد محّبت و رضای ایشان قرار دارند. البّته همان گونه که در  تأکید می بیت دوستداران اهل
داری به کار بر القربی اشاره شد، موّدت به صرف دوستی نیست و همراه با فرمان ی موّدت ذی پنداره

ی همبستگی است، پیروی از ولّی خدا نیز  برداری از خداوند مایه رود؛ از سویی همان گونه که فرمان می
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ِه  ...َفِإْن َتناَزْعُتْم ِفي َشْي فرماید:  شود. چنانکه قرآن کریم می ی وحدت در جامعه می مایه وُه ِإَلی اللا ٍء َفُردُّ
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤ  ِه َو اْلَیْوِم اآلِخر...َو الرا َه َو (، 59النساء/) ِمُنوَن ِباللا َو َأْصِلُحوا ذاَت َبْیِنُکْم َو َأِطیُعوا اللا

شود که راه  در این آیات و نکات مشابه دیگر، پروردگار یادآور می (.7األنفال/) َرُسوَلُه ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنین
 به عنوان ولّی خداست ی تنها در پذیرش والیت خدا و پیامبرزدودن تفرقه و همبستگی بین اّمت اسالم

ی همبستگی و الفت  برداری از ایشان مایه شمرده شده و فرمان و در ادامه، پذیرش والیت ائمه هدی
ْمَر »فرمودند:  مسلمانان خواهد بود. در همین زمینه پیامبر

َ
ُه اأْل ُه اللا هُ اْسَمُعوا َو َأِطیُعوا ِلَمْن َوالا   ِنَظامُ   َفِإنا

ْساَلم برداری کنید و گوش به فرمان باشید؛ زیرا  از حاکمان الهی فرمان (:5/54ق،  5457مفید، ) « اإْلِ
 ی وحدت اّمت اسالم است. برداری از رهبری، مایه فرمان

 تحلیل اثر همبستگی و الفت در رشد معنوی انسان. 7

های اخالقی دارای  بستگی و الفت همچون ارزشپس از آنکه در جستار گذشته بازشناخته شد، هم
است، حال بایسته است تا به واکاوی کارایی  القربی پیوند تنگاتنگ با محّبت خدا و موّدت ذی

 شود. های یاد شده در رشد معنوی انسان پرداخته  ارزش
خود را خواسته که بر محور باورهای الهی و قرآنی همبستگی  ی مسلمین  دین مبین اسالم از همه

حفظ کنند و برای رسیدن به خوشبختی دنیا و آخرت و قرب الهی هرچه بیشتر همدلی داشته باشند که 
بهایی خواهد  ی پیشرفت معنوی فرد و اجتماع شده و آثار گران این همبستگی و الفِت بیشتر، مایه

مهم اشاره فرموده داشت. بر همین اساس خداوند تبارک و تعالی در آیات گوناگون قرآن کریم به این 
 شود. است که برای نمونه به چند آیه اشاره می

َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل تر به آن اشاره شد:  عمران که پیش ی آل ی مبارکه ورهس 587ی  قرآن کریم در آیه
ِه َجِمیًعا... برابر (، به همبستگی و الفت پیرامون محور حبل الّله فرمان داده است. 587عمران/ آل) الَلّ
؛ ابن بابویه، 7/68ق،  5484نک: سیوطی، ) ی قرآن شمار، مصادیق حبل الّله دربرگیرنده احادیث بی

(، 474/ 5ق،  5477؛ ابن عطیه، 7/779ق،  5478نک: فخر رازی، ) (، اسالم577ق،  5487
؛ 5/769ق،  5477؛ بحرانی، 587/ 5ش،  5767نک: قمی، ) است و آل محمد حضرت علی

ی دامنگیر حبل الّله به معنای  رسد با نگرش به پنداره ( که به نظر می5/733ق،  5455 حویزی،
 توان از مصادیق ریسمان الهی دانست. ی این نکات را می ی ارتباط با خدا " همه "وسیله

ی شریفه و احادیث یاد شده، انسان برای پیمایش راه بندگی، نیازمند راهنما و  بنابراین بر اساس آیه
است تا در منجالب هالکت و سراشیبی گرفتار نگردد؛ از همین رو برای عدم سرنگونی و یا انگیزه 

نجات از آن نیاز به ریسمان محکمی است که به آن چنگ زند و این ریسمان محکم الهی، قرآن و 
است که برابر با حدیث شریف ثقلین، هر کس به این دو ریسمان محکم چنگ زند، هرگز  بیت اهل

ي»واهد شد و به تعبیر دیگر در گذرگاه رشد معنوی است: گمراه نخ ِه َو   ِفیُکُم   َتاِرٌك   ِإنِّ َقَلْیِن ِکَتاَب اللا الثا
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وا أبدًا... ْکُتْم ِبِهَما َلْن َتِضلُّ های گوناگون از  حدیث ثقلین با سندهای انبوه و عبارت) «ِعْتَرِتي َما ِإْن َتَمسا
ابع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. برای اطالع بیشتر در من زبان چندین صحابی پیامبر

-57/765و  735-9/789ش،  5769؛ مرعشی شوشتری، 763-7/784ق،  5477ر.ک: بحرانی، 
 54/ 7ق،  5456؛ ابن حنبل، 477/ 7ق،  5457؛ ابن ماجه، 667-667/ 5ق،  5487؛ ترمذی، 779

 گذارم، بها می شما دو امانت نفیس و گران(: من در میان 738-737و  766/ 4؛ 59و  76و  53و 
بیت را. تا زمانی که از این دو تمّسک جویید، هرگز گمراه  یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل

 نخواهید شد.
ی اّمت و سپس تألیف قلوب و برادری  ی یاد شده، خداوند به دشمنی گذشته از سوی دیگر در آیه

هایی از دودستگی قومی و طبقاتی و... وجود  کند. در میان مسلمین صدر اسالم گونه میان آنها اشاره می
بود؛ ولی  دار های ریشه ی کینه شد و همچنین مایه های فراوان می ها و کشمکش داشت که سبب جنگ

، انقالبی درونی برای آنان شکل گرفت و آرمان و آماج آنان پذیرش والیت الهی و نفی طاغوتدر پرتو 
ای دیگر از این فرآیند رشد با عنوان مرگ و سپس  دگرگون و بین آنان محبت ایجاد شد که خداوند در آیه

اِس َکَمْن َمَثُلُه ِفي َمْیتًا َفَأْحَییْ   َأ َو َمْن کاَن فرماید:  حیات معنوی یاد می ناُه َو َجَعْلنا َلُه ُنورًا َیْمِشي ِبِه ِفي النا
ُلماِت َلْیَس ِبخاِرٍج ِمْنها... م و نوری یا کسی که مرده بود، سپس او را زنده کردی(: آ577األنعام/) الظُّ

باشد و از آن خارج  ها ان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمتیم که با آن در میش قرار دادیبرا
 نگردد؟!

آفرین است؛ زیرا مؤمنین تنها خداوند را ولّی خود  ی پذیرش والیت الهی وحدت به راستی ریشه
دهد؛ از همین رو در پیمایش آن گذرگاه با هم وحدت  دانند و او یگانه راه و گذرگاه را به آنان نشان می می

ُه ُهَو اْلَوِليُّ َو ُهَو ُیْح : اند دارند، حال آنکه مشرکین دارای اولیای انبوه َخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلیاَء َفاللا ِي یَأِم اتا
شود هر  اولیای انبوه در سمت مشرکین سبب می(. این 9الشوری/) ٍء َقِدیٌر  ُکلِّ َشْي   َو ُهَو َعلی  اْلَمْوتی

شمارند، با لفظ جمع  رمیولی برای خود دعوت کند. بر همین مبنا، ظلمات که آن را گذرگاه طاغوت ب
دهد که راه حق،  آمده و نور که راه مستقیم والیت الهی است به صورت مفرد اشاره شده و این نشان می

َق ِبُکْم َعْن سراسر وحدت و یگانگی است:  ُبَل َفَتَفرا ِبُعوا السُّ ِبُعوُه َو ال َتتا َو َأنا هذا ِصراِطي ُمْسَتِقیمًا َفاتا
ُقونَسِبیِلِه ذِلکُ  ُکْم َتتا اُکْم ِبِه َلَعلا و این است راه راست من؛ پس از آن پیروی کنید و  (:557األنعام/) ْم َوصا

شما را به  -خدا  -سازد، پیروی نکنید. اینهاست که  که شما را از راه وی پراکنده می -دیگر  -های  از راه
 آن سفارش کرده است. باشد که باتقوا گردید.

ای و بینشی در اّمت است که  د یاد شده نشان از رشد معنوی و پیشرفت اندیشهبه راستی فرآین
ی شده تا دشمنی گذشته به الفت و همبستگی بدل شود و جامعه از خطر حتمی سرنگونی در  ا انگیزه

ها نجات یابد و به رشد و تعالی برسد. این همان راستینگی است که خداوند  آتش دودستگی و گمراهی
سازد  خداوند این چنین آیات خود را روشن می»فرماید:  ی مورد گفتگو برای تأکید می یانی آیهدر فراز پا
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ترین ابزارها  دهد آرمان پایانی، هدایت و رشد مؤمنین است و یکی از مهم که نشان می« تا هدایت شوید
َفِإنا »فرمایند:  می های آن همبستگی و الفت است. در همین زمینه امیرالمؤمنین حضرت علی و زمینه

تي َینْ  ِة ِفیَما َعَقَد َبْیَنُهْم ِمْن َحْبِل هِذِه اُلْلَفِة الا ها الّلَه ُسْبَحاَنُه َقِد اْمَتنا َعَلی َجَماَعِة هِذِه اما َها، َانا َتِقُلوَن ِفي ِظلِّ
(: خداوند سبحان بر 799 ق، 5454شریف الرضی، ) «َأْرَجُح ِمْن ُکلِّ َثَمن، َو َأَجلُّ ِمْن ُکلِّ َخَطر

کنند و در  ی آن زندگی می ی الفت و همبستگی را که در سایه جماعت این اّمت، مّنت نهاد و این رشته
توانند برای آن  آرمند، میانشان ایجاد کرد و این نعمتی است که هیچ کس از آفریدگان نمی پناه آن می

 تر است. ر مهینی مهمتر و از ه قیمتی برگزیند، چرا که از هر بهایی فزون
بر اینکه تألیف قلوب را به خود وابسته دانسته  انفال افزون 67ی  آیهی دیگر اینکه خداوند در  نکته

ُه َعِزیٌز َحِکیٌم است:  َف َبْیَنُهم ِإَنّ َه َأَلّ ( به صفت عّزت و حکمت الهی اشاره 67األنفال/) ...َو َلِکَنّ الَلّ
کند که کارهایش  و الفت هماهنگی دارد؛ چه اینکه عّزت او ایجاب میی همبستگی  کند که با گزاره می

سازد. از سویی بنا بر حکمت  های پراکنده را یکپارچه و دلبسته به پیامبر از روی حساب باشد و دل
هایی که این چنین از کینه و دشمنی پاک شدند، آمادگی رشد معنوی پیدا کرده و تعالی بایسته  الهی، دل

کنند تا مؤمنین بتوانند با شایستگی روحی و معنوی، در کنار حفظ همبستگی، توفیق  را کسب می
ی بعدی  و پشتیبانی و یاری ایشان و دین خدا را بیابند. از همین رو در آیه همراهی با رسول خدا

َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنینفرماید:  می ُه َو َمِن اتا ِبيُّ َحْسُبَك اللا َها النا امبر! خداوند و ی(: ای پ64همان/)  یا َأیُّ
 کنند، برای همیاری تو بسنده است. روی مییمؤمنانی که از تو پ

ی مبارکه حجرات  ی الفت و همبستگی بین مؤمنین در آیات دیگری نیز بیان شده، مانند سوره گزاره
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأَ که از آن با عنوان برادری تعبیر شده است:  ْیُکْم ِۚإَنّ ُکْم  ْصِلُحوا َبْیَن َأَخَو َه َلَعَلّ ُقوا الَلّ َو اَتّ

(: مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای 58/الحجرات) ُتْرَحُموَن 
 ی رحمت او شوید. الهی پیشه کنید باشد که دربرگیرنده

 داشت:ی شریفه اشاره  بایست پیرامون آیه چند نکته را می
ی رشد معنوی شود؛ به راستی  تواند مایه اینکه هر همبستگی دلخواه اسالم نیست و نمی :نخست
ای که با نّیات سودجویانه و در راستای غیر رضای خدا و یا در راستای تقویت جبت و  همبستگی

است. آن ی نابودی معنوی و سرنگونی  گمان دلخواه اسالم نبوده و بجای رشد، مایه طاغوت باشد، بی
همبستگی و الفتی که دلخواه اسالم است، دارای شروطی همچون برای رضای خدا بودن و در راستای 

 منافع دین اسالم است.
هاست؛ از همین رو برای بازسازی رفتار فرد و  ای چالش به راستی مبنای دین، بازسازی ریشه

کشد که الفت و  ای و گرایش آنان را بازسازی و جستار برادری را پیش می جامعه، مبنای اندیشه
دو  همبستگی بین مسلمین پایدار و از روی باور باشد؛ زیرا دوستی دو برادر، همواره ژرف، پایدار و

سویه است. به راستی گزینش عبارت "أخویکم" برای بیان طرح یاد شده، سراسر هوشمندانه است؛ زیرا 
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ن آنها رخ یدهد و هرگاه ناسازگاری هم ب ن دو برادر رخ میین دودستگی در اجتماع بیتر از اساس کم
ز سویی حصر "إّنما " شود. ا دار نمی های ریشه ها و دشمنی دهد، همواره زودگذر است و تبدیل به کینه

و  خصمانه، سودجویانه  گر این نکته است که پیوند مؤمنان، تنها پیوند برادری است و  اضافی، نسبی و بیان
 فریبنده نیست.

های مادی و دنیوی نیست و برادران در برابر بیگانه یکپارچه  از سویی چنین دوستی به سبب جاذبه
ی  کنند. به راستی قرآن کریم چنین پیوندی را در گستره پوشی می هستند و از خطاهای یکدیگر چشم

الفت و همبستگی میان اّمت اسالم انتظار دارد که بارها در تعابیر گوناگون آیات و روایات از آن نام برده 
ای ادامه و ژرفا دارد  است. چنین همبستگی و الفتی که به تعبیر قرآن کریم برادری دینی است، به اندازه

 ...ِإْخَواًنا َعَلی ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلیَن فرماید:  ماند. از همین رو قرآن کریم می ی آخرت نیز پایدار میکه تا سرا
 ها مانند برادری َنَسبی، در قیامت ها و برادری (. این درحالی است که دیگر همبستگی43الحجر/)

 ها ( و تا آنجا که برادری585المؤمنون/) ....َفاَل َأْنَساَب َبْیَنُهْم َیْوَمِئٍذ..از هم گسسته خواهد شد: 
ی تقوا و رضای خدا باشد، در آن روز به دشمنی بدل خواهد شد:  هایی که بجز بر پایه و همبستگی

 ِقیَن ُء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالا اْلُمتا ِخالا
َ
 (.63الزخرف/) اأْل

ی  ها تنها برای رضای الهی باشد که بدین گونه مایه الفتها و  از همین رو بایسته است تا همبستگی
آورد که به باالترین درجات بهشت  رشد معنوی انسان شده و فرد چنان پیشرفت معنوی به دست می

ِة ال »فرمودند:  یابد. در همین باره رسول الّله دست می َمن آخی أخا ِفي الّلِه َرَفَعُه الّلُه َدَرَجًة ِفي الَجنا
(: هر کس به خاطر خدا 7/775تا،  ؛ غزالی، بی7/58ق،  5483فخررازی، ) «ها ِبَشيٍء ِمن َعَمِلهِ َینالُ 

برد که با هیچ عملش به آن درجه  در بهشت باال می -مقامی -ای  برادری به دست آورد، او را به درجه
 یابد. دست نمی

ا ِفی الّلِه عّز َو َجّل إاّل َبَنی الّلُه َلُه ما أحَدَث َرُجٌل أخ»فرمایند:  همچنین ایشان در روایت دیگری می
هِ  (: هیچ مردی به خاطر خداوند 778ق،  5775؛ طبرسی، 9/4ق،  5457متقی الهندی، ) «َبیتا ِفی الَجنا

 ای ساخت. عّزوجل برادری بدست نیاورد، مگر اینکه خداوند برای او در بهشت، خانه
ی همبستگی و الفت و برادری دینی مانند دیگر کارهای  ی این است که پایه دهنده این احادیث نشان

نیکو، باید تنها برای خدا باشد تا کارایی داشته و بدین گونه، شخص را به درجات معنوی و رشد و کمال 
 رساند. می

ی ارزشمند، تنها ایجاد طرح دوستی و همبستگی و الفت نیست؛ بلکه مهم، پایداری آن  گزاره :دوم
دهد که اگر بین دو برادر ایمانی ناسازگاری و  ی یاد شده فرمان می قرآن کریم در آیهاست، از همین رو 

کشمکشی پدید آمد، برادران دیگر باید بین آنها صلح ایجاد و در این راه باید تقوای الهی را رعایت 
ْلُح َخْیٌر ای است که در آیات دیگر نیز بر آن تأکید شده است:  کنند. این نکته   ......َو الصُّ

ًة َو ال (، 5األنفال/) ...َو َأْصِلُحوا ذاَت َبْیِنُکْم...(، 577النساء/) ْلِم َکافا ِذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ َها الا یا َأیُّ
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ُه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبین ْیطاِن ِإنا ِبُعوا ُخُطواِت الشا از سویی خداوند اصالح ذات بین و تالش (. 787البقره/) َتتا
ای برای رشد معنوی قرار  پاسخ نگذاشته و آن را انگیزه برای ایجاد همبستگی و الفت میان مسلمین را بی

داده است؛ چراکه در قرآن کریم نوید فرموده، چنین کسانی بخشش و نصیبی ویژه از رّب العالمین 
 -(: کسی که شفاعت 75النساء/) َعًة َحَسَنًة َیُکْن َلُه َنِصیٌب ِمْنها...َمْن َیْشَفْع َشفادریافت خواهند کرد: 

 بی از آن برای او خواهد بود.یکی کند، نصیبه کار ن -ق و کمک یتشو
گمان  شود، بی ی ایمان و تقوا اداره می ای که بر اساس اصل اخّوت و بر پایه چنین جامعه :سوم
فرماید: "باشد  ی مورد گفتگو می همین رو خداوند در پایان آیه ی الهی است؛ از ی عنایت ویژه شایسته

توان چنین  سازی است؛ از همین رو می نهیبه معنای مقتضی و زم« لعّل »که مشمول رحمت او شوید". 
ساز نزول رحمت  نهیای گرفت که همبستگی و برادری همراه با پرهیزکاری، انسان را رشد داده و زم نتیجه

ی رشد یافتگی معنوی  دهنده ای رحمت الهی نازل شد، نشان بنابراین اگر بر فرد یا جامعهالهی هستند؛ 
 مشموالن آن است.

 هـنتیج

های اخالقی مهم به  ارزشسیرتان از جمله  برابر آنچه اشاره شد، استواری همبستگی و الفت با نیک
ی اسالمی و میان مؤمنین  جامعه باید در است و میی مکارم اخالقی دیگر  کننده تکمیلکه  آید شمار می

های خود گردد.  ی اسالمی و دستیابی آن به آرمان تر جامعه ی رشد معنوی افزون بیشتر رواج یابد تا مایه
ای که هم  های اخالقی، دارای پیوند بنیادین با محّبت و دوستی هستند؛ به گونه از سویی این ارزش

شود و هم دوستی و  ها می آمیز میان انسان انه و محّبتی استواری پیوند دوست همبستگی و الفت مایه
 ؛ چه اینکه وقتیکند ها را فراهم می های بایسته برای ایجاد همبستگی و وحدت میان انسان محّبت، زمینه

ها در رویارویی با مصائب و  بنیان جامعه بر احساس مسئولّیت و همبستگی استوار شده باشد، انسان
یابند. بدیهی است هنگامی که در پیوندهای اجتماعی، همبستگی و الفت  ا نمیها، خود را تنه دشواری

ی دیگر یکی از  آفرین است. از زاویه زا و دوستی ها شکل بگیرد، خود به خود محّبت برای زدودن کاستی
کید اسالم بر محّبت در جامعه، قرار گرفتن افراد در گذرگاه همبستگی و الفت است تا در  فلسفه های تأ

 ی آن کمک یکدیگر در سیر الی الّله باشند. ایهس
توفیق  از دیدگاه دین اسالم بین همبستگی، الفت و محّبت خدا پیوندی محکم استوار است و

ی الهی بوده و خداوند از سر محّبت آن را اعطا  مندی از همبستگی و الفت، مشروط به افاضه بهره
ی جلب رضایت و محّبت خداوند نسبت به اّمت  هالفت میان مسلمین، مایسو   فرماید و از آن می

های همبستگی و الفت میان  از سازه القربی شود. وفق احادیث بیان شده، موّدت به ذی اسالمی می
ی  شود و سپس به وسیله ی اسالمی است. به دلیل اینکه شیعه نخست با امام خود مأنوس می جامعه

عروة الوثقی است  گیرد؛ بنابراین محّبت و موّدت ائمه انس و الفت می ایشان با دیگر پیروان ائمه
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 ی آن با یکدیگر همبستگی و الفت دارند. که شیعیان به آن چنگ زده و در سایه
بررسی ادبّیات دینی اسالم نشان داد که در بایستگی همبستگی و الفت بین آحاد جامعه گمانی 

حور باورهای الهی و قرآنی همبستگی خود را خواهد که بر م ی مسلمین می وجود ندارد و دین از همه
شود. با این همه  ی رشد و پیشرفت معنوی فرد و اجتماع می حفظ کنند که این همبستگی و الفت، مایه

کند تا الفت و همبستگی مسلمین  قرآن طرح اخّوت و برادری که محور آن حبل الّله باشد را مطرح می
ده و ادامه داشته باشد. این گونه همبستگی چون برای رضای از روی باور و تا سرای آخرت پایدار بو

ترین  دهد که به باال ای می ی رشد معنوی انسان شده و وی را چنان پیشرفت معنوی الهی است، مایه
 درجات بهشت دست یابد.
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 ابعـمن
 یالف( کتب فارس

 ، ازدهم، مشهد مقدسی، چاپ  ر القرآنیتفس یروض الجنان و روح الجنان فن بن علی، یابوالفتوح رازی، حس .1
 . ق 1403،  اسالمی یها اد پژوهشیبن

 ش. 1333، چاپ اول، تهران، نشر علم، ران معاصریفلسفه اخالق در اد، مسعود، یام .2
 ش. 5775، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، فرهنگ بزرگ سخنانوری، حسن،  .3
 ش. 1391اطالعات، چاپ اول، تهران، اخالق جاللی، الدین،  دوانی، جالل .4
 ش. 1319چاپ پنجم، تهران، خزر، اخالق خانواده، صادقی اردستانی، احمد،  .1

 . ش 1319، اسالم،  ، چاپ دوازدهم، تهران ر القرآنیتفس یان فیب البیاط،  نیب، عبدالحسیّ ط .1

ی  ، چاپ هفتم، قم، مؤسسهبنیاد اخالق: روشی نو در آموزش فلسفه اخالقمصباح یزدی، مجتبی،  .7
 ش.  ،1390زشی و پژوهشی امام خمینیآمو

ی آموزشی و پژوهشی  ، چاپ شانزدهم، قم، مؤسسهخودشناسی برای خودسازیمحمدتقی، ـــ، ـــــــــــ .3
 ش.  ،1390امام خمینی

 ش. 1333چا، تهران، انتشارات امیرکبیر،  فرهنگ معین، بیمعین، محمد،  .9

 ش.1371ه، یچاپ دهم، تهران، دار الکتب اإلسالمر نمونه، یتفسمکارم شیرازی، ناصر و جمعی از همکاران،  .10

 ب( کتب عربی

 چاپ چهارم، قم، انتشارات اسماعیلیان،النهایه فی غریب الحدیث و األثر، اثیرجزری، مبارک بن محمد،  ابن .11
 ش. 1317

 ق.  ،5455ی امام مهدی ، مؤسسه ، قم ، چاپ اول، المقنعابن بابویه، محمد بن علی .57

ن ی، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس ، قم چاپ اولاألخبار،  یمعان ،ـــــــــــــــــــــــــــ .13
 ق. 1403،  ی قم هیی علم حوزه

چاپ چهارم، م، یمکارم االخالق الرسول الکر یم فیموسوعه النضرة النعابن حمید، صالح بن عبدالله،  .14
 ق. 1421جده، دارالوسیله، 

 ق. 1411ی الرساله،  چاپ اول، بیروت، مؤسسه،  مسند أحمد بن حنبلابن حنبل، احمد بن محمد،  .11

 ق. 1404ن، ی، قم، جامعه مدرس چاپ دوم تحف العقول، ،  ابن شعبه حّرانی، حسن بن علی .11

 ق. 1379،  ، عالمه ، قم چاپ اولطالب،  یمناقب آل أب،  ابن شهر آشوب، محمد بن علی .17

 . ق 1404،  ی، مکتب االعالم االسالم ، قم چاپ اولس اللغه، ییمعجم مقا،  بن فارس ابن فارس، احمد .13

چاپ اول، بیروت، ابن ماجه،  ینید القزویزیسنن الحافظ أبی عبدالله محمد بن د، یزیابن ماجه، محمد بن  .19
 ق. 1413ل، یدار الج

،  األرقم ی، شرکة دار األرقم بن أب روتی، چاپ یازدهم، ب لیل لعلوم التنزیالتسهجزی، محمد بن احمد،  ابن .20
 . ق 1411
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 . ق 1422، ی، دار الکتاب العرب روتی، چاپ اول، بریر فی علم التفسیزاد المس،  جوزی، عبدالرحمن بن علی ابن .21

 . ق 1420  ، یخ العربیی التار ، مؤسسه روتی، چاپ اول، بریر و التنویالتحرعاشور، محمدطاهر،  ابن .22
 . ق 1403،  لی، دار الج روتیچاپ یازدهم، بابن عربی(، ) احکام القرآن،  عربی، محمد بن عبدالله ابن .23
، دار الکتب  روتی، چاپ اول، بزیر الکتاب العزیز فی تفسیالمحرر الوج،  ه، عبدالحق بن غالبیعط ابن .24

 . ق 1422ة، یالعلم
 ق. 5459،  ةییازدهم، بیروت، دار الکتب العلم، چاپ میر القرآن العظیتفسل بن عمر، یر، اسماعیکث ابن .75
 ق. 5485،  ی سجل العرب ، چاپ یازدهم، قاهره، مؤسسهةیالموسوعة القرآن،  میاری، ابراهیاب .76
ة، ی، دار الکتب العلم روتی، چاپ اول، بمیر القرآن العظیتفس یف یروح المعان،  آلوسی، محمود بن عبدالله .27

 . ق 1411
ق الخاص و العام، ین اإلمام من طرییتع یة المرام و حجة الخصام فیغایمان، بحرانی، سید هاشم بن سل .23

 ق. 1422، یخ العربیی التار چاپ اول، بیروت، مؤسسه
 ق. 1371ه، ی، دار الکتب اإلسالم ، قم چاپ دوم المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد،  .29
 ق. 1427 ة، ی، دار الکتب العلم روتیچاپ سوم، بات و السور، ینظم الدرر فی تناسب اآلم بن عمر، یبقاعی، ابراه .30

اء التراث ی، دار إح روتیچاپ یازدهم، ب،  لیر البغوی المسمی معالم التنزیتفسن بن مسعود، یبغوی، حس .31
 . ق 1420،  یالعرب

 ق. 1397ی األعلمی للمطبوعات،  ، چاپ اول، بیروت، مؤسسهاألنساب األشرافبالذری، احمد بن یحیی،  .32

،   یاء التراث العربی، دار إح روتی، چاپ یازدهم، بلیل و أسرار التأوی، أنوار التنزضاوی، عبدالله بن عمریب .77
 ق. 5457

 ق. 1403چا، بیروت، عثمان،  بیسنن الترمذی، ترمذی، محمدبن عیسی،  .34

 ق. 1410،  یسالم، دار الکتاب اإل چاپ دوم، قمغرر الحکم و درر الکلم، می آمدی، عبدالواحد بن محمد، یتم .31
اء التراث ی، چاپ اول، بیروت، دار إح ر القرآنی، الجواهر الحسان فی تفسثعالبی، عبدالرحمن بن محمد .76

 ق. 5457العربی، 

روت، دار یچاپ اول، بر القرآن، یان عن تفسیالکشف و الب  م، یشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیثعلبی ن .37
 . ق 1422،  یاء التراث العربیإح

 ش. 1370چاپ چهارم، تهران، ناصر خسرو، التعریفات، جرجانی شریف، علی بن محمد،  .33
 . ق 1371،  نییروت، دار العلم للمالی، ب چاپ اول،  الصحاحل بن حماد، یجوهری، اسماع .39
 ق. 1431ل، یچا، بیروت، دارالتاص حین، بییالمستدرك علی الصححاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .40
ی  مؤسسهچاپ اول، قم، تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ،  بن حسن حرعاملی، محمد .41

 ق. 1409آل البیت إلحیاء التراث، 
، التابعة لوزارة الثقافة و  ، تهران چاپ اول،  لیل لقواعد التفضیشواهد التنز،  ، عبیدالله بن عبداللهیحسکان .42

 . ق 1411ة، یاء الثقافة اإلسالمی، مجمع إحیاإلرشاد اإلسالم
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 تا. ، دار الفکر، بی روتی، چاپ اول، بانیروح الب،  ل بن مصطفییحقی برسوی، اسماع .43

 ق. 1411،  انیلیچاپ چهارم، قم، اسماعن، یر نور الثقلیتفس،  زی، عبدعلی بن جمعهیحو .44
 ش. 5774، چاپ چهاردهم، تهران، احسان، ر نوریتفس،  دل، مصطفی خّرم .45

چاپ سوم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ أوصاف األشراف، د بن محمد، خواجه نصیرالدین طوسی، محم .41
 ش. 1373و ارشاد اسالمی، 

 . ق 1411، االرشاد،  چاپ چهارم، حمص،  انهیم و بیاعراب القرآن الکر،  نیالد ش، محییدرو .47

 ،االئمه االطهارغرر االخبار و درر االثار فی مناقب ابی  دیلمی، حسن بن محمد؛ همدانی، اسماعیل ضیغم،  .43
 ش. 1331جا، دلیل ما،  چاپ اول، بی

 . ق 1412،  ، دار القلم روتی، ب چاپ اول،  مفردات ألفاظ القرآنن بن محمد، یراغب اصفهانی، حس .49
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