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Abstract
Given the fact that all the verses of the Holy Quran are instructive and scientific, and worthy of being
exemplified by every faithful Muslim, in the current research paper, the Hujurāt Surah, known as the Surah of
Ethics, as a light in the path of cultural progress in Islamic societies, has been reconsidered. The current study
aims to investigate Surah al-Hujurāt, Surah of Ethics of the Holy Quran in the descriptive and practical approach
to find behavioral guidelines for correct and constructive family relationships based on Islamic teachings to find
answers to intra-family communication problems. To this end, the verses containing cultural and ethical
teaching principles and cores have been selected and explained to provide an accurate model for building and
improving family relationships, and their position in the context of family were discussed and clarified. In the
end, the capability and practical application of the verses of this Surah became more comprehensible in the
framework of the family's ethical and cultural system to elicit correct and proper behavior models. In other
words, in response to the question of what patterns of improvement in family relationships can be extracted and
applied from this noble surah, one can consider patterns of polite observation, inquiry into the validity and
reliability of news and then whether or not to accept it, the necessity of faith and piety for avoiding
disagreements, creating equality of brotherhood, the pursuit of justice based on justice, omission of suspicion,
absenteeism, and other mockery as the findings and conclusion.
Keywords: Islamic Ethics, Family Relationship Model, Socio-Cultural Ethics, Communicative Principles,
Surah of Ethics.
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سورۀ حجرات (سورۀ اخالق)؛ الگویی برای زندگی خانوادگی
کهرا سادات روکافزای

*

چکیده
تمام سورههای مرآن کریم محتوای وندآموکی و علمآوری دارنهد و شاینهته و باینهته
است که ایو مصحف شریف الگوی هر منلمان دیندار مرار گیهرد .در مقالهۀ حاضهر
جوامف استمی باکبینی شده است .هدف اصلی در ایو وژوهخ واسصگویی به منهائل
ارتباری درون خانواده و یافتو رهنمودهای رفتاری برای ارتبارات خانوادگی صهحیر
و ساکند :مبتنی بر آموکههای استمی اسهت .بهدیو منظهور سهور :حجهرات بهه روز
توصیفی و کاربردی بررسهی شهده اسهت؛ آیههههایی کهه حهاوی اصهول و هنهتهههای
آموکشی فرهنگی و اختمی بهرای ارائهه الگوههای صهحیر ایجهاد و بههسهاکی روابه
خانوادگی هنتند انتصاِّ و جایگاه آنها در خانواده شهفافتهر بیهان شهده اسهت .در
وایان مابلیت و کارکرد عملهی آیهات ایهو سهوره بهرای اسهتصراج الگوههای رفتهاری
صحیر و مناسب دینی در چهارچوِّ نظام اختمی و فرهنگهی خهانواده آشهکار شهد.
رعایت ادِّ تحقیق دربار :صحت و سقم اخبهار و آنگهاه وهذیرز یها عهدم وهذیرز
آنها لزوم ایمان و تقوا بهرای دوری جنهتو اک اختتفهات ایجهاد اخهوت و برابهری
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سور :حجهرات ماهروف بهه سهور :اخهتق بهمنزلهۀ چهراغ راه ویشهرفت فرهنگهی
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احقاق حقوق بر اساس عدالت ورهیز اک سوءظو غیبت تجنهس در امهور و تمنهصر
دیگران اک آموکههای مهم ایو سوره است.
کلیدواژهها
اخههتق اسههتمی الگههوی رواب ه خههانوادگی اخههتق فرهنگ هی -اجتمههاعی اصههول
ارتباری سور :اختق.
مقدمه
آسیبهای اختمی ناشی اک فرهنغهای ناصواِّ سنتی و بداختمیهای نشتیافتهه اک
فضای مجاکی به درون خانوادهها موجب دوری جنتو اعضای خهانواده اک یکهدیگر
کثرت سوءظوها افزایخ تهمهت و غیبهت در مکالمهات رو در رو و مجهاکی بیشهتر
شدن فاصلههای عارفی و مانوی کاهخ صهمیمیت و سهتمت روابه میهان اعضهای
خانواده و نهایت ًا سنتی بنیهاد خهانواده شهده اسهت؛ اک ایهو رو بنهیار بههجا و ضهروری
است که برای جنتجوی راهکار حل ایهو منهائل اختمهی بهه سهور :اخهتق (سهور:
حجرات) مراجاه کنهیم .باشهد کهه بها بههکارگیری آموکهههای ارکشهمند ایهو سهوره
الگوهای رفتاری بیو فردی در نهاد خانواده بهبود و ارتقا یابد.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

لذا وژوهخ حاضر کوششی است برای واسصگویی بهه ایهو ورسهخ کهه الگوههای
رفتاری صحیر کهه بهرای شهکلگیری یهک جاماهۀ سهالم اسهتمی در سهور :مبارکهه
حجرات توصیه شده است کدامند و آیا ایو الگوهها بهرای اصهتح جاماهۀ سهقیم نیهز
کارآمد هنتند؟
سور :مدنی حجرات هجده آیه دارد و بهه سهور :آداِّ و اخهتق ماهروف اسهت.
موضوع ایو سوره بیان سوءمااشرت و رفتار نادرست مردم در حضور ویامبر و تجمهف
آنان در وشت حجرههای منزل ایشان و راهکارهای اصتح آن اسهت .مهرآن بها اسهتناد
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به ایو ماجرا بر رعایت اختق و آداِّ اجتماعی تأکیهد کهرده (ربرسهی  1379ق) و

به همیو دلیل ایو سوره «حجرات» نام گرفته است .ونپ آیۀ ایهو سهوره (11 6 2 1
و  )12با عبارت «یها أیهها الهذیو آمنهوا »...آغهاک شهده کهه نشهان مهیدههد ایهو آیهات
دربردارند :مشصصات اختمی-اجتماعی یهک جاماهۀ اسهتمی هنهتند .در آیهات  9و
 10به تبییو اختق فرهنگهی-سیاسهی در اداره و حاکمیهت ممالهک اسهتمی ورداختهه
شده است .در آیۀ  14تفاوت میان «ایمان آوردن» و «استم آوردن» بههنحهوی ظریهف
بی هان شههده اسههت .در آی هات  15و  16در ادام هۀ عبههارت «ىنمهها المؤمنههون الههذیو»...
خصایص مؤمنان وامای برشمرده شده و در نهایهت سهوره بها لهزوم تشهکر صهادمانه و
خاشاانۀ بندگان به وایان رسیده است.
اک آموکههای اختق اجتماعی در ایو سوره میتوان به موارد کیر اشاره کرد:
 .1ویشی نگرفتو اک حضرت محمد ( )9و رعایهت ادِّ در رفتارههای اجتمهاعی بها
ایشان (حجرات)5-1:؛
 .3لزوم ایمان و تقوا برای دوری جنتو اک کفر و فنق و گناه (حجرات)7 :؛
 .4ایجههاد اخههوت و برابههری ویکههار علی هه تجههاوک و تجههاوکگر و بروههایی عههدالت
(حجرات 9 :و)10؛
 .5ورهی هز اک سههوءظو غیبههت و تجنههس در امههور و تمنههصر دیگههران (حجههرات:
.)13 -11
اک آن رو که در ایو دنیای واگرا و در مهواردی مهقرایهی امهروکی نظهام و روابه
خانوادگی رو به افول نههاده و الگوههای رفتهاری صهحیر دچهار انح ارهات متنهوع و
همهجانبه شده است در ایو وژوهخ سای شده با باککاوی و بررسی باضی اک نکهات
اختمی و رفتاری سور :حجرات (سهوره اخهتق) بهرای بهبهود روابه در خهانواده و
جوامف بزرگتر اننانی راهکاری مبیو و متیو یافته شود .نهاد خانواده یکهی اک اجهزاء
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 .2تحقیق دربار :صحت و سقم اخبار و آنگاه وذیرز یا رد آنها (حجرات)6 :؛

تشکیلدهند :جاماۀ استمی است؛ بنابرایو میتهوان همهان اصهول اختمهی سیاسهی-
الهی جوامف بزرگ اننانی را در ساکمان خانواده نیز حاکم کرد .بدیو ترتیهب اصهول
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اختمی حاکم بر نظام جاماه و خانواده را مهیتهوان اک نظهر روانشناسهی اجتمهاعی و
الهی میاس به الغای فارق 1کرد.
در میهاس شههرط ایهو اسههت کههه بههرای مههورد میهاسشههده هههم در ذات (ماهیهت)
و هم در جنس (نهوع) علتهی ماننهد علهت اصهل در فهرع نیهز وجهود داشهته باشهد تها
اک راه ایو تشابه حکهم اصهل بهه فهرع سهرایت داده شهود .بهه بیهان دیگهر میهان اصهل
و فرع گونه مشابهت و مما لتی وجود دارد و علت در فهرع بها علهت در اصهل هماننهد
است.
وس بدان دلیل که ساختار مدیریت و نمودار ساکمانی خانواده بهعنوان یک نههاد
هم اک نظر ماهیت ساکمانی تشکیل ترکیب و مهدیریت و ههم اک نظهر نهوع جمایهت و
جمایتشناسی با جاماۀ بیرونی متشابه و مابلمیاس است میتوان هریک اک ونپ مورد
باال را کهه مشهتمل بهر نکهات اختمهی اسهتمی-اجتمهاعی اسهت در ههر دو جمایهت
بررسی و تحلیل کرد .آنچه اک بررسی هر یک اک ایو موارد ونپگانه به دست میآیهد
واسصی خواهد بود برای شهماری اک منهائل روابه خهانوادگی کهه در ادامهه بررسهی
خواهند شد.
پیشینۀ تحقیق
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

در سور :اننانساک و جاماهساک حجهرات منهائل بنهیار مههم اختمهی دربهار :اصهول
برمراری راب ه با شهصص ویهامبر

و جاماهه اسهتمی م هرح گردیهده اسهت .آیهات

آغاکیو سوره به بیان آداِّ و اصولی که منلمانان باید در محضر ویهامبر مکهرم اسهتم
به کار میبنتند اختصاا دارد .در ادامۀ سوره اصول اختق اجتمهاعی کهه رعایهت
آنها مایۀ امنیت اتحاد محبهت و صهمیمیت اسهت و غفلهت اک آنهها موجهب نفهاق
ناامنی بدبینی و وراکندگی میگردد بیان شده و در نهایت دسهتورالاملههایی بهرای
چگونگی مبارکه با اختتفات و درگیریها و لزوم ایمان و اعتقاد ملبی و عملی م هرح
 .1میاس به الغای فارق به مانای سرایت دادن حکم اصل به فرع بر وایۀ الغای فارق است (جافری لنگهرودی 1378

64

ج :2ا.)498

شده است .ویخ اک ایو وژوهخهایی دربار :آموکههای ایو سهوره انجهام شهده کهه بهه
شماری اک آنها اشاره میکنیم:
شکربیگی مروتی و ماسمی ( )1396در مقالۀ خود با بیان مؤلفههایی مانند رعایهت
ادِّ و احتههرام انجههام تمههام امههور بههر اسههاس مایارهههای دینههی ویشههی نگههرفتو بههر
دستورها و تاالیم خدا و رسول اکرم

آگاهی اک نظارت دائمی خداوند متاهال بهر

بندگان انضهباط اجتمهاعی اخهوت و بهرادری وحهدت و یکپارچههنگری تحلیهل و
ریشهههههیههههابی صههههحت اخبههههار و دوری اک موانههههف مصتلکننههههده و سههههلبی ماننههههد
سوءظو عیبجویی غیبت تمنصر و القهاِّ نهاروا گذاشهتو بهر دیگهران بهه بررسهی
اجتماعی ایو سوره ورداختهاند.
دیالمه ( )1392در م الاهای دربار :همراهی تاقل و تابد و در

جایگاه عقهل در

نظههام مارفتهی دیهو مضههامیو خردوههذیر سههور :حجههرات (همچههون تشههبیه محنههوس
تبییو کرده و هندسۀ مارفتی سهور :حجهرات را کهه متضهمو آداِّ و سهبک کنهدگی
دینی و مشتمل بر ادِّ بندگان با حق تاالی ادِّ ویهروان بها رسهول خهدا و ادِّ اههل
ایمان با یکدیگر است یک هرم چند وجهی میداند.
سبحانینژاد جافری هرندی و نجفی ( )1394تحقیق گنتردهتری دربهار :کتهب
درسی دیو و کندگی دور :متوسه ه انجهام دادنهد تها دریابنهد مباحهث سهبک کنهدگی
استمی در ایو کتاِّها تا چه انداکه بر آموکههای سور :مبارکۀ حجرات مبتنی اسهت.
آنها دریافتند که:
 )1اک مجموع  4912واحد ضب شهمارز شهده در چههار کتهاِّ دیهو و کنهدگی
 732فراوانی یا  %14/9به مباحث و مؤلفههای سبک کندگی اسهتمی مبتنهی بهر سهور:
مبارکه حجرات توجه شده و میهزان آن در کتاِّههای دیهو و کنهدگی وایهههای اول
دوم سوم و چهارم دور :متوس ه به ترتیب  154 139 213و  226مرتبه است؛
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مص اِّ مرار دادن و وضف احکام اعتباری) و بنترسهاکی آن گزارهههای خردوهذیر را

 )2محور آداِّ کندگی ایجابی و مؤلفهۀ عهدالتخهواهی و حهقرلبهی بهه ترتیهب
بهها  584و  68مرتبههه تکههرار بیشههتریو و محههور آداِّ کنههدگی سههلبی و مؤلفههۀ بلنههد
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سههصو نگفههتو بههه ترتی هب بهها  148و  17مرتبههه تکههرار کمتههریو فراوان هی را بههه خههود
اختصاا دادهاند.
بنههابرایو نگههاه وسههیف و عمیههق بههر ایههو سههور :اجتمههاعی و فرهنگههی نهههتنههها
نمایهانگر تصههویر رسههایی اک رههرح مدینهۀ نبههوی آن کمههان و انتقههال فرهنگهی افههراد اک
جاهلی هت مکههه بههه فضههای مههدنیت مدینههه (خههوزمههنخ  )1394اسههت بلکههه مب هیو
الگوهای صحیر کنهدگی فهردی و اجتمهاعی در محهی ههای خهانوادگی و اجتمهاعی
دیگر در هر کمان نیز است .بههعتوه اک آن رو کهه ماهیهت روابه در دنیهای مجهاکی
برگرفته اک ارتبارات دنیای واماهی اسهت متأسهفانه منهائل ویچیهده و سهوءرفتارها در
رواب افراد در فضای مجاکی بهر کیفیهت روابه افهراد در دنیهای واماهی مصصوصهاً
رواب خانوادگی تأ یرات نام لوِّ و بحرانکا گذارده است و تنهها راه برونرفهت اک
ایههو وررههه اجههرای آمههوکههههای سههور :اخههتق منههتقل اک مرکهههای جغرافیههایی و
ننلها و نژادهاست.
بنابرایو یکی اک مزایای منحصر به نهوع ایهو م الاهه ایهو اسهت کهه نتهایپ م الاهۀ
حاضر هم میتواند راهبرد و مایار عملی بهبود ارتبارات خانوادگی و کوجدرمهانی در
دنیای وامای باشد و ههم ننهصۀ درمهانی یها مهانای در برابهر آسهیبهای نشهتیافتهه اک
رواب بیو فردی در دنیای مجاکی.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

روش تحقیق
با توجه به مت

دستهبندی وژوهخها بهر اسهاس ههدف و بهر اسهاس نیهاک داشهتو بهه

فرضیه م الاۀ حاضر در گروه اول مرار مهیگیهرد .ایهو وهژوهخ بها ههدف گنهترز
دانخ عمومی یک تحقیق توساهای است که میکوشد با م الاۀ آموکهههای اختمهی
و اجتماعی سور :حجرات یهک الگهوی صهحیر بهرای کنهدگی خهانوادگی و بهبهود
رواب فردی و خانوادگی ارائه دهد و اک ایو رو یک م الاهۀ توصهیفی محنهوِّ مهی
شههود .همچن هیو ای هو تحقی هق بهها توسههاۀ دانههخ کههاربردی و رفههف مشههکتت رواب ه
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خانوادگی در شمار وژوهخهای کاربردی مرار میگیرد.

وههس اک ارائههه توضهیحات اصههولی و مقههدمات در ادامههه نکههات راهبههردی سههور:
مبارکۀ حجرات با هدف رفف منائل و بهبود رواب خانوادگی تبییو میشود:
 .1پیشی نگرفتن از حضرت محمد

و رعایت ادب در رفتارهای اجتماعی با ایشان

ن یَذأَ ی َّ ِ
اّلل َس ِ
یع
آمنُوا ال تُ َق ِّأ ُموا بَیْ َ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َذم ٌ
ین َ
اّلل ِإ َّن َّ َ
اّلل وَ رَ ُسذولِ ِه وَ ات َّ ُقذوا َّ َ
یُ ؛ «اى کنانی که ایمان آوردهاید (در هیچ کارى) بر (حکهم) خهدا و ویهامبر او
َعلِ ٌ

ویشی نگیرید و اک خداوند وروا کنید که خداوند شنوا و داناست» (حجرات.)1 :
ق َص ْ ِ
ذروا لَذ ُه
َذو َ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َُِ ْ
ین َ
آمنُوا ال ت َْرِ َُعوا َأ ْصذواتَکُ ْ
ذوت النَّبِذی وَ ال ت َْج َُ ُ
ُ لِبَ ْع ٍ
ون ؛ «اى کنهانی کهه
بِالْ َق ْو ِ
ذع ُر َ
ُ ال تَ ْش ُ
ُ وَ َأنْ ُت ْ
ٍ َأ ْن ت َْحبَ َط َأ ْعما ُل ُک ْ
ل کَ َج ُْ ِر بَ ْع ِ ُک ْ

ایمان آوردهاید (در گفتگو با ویامبر) صدایتان را بلندتر اک صهداى ویهامبر نکنیهد و آن
گونه که با یکدیگر بلند گفتگو میکنید با ویامبر بلند سصو مگویید .مبهادا (بهه خهارر
ول َّ ِ
ُ
ُ ِعنْأَ رَ ُس ِ
ین یَ ُغ ُّ َ
ین ْامذتَ َح َ
ْ ال َِِّ َ
اّلل ُأولئِ َ
 ِإ َّن ال َِِّ َاّلل ُقلُذوبَ ُُ ْ
ون َأ ْصواتَ ُُ ْ
ن َّ ُ
لِلتَّ ْقوى لَ ُُ ْ ِ
َ
ذیُ ؛ «همانها کنهانی کهه نهزد ویهامبر (اک روى ادِّ و
ذر َع ِ ٌ
ذر ٌ وَ أ ْج ٌ
ُ َمغْف َ

احترام) صدایشان را واییو میآورند آنان کنهانی هنهتند کهه خداونهد دلهایشهان را
براى (و ذیرز) تقوا آکمایخ (و آماده) کرده و آمرکز و وهاداز بهزرگ مصصهوا
آنهاست» (حجرات.)3 :

 ِإن ال َِِّین ینادونَْ ِمن وَ ِراء ال ُْح ُج ِ
ُون ؛ همانا کنانی کهه
ُُ ال یَ ْع ِقل َ
َّ
َ ُ ُ
َ ْ
رات َأکِْ َُره ْ
اک وشت حجرهها تو را میخوانند اکثرشان تاقل نمیکنند» (حجرات.)4 :

یُ ؛ «و اگر
اّلل َغ ُف ٌ
ُِ ل َ
ُ َصبَ ُروا َحتَّی تَخْ ُر َ
ور رَ ِح ٌ
َکان خَ یْر ًا لَ ُُ ْ
ج ِإلَیُْ ْ
 وَ لَ ْو َأن َّ ُُ ُْ وَ َّ ُ
صبر کنند تا به سوى آنان خارج شوى م ااً برایشهان بهتهر اسهت و خداونهد آمرکنهد:
مهربان است» (حجرات.)5 :
در اولیو آیۀ ایو سور :مبارکه خداوند مؤمنان را به ویروی و نه ویشی گهرفتو

سورة حجرات (سورة اخالق)؛ الگویی برای زندگی خانوادگی

ایو بیادبی) اعمالتان نابود شود و شما آگاه نشوید» (حجرات.)2 :

اک حکم خدا و ویامبرز مکلف کهرده و بهه تقواویشهگی و وهروای الههی فراخوانهده و
متذکر شده است که خداوند شنوا و داناست .در تفنیر نور اک ایو آیه چنهیو برداشهت

67

شده است« :عمل به ایو آیه جلوی بنیاری اک خ اها را میگیرد .کیرا گاهی خواسهتۀ
مردم ویروی اننان اک حهد سهوء تصمهیو یها میهل بهه ابتکهار و نهوآوری و یها مضهاوت
عجوالنههه و ی ها گمههان آکاداندیش هی اننههان را وادار بههه گفههتو نوشههتو و ی ها گههرفتو
تصمیماتی میکند که ناخودآگاه اک خواسهتۀ خهدا و رسهول جلهو مهیافتهد» (مرائتهی
 1374ج :9ا.)154
اک آن رو که وموع ودید :آکاداندیشی تمایهل بهه نواندیشهی و نهوآوری بهرای ههر
شصص و در هر جاماهای مابل توجه است خداوند مؤمنان را به ویروی اک حکم الههی
که توس ویامبر

ابهتغ و تبیهیو شهده مکلهف کهرده اسهت .البتهه حجهت االسهتم

مرائتی نمونهای دیگر اک ویشی گرفتو را ایوگونه بیان میدارد:
مقهررات و
«وذیرز و عمل به آن دسته اک آداِّ و عادات و رسوم اجتمهاعی و یها ه

موانیو بشری که ریشه در مرآن و حدیث ندارد و برخاسهته اک عقهل و ف هرت نینهت
نوعی ویخ افتادن اک خدا و رسول است» (همانجا).

عدهای اک اصحاِّ ویامبر به عبادات ویخ اک موعد می ورداختند یها در مهواردی بهه
ایشان ویشنهاد میکردند خانه و خانواده را تر

کنند و به عبادت مشهغول شهوند امها

ویامبر چنیو سبک کندگی را مویاً تقبیر میکردند؛ کیرا ایوگونه رفتار نیز نمونههای اک
ویشی گرفتو اک حکم خدا و ویامبر است (مکارم شیراکی .)1353
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لذا اک یک سو خداوند مؤمنان را اک ایوگونه بدعات و مبالغات در دیو بههعنهوان
منکر نهی کرده است و اک سوی دیگر آنان را به ماروف تقهوا و وهروا امهر کهرده تها
افراطگراییهای خود را تادیل کنند که خداوند شنوا و داناست.
اک منظری دیگر اک آنجا که مرآن کریم در آیۀ  27سور :انبیا دربهار :خصوصهیات
ُون ؛ «هیچگهاه در سهصو بهر
فرشتگان میفرماید :ال یَ ْسبِ ُقونَ ُه بِالْ َق ْو ِ
ُُ بِ َْ ْم ِر ِ یَ ْع َمل َ
ل وَ ه ْ
او (خدا) سبقت نم گیرند و فرمان او را بهکار میبندند» (انبیا )27 :در آیۀ اول سور:
حجرات نیز با ایو فرمان میتوان استنتاج کرد که خداوند بها ایهو بیهان مابلیهت فرشهته
شدن اننان را بهعنوان ِعبَ ِ
منزه و ماظه م او» (انبیها )27 :بهه او
اد ِ ال ُْمکْ َر ِم َ
ین ؛ «بندگان ه
یادآور میشود؛ همان گونه که در تفنیر نور آمده است «ایو آیه میخواههد مؤمنهان

را همچون فرشتگان تربیت کند کیرا مرآن دربار :آنها میفرماید :در سصو بهر خهدا
ُذُ بِذ َْ ْم ِر ِ
سبقت نمیگیرند و تنها ربق دستور او عمل میکنند؛ الیَ ْسبِ ُقونَ ُه بِالْ َق ْو ِ
ل وَ ه ْ

ُون » (مرائتی  1374ج :9ا.)154
یَ ْع َمل َ
در مدیریت نظام جاماه خانواده نیز اگر هرکدام اک کوجیو اک حقهوق خهود تاهدی
نکننههد بههه وظههایف خههویخ در چهههارچوِّ بایهدها و نبایهدهای یهک جاماهۀ ایمههانی
بپرداکند اک افراط و تفری بپرهیزند و تقوا ویخ گیرنهد بهرای ههر یهک اک آنهان ایهو
ل
ل لل
یو» و فرشتگان نائهل گردنهد
ظرفیت وجود دارد که نهتنها خود به مقام «عبَاده ال ْمک َْرم َ
بلکه نظام خانواده را به نحو احنو ساکماندهی کنند .بنابرایو آنچه خداونهد اک اننهان
مؤمو میخواهد نه ویشی گرفتو است و نه عقب افتادن بلکه همراهی اسهت و حهرف
شنوی اک احکام خدا و ویامبرز.
همراستا با ایو فریضه در جاماه میتوان همراهی کن و مهرد در کنهدگی مشهتر
چه نیکوست که بهدور اک افراط و ویشی گرفتو مرد اک احکام م روحه در مهرآن (کهه
در آنها کن به ویروی اک همنر خود ملزم شده است) کن نیز با ریب خهارر اک شهوهر
خود حرف شنوی داشته باشد؛ همانگونه که حضرت کینب

فرمودهاند« :بیگمهان

نیای گرانقدرم محمد برای ما کنهان حقهومی مقهرر داشهته کهه همنهرانمان بایهد آن را
رعایت کنند درست همان رور که بر آنان حقومی مقرر فرموده که رعایت آنهها بهر
ما الکم است» (مزوینی .)1390
حضرت کینب در روایتی دیگر اک مول ویامبر

چنیو نقل کردهاند« :هنگامیکهه

کن درستاندیخ و درستکردار نماکهای ونپگانههاز را بصوانهد و روک :رمضهان را
بگیرد و دامان خود را وا

و واکیزه دارد و با همنرز هماهنهغ گهردد و حقهوق او

را رعایت کند به او گفته میشود :اک هریهک اک درههای بهشهت کهه مهیخهواهی بهر
بهشت کیبا و ورنامت خدا درآی» (همان).
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و همفکری آنان در تصمیمگیریها و مشورتها را در کانون خهانواده م هرح کهرد و

دربار :آیات  2و  3سور :حجرات نقل شده است که هیئتی بهه نماینهدگی اک مبیلهۀ
بنیتمیم وارد مدینهه شهد .هنگهامی کهه وارد منهجد شهدند بها صهدای بلنهد اک وشهت
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حجرههای منکونی ویامبر

ایشهان را صهدا کدنهد و ایهو رفتهار ایشهان را ناراحهت

کههرد .در حههالی کههه اگههر بهها بیههانی آهنههته و مؤدبانههه سههصو گفتههه شههود دلههها در
آکمایخهههای الهههی مشههمول تقههوای خداونههد میشههوند مصههون میمانههد آمرکیههده
میگردند و واداز بزرگی به آنها اختصاا خواهد یافت.
ایو دو آیه برای جلوگیری اک تکرار ایو رفتارهای ناشاینت در محضر ویهامبر
ناکل گردید .ربق ایو آیات نتیجۀ ایو عمهل کشهت «حهب » و نهابودی ارکز اعمهال
خیر است« .مرآن حب اعمال را یك جا بهراى کفهر و شهر آورده و یهك جها بهراى
بیادبی در محضر ویامبر اکرم

وس کیفر بیاحترامی به ویامبر هموکن کیفر کفهر

و شر است» (مرائتی  1383ج :9ا.)158
باید توجه داشته باشیم که ایهو گونهه احتهرام گذاشهتو بهه علمها ویشهوایان دینهی
استادان والدیو و همچنیو همنران بنیار شاینته و باینته اسهت .احتهرام گذاشهتو بهه
همنر ههم در کهتم و ههم در رفتهار باعهث ایجهاد محبهت و دلگرمهی و مهانف ایجهاد
کدورت و دلنردی میگردد.
بنابر تفنیر نور الثقلیو وجه تنمیۀ سور :حجرات در آیۀ  4ایو سوره نمایان اسهت
و به سال نهم هجرت که آن را «عام الوفهود» مهینامنهد برمهیگهردد (حهویزی 1415
ق) .در آن کمان هیئتها و دستههایی اک مبایل ارراف برای تشرف بهه دیهو اسهتم بهه
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

مدینه میآمدند .افراد تاکهوارد ومت و بیومت وشت در اتهاق ویهامبر مهیاینهتادند و
فریاد میکشیدند که «ای محمد بیرون بیا».
ایو کار عتوه بر ایهو کهه مصهل اسهتراحت و آسهایخ رسهول خهدا

مهیشهد

نوعی بیاحترامهی بهه شصصهیت ویهامبر بهود؛ اک ایهو رو مهرآن در آیهۀ چههارم سهور:
حجرات ایوگونه افراد را کمفهم و بهیخهرد شهمرده و در آیهۀ وهنجم عمهل صهحیر
در ایههو مههوارد را بیههان کههرده اسههت .البتههه آن حضههرت فقهه اک چگههونگی آداِّ
مااشهههرت بیگانگهههان و عهههرِّههههای بیابهههانی نهههاراحتی نداشهههتند بلکهههه باضهههی اک
یاران و اصحاِّ نزدیک ویهامبر ههم ادِّ سهصو گفهتو را در محضهر ایشهان مراعهات
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نمیکردند (همانجا(.

بنابر تفاسیر ایو گونه نینت کهه رعایهت ادِّ و احتهرام تنهها در ارتبارهات دور و
بیگانه و خارج اک محی خهانواده بهرای حفه آبهرو یها نیهات دیگهر واجهب باشهد یها
توصهیه شههود بلکههه آداِّ و آیهیو حفه آبههرو و احتهرام اک نزدیهکتههریو روابه در
خانواده و اک ابتداییتریو و ظریفتریو مرحلۀ یهک راب هه کهه همهان خ هاِّ کهردن
است آغاک میشود.
 .2تحقیق دربارۀ صحت و سقم اخبار و آنگاه پذیرش یا رد آن
ُصذذیبُوا َق ْومذ ًا ب َِجُالَ ذ ٍ
ذق بِنَبَذ ٍِ َِتَبَیَّنُذذوا َأ ْن ت ِ
ُ ِ
یذذا َأی ُّ َُذذا الَّذ ِ
ِاسذ ٌ
ذِ َ
ین َ
ذاءکُ ْ
آمنُذذوا ِإ ْن جذ َ
ُ ِ
ین ؛ اى کنهانیکه ایمهان آوردهایهد اگهر فاسهقی بهراى
ناد ِم َ
َِ ُت ْصب ُِحوا َعلی ما ِ ََع ْل ُت ْ

شههما خبههرى مهههم آورد تحقیههق کنیههد مبههادا (اک روى کودبههاورى و شههتاِّکدگی
تصههمیم بگیریههد و) ناآگاهانههه بههه گروهههی آسههیب رسههانید سههپس اک کههرد :خههود
در شأن نزول ایو آیه نقل شده که دربهار« :ولیهد بهو عقبهه» نهاکل شهده اسهت کهه
ویامبر

او را برای گرفتو ککات اک مبیلۀ بنیالمص لق اعزام کهرد .هنگهامیکهه اههل

مبیله باخبر شدند که نمایند :ویامبر میآید با خوشهحالی بهه اسهتقبال او شهتافتند ولهی
چون میان آنها و ولید در جاهلیت خصومت شدیدی بود ولید تصور کهرد آنهها بهه
مصد کشتو او آمدهاند.
وس نزد ویامبر باکگشت و گفت« :آنها اک وهرداختو ککهات خهودداری کردنهد».
میدانیم که امتناع اک ورداخت ککات نوعی میام ضد حکومت استمی تلقی میشود.
بنابرایو او مدعی بود که آنها مرتد شدهاند .ویامبر

سصت خشمگیو شد و تصهمیم

گرفت با آنها ویکار کند .ایهو آیهه نهاکل شهد و بهه منهلمانان دسهتور داد کهه هرگهاه
فاسقی خبری آورد دربار :آن تحقیق کنید (مرائتی  1383ج :9ا.)168
چنانک هه محتههوای ای هو آی هه نشههان م هیدهههد هرگههاه یک هی اک اعضههای خههانواده
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وشیمان شوید» (حجرات.)6 :

مصصوصاً کن یا شوهر خبری اک ناراستی و کهپروی همنهر یها فرکنهدان خهود ماننهد
دروغ دکدی خیانت و ...دریافت کند موظف و مکلف است تا ابتدا دربار :صهحت
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آن خبر تحقیق کند .در غیر ایو صورت به احتمهال مهوی وایههههای خهانواده متزلهزل
میشود و فرو میریزد .وس باید ههم اک اشهتباه ولیهد بهو عقبهه و ههم اک واکنخههای
س حی و شتابزد :جمای اک منلمانان دربار :خبر ولید مبنی بر اعتن جنغ و تقابهل بها
مبیله بنی المص لق درس آموخهت و بها خهودداری اک مضهاوتهای عجوالنهه و وهیخ
داوری بر وایۀ الگوی حف و ویشرفت اجتماع ایمانی خانواده کندگی کرد.
رعایت ایو نکته به اصتح و ارتقای کیفیهت روابه در فضهای مجهاکی و کهاهخ
آس هیبهای شههبکههای مجههاکی بههر سههتمت و صههمیمیت و وای هداری خانوادهههها نی هز
کمک میکند .بنابرایو شاینته است مبل اک وذیرز هر خبر چه در فضهای واماهی و
چههه در فضههای مجههاکی ابتههدا آن را راسههتیآکمههایی کن هیم و سههپس متناسههب بهها آن
واکنخ نشان دهیم.
 .3لزوم ایمان و تقوا برای دوری جستن از کفر و فسق و گناه
ول َّ ِ
ن ْاْلَ ْم ِر ل ََعنِت ُُّْ وَ ِ
اّلل ل َْو ُی ِ
اّلل َحبَّذ َ
لک َّ
ُ ِِی کَِِی ٍر ِم َ
ُ رَ ُس َ
یع ُک ْ
ط ُ
وَ ا ْعل َُموا َأ َّن ِِی ُک ْ
ذن َّ َ
ِإلَیْکُ ُُ ْ ِ
ُذُ
وق وَ ال ِْع ْص َ
ُ وَ کَ َّر َ ِإلَیْکُ ُُ الْکُ ْف َر وَ الْ ُف ُس َ
اْل َ
یان ُأولئِ َ
ذْ ه ُ
یمان وَ زَ یَّنَ ُه ِِی ُقلُوبِکُ ْ
الر ِ
ون ؛ و بدانید که در میان شما رسول خداست که (شما باید اک او ویروى کنیهد
اش ُأ َ
َّ

و) اگر او در بنیارى اک امور ویرو شما باشد م ااً به سهصتی و مشهق هت خواهیهد افتهاد
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ولی خدا ایمان را محبوِّ شما مرار داده و در دلهایتان آن را کینت بصشهیده اسهت و
کفر فنق و گناه را مورد تنف هر شما مرار داده است .آنها همهان رشهدیافتگان هنهتند»
(حجرات.)7 :
بر اساس شأن نزول ایو آیه و تفنیر آن باد اک خبر ولید بو عقبهه مبنهی بهر مرتهد
شدن رایفۀ بنهیالمصه لق جماهی اک منهلمانان سهادهدل و ظهاهربیو بهه ویغمبهر فشهار
میآوردند که بر ضد ایو رایفه امدام به جنغ کند« .مرآن مهیگویهد" :اک خوشهبصتی
شما ایو است که رسول خدا در میان شماست و راب ۀ او با عالم وحی برمهرار اسهت و
هرگاه انحرافی در میان شما ویدا شود اک ایو رریهق شهما را آگهاه مهیکهو" .او رهبهر
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است؛ انتظار نداشته باشید که اک شما اراعهت کنهد و دسهتور بگیهرد .او بهه شهما اک ههر

کس دیگر مهربانتر است .وس برای تحمیل افکار خود به او فشار نیاورید که ایو بهه
کیان شماست .اصوالً وجود رهبر الهی برای رشد جاماهه ضهروری اسهت .مهردم بایهد
فرمان رهبر الههی را بهر دیهده گذارنهد نهه اینکهه او را بهرای اجهرای مقاصهد و افکهار
محدود خود در فشار مرار دهند .ایو اصل نهتنها دربهار :رهبهران الههی صهادق اسهت
بلکه در موضوع مدیریت و فرماندهی هم صادق است .البتهه حاکمیهت ایهو اصهل بهه
مانی استبداد رهبران و تر

مشورت نینت و ویام ایو آیه را نباید تحمیل فکهر تلقهی

کرد» (مکارم شیراکی  1353ج  22ا .)165
بنابرایو شاینته است در تصمیمگیریهای خهرد و کهتن خهانوادگی والهدیو نهه
تنها نظر یکدیگر را که نظر فرکندان را هم جویا شوند و آنگهاه بهه اتصهاذ تصهمیمات
خانوادگی مبادرت ورکند؛ کیرا نتهایپ ههر تصهمیمی در جاماهۀ خهانواده متوجهه همهۀ
اعضا خواهد بود.
حف و صیانت و نگهداری است .مانی اتهقای احتفاظ است ولی تهاکنون در ترجمهه
های فارسی ایو کلمه به حف و نگهداری ترجمه نشده است» .او اضهافه کهرده اسهت
که کنی مدعی نشده که مانای تقوا ترس یا ورهیز و اجتناِّ است بلکه چون دیهده
شده الکمۀ صیانت خود اک چیزی تهر

و ورهیهز اسهت در باضهی مهوارد بهه مانهای

خوف و ترس استامال شده است (م هری  1382ا.)7
نتیجه آنکه به نظر میرسد مانی مناسب برای واه :تقوا «خودنگههداری» اسهت .در
تأیید ایو نکته که «ومایة» به مانی حفاظت و نگههداری اک شهرور و آفهات اسهت مهی
ِ
هر ذللهک الیَه ل
ضهر ًَ َو
توان آیهات مهرآن اسهتناد کهرد؛ ماننهد« :ف ََهومهم هال شَ َّ
وم َو لَقَّههم ن َ َ
شر و فتنۀ آن روک آنان را محفوظ داشت و به آنها روی خنهدان و
سروراً؛ خدا هم اک ه
دل شادمان ع ا نمود» (دهر .)11 :بنابرایو برداشت میشهود کهه اک ملزومهات رشهد و
تکامل در نهاد خهانواده بروهایی تقهوا و نگههداری اک ارکزههای خهانواده اسهت .اگهر
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شهید م هری در مانی واه :تقوا نوشته است که «ایو کلمه اک ماد« :ومی» بهه مانهی

والدیو که همان رهبران خانوادهاند خود دچار فنق و گناه گردند نهتنها خهانواده بهه
رشد و ترمی دست نصواهد یافت بلکه محکوم به افول و انح اط خواهد شد.
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 .4ایجاد اخوت ،برابری و پیکار علیه تجاوز و تجاوزگر و برپایی عدالت

در کتاِّ ترجمۀ تفنیر المیهزان (موسهوی همهدانی  )1378در ترجمهۀ آیهات  9و 10
سور :حجرات آمده است:
وَ ِإ ْن طائِ َفتذ ِ
ذت ِإ ْحذذأاهُما
ین ا ْقتَتَ ُلذذوا َِ َْ ْصذذلِ ُحوا بَیْنَ ُُمذذا َِذ ِِ ْن بَ َغذ ْ
ذن ال ُْمذ ْ
ذؤ ِمنِ َ
ذان ِمذ َ
اْلخْ رى َِقاتِلُوا الَّتِی تَبْ ِغذی َحتَّذی ت َِفذ ء ِإلذی َأ ْمذ ِر َّ ِ
َعلَی ْ ُ
ت َِ َْ ْصذلِ ُحوا
اّلل َِذ ِِ ْن
ِذاء ْ
َ
َ
اّلل یُ ِح ُّ ال ُْم ْق ِس ِ
ین ؛ «اگهر دو رهائفه اک مؤمنیو بهه جهان
بَیْنَ ُُما بِال َْعأْ ِ
ط َ
ل وَ َأ ْق ِس ُطوا ِإ َّن َّ َ
هم افتادند بینشان اصتح کنید .وس اگر مالوم شهد یکهی اک آن دو رائفهه بهر دیگهرى

ستم میکند با آن رائفه کهارکار کنیهد تها بهه حکهم اجبهار تنهلیم امههر خههدا شههود و
اگهر بهه سهوى خهدا بهرگهشهت بهیهو آن دو رهائفهه بهه عهدل اصههتح کهنههید (و بهاک
هم توصیه میکنم که) عدالت را گنترز دهید که خهدا عهدالتگنهتران را دوسهت
دارد» (حجرات.)9 :
ذون ؛
ذُ ت ُْر َح ُم َ
ِإن َّ َما ال ُْم ْؤ ِمنُ َ
ون ِإخْ َو ٌ َِ َْ ْصذلِ ُحوا بَذیْ َ
ن َأخَ َ
اّلل ل ََعلَّکُ ْ
ذویْکُ ْ
ُ وَ ات َّ ُقذوا َّ َ
«مؤمنیو برادر یکدیگرند وس بیو برادران خود اصهتح کنیهد و اک خهدا وهروا کنیهد
شاید مورد رحمخ مرار گیرید» (حجرات.)10 :
در کتاِّ تفنیر نور بیان گردیده است که آیۀ  9سور :حجرات آیهاى است کهه
براى تتوتخ دو دست م ف شهد (مرائتهی  1374ج :9ا .)176در مهاجراى جنهغ
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جمل هر چند حضرت علی

مصالفان را اک جنهغ نههی فرمهود ررفهداران عایشهه

گوز ندادند و حضرت به خداوند شکایت کرد که مهردم نافرمهانی میکننهد .آنگهاه
َتهان ملهو ال ْم ْ ل ل
مرآن را به دست گرفت و فرمود :کینهت کهه آیهۀ «و لى ْن رائلف ل
یو »...را
هؤمن َ
َ
َ
براى مردم بصواند؟ شصصی به نام منلم مجاشای گفت :مو ایو آیه را با صهداى بلنهد
می خوانم .امام فرمود :دستان تو را م ف و تو را شهید خواهند کرد .گفهت« :ههذا ملیهل
فی ذات ِهال؛ شهادت مو در راه خدا چیزى نینت».
آنگاه مرآن را به دست گرفت و در برابر لشگر عایشه اینتاد و مردم را به ایمان بهه
خدا دعوت کرد تا شاید خونی ریصته نشود و جنگی صهورت نگیهرد امها آنهان بهر او
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حمله کردند و دست راست او را م ف کردند مرآن را به دست چهپ گرفهت دسهت

چپ او را نیز جدا کردند مرآن را به دندان گرفت و سرانجام ایو تتوتکنند :مهرآن
را بههه شهههادت رسههاندند .حضههرت علههی

باههد اک شهههادت او دسههتور حملههه داد

(مجلنی 1411ق ج :32ا.)175
بر ایو اسهاس گرچهه دورى اک نهزاع میهان مؤمنهان اک ملزومهات و امتضهاى ایمهان
است مواردی نیز ویخ میآید که اک مؤمنهان خ هایی سهر مهیکنهد و چهه بنها گفهتو
جملهاى یا انجام کارى موجب بروک درگیرى میان آنان میگردد .بنابرایو باید آمهاده
بود تا در صورت بروک چنیو برخوردههایی ضهمو خهاموز کهردن آتهخ فتنهه حهق
مظلوم وایمال نشود و بها ظهالم چنهان رفتهار شهود کهه تجهاوک تکهرار نشهود .در چنهیو
حجهت کهرد و سهپس شهجاعانه تها
مومایتهایی ابتدا باید با استناد بهه مهرآن اتمهام ه
آخریو نفس در راه هدف مبارکه کرد.
در حدیث میخوانیم« :برادر دینی خود را خواه ظهالم باشهد خهواه مظلهوم یهارى
عاملی  1372ج :12ا(212؛ همچنان که در آیات  9و  10سور :حجرات سهه بهار
امر «اصلحوا» تکرار شده که نشانۀ اهمیت برمرارى صلر و دوستی میهان افهراد جاماهه
در دیو استم است .خداوند در آیۀ  9میفرماید« :فَ َأ ْصهللحواَ ...و َأم لْنه وا؛ بهه عهدالت
صلر برمرار کنید» و درآیۀ  10میفرماید« :فَ َأ ْصهللحواَ ...و اتَّقهوا؛ در برمهرارى صهلر اک
خدا بترسید».
افزون بر ایو ربق آیۀ  10راب ۀ مؤمنان با یکدیگر همچون راب هۀ دو بهرادر اسهت
که در ایو تابیر نکاتی نهفته است اک جمله:
الف) دوستی دو برادر عمیق و وایدار است؛
ِّ) دوستی دو برادر متقابل است نه یک سویه؛
ج) دوسهههتی دو بهههرادر بهههر اسهههاس ف هههرت و ربیاهههت اسهههت نهههه جاذبهههههاى
مادى و دنیوى؛
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حق و اگر ظالم است در جلهوگیرى اک ظلهم» (حهر
کو .اگر مظلوم است در گرفتو ه

د) دو برادر در برابر بیگانه یگانهاند و باکوى یکدیگر؛
هه) اصل و ریشۀ دو برادر یکی است؛
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و) توجه به برادرى مایۀ گذشت و چشمووشی است؛
ک) در شادى او شاد و در غم او غمگیو است (مرائتی  1374ج :9ا.(180
امهروکه مههردم بههراى اظهههار عتمههه بههه یکههدیگر اک کلمههاتی چههون دوسههت رفیهق
همشهرى و ...استفاده میکنند اما ایو آیه کلمۀ برادر را توصهیه مهیکنهد کهه مفههوم
تمام ایو واههها را در بر دارد.
بنابر آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت هنگامیکهه میهان اعضهای یهک خهانواده
اختتف یا نزاعی هرچند کوچک ایجاد میشود الکم اسهت در کهمتهریو کمهان آن
اختتف رفف و صلر و آشتی برمرار گردد .البته رعایت یک امهر مههم در برگردانهدن
صلر و صمیمیت میان اعضای خانواده ضرورت دارد و آن بروایی عهدل اسهت .بهرای
تحقق ایو امر مهم به ظرافت عملی نیاک است؛ به گونهای که میتوان رفتهار باصهتبت
با شصص خاری را وس اک رفتار بامتیمت روا داننت .گفتنی است ایهو نکتهه بها نظهر
بنیاری اک روانشناسان مانند گری چهاومو موافهق اسهت؛ بهه گفتهۀ او هنگهامیکهه در
یک اختتف کناشویی برنده میشهوید در حقیقهت در راب هه باکنهده شهدهاید .ومتهی
یک اختتف حل میشود که شما و همنرتان هر دو برنده شوید .اکدواجههای خهوِّ
بر اساس دوستی و ایو برابری استوارند نه بر اساس برنده شدن در اختتفات (چهاومو
.)1379
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 .5پرهیز از سوءظن ،غیبت ،تجسس در امور و تمسخر دیگران
ن
ساء ِم ْ
آم ُنوا ال یَ ْسخَ ْر َق ْو ٌ ِم ْ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َین َ
ن َق ْو ٍ َعسی َأ ْن یَ ُکو ُنوا خَ یْر ًا ِمنْ ُُ ْ
ُ وَ ال نِ ٌ
ٍ
ِ
ذُ
ُ وَ ال تَنذابَ ُزوا ب ِْاْلَل
ن خَ یْر ًا ِمنْ ُُ َّ
نِساء َعسی َأ ْن یَکُ َّ
ْقذاب بِذئْ َا ِاال ْس ُ
ن وَ ال تَل ِْم ُزوا َأنْ ُف َسکُ ْ
اْل ِ
وق بَ ْعأَ ْ ِ
ون ؛ «اى کنهانی کهه ایمهان
ُذُ ال َّ ذالِ ُم َ
الْ ُف ُس ُ
ن ل َُْ یَ ُت ْ َِ ُْولئِ َ
یمان وَ َم ْ
ْه ُ

آوردهایههد مبههادا گروهههی (اک شههما) گروهههی دیگههر را منههصره کنههد چههه بنهها کههه
منصرهشدگان بهتر اک منصرهکنندگان باشند و کنان نیز کنان دیگهر را منهصره نکننهد
شاید که آنان بهتر اک اینان باشند و در میان خودتان عیبجویی نکنید و یکهدیگر را بها
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لقب هاى بد نصوانید (کیرا) فنق (و بهدنام بهودن) وهس اک ایمهان بهد رسهمی اسهت (و

سزاوار شما نینت) و هرکس (اک ایو اعمال) توبه نکند وس آنهان همهان سهتمگرانند»
(حجرات.)11 :
ن ِإث ٌُْ وَ ال ت ََج َّس ُسذوا وَ
اجتَنِ ُبوا کَِِیر ًا ِم َ
آمنُوا ْ
 یا َأی ُّ َُا ال َِِّ َن ِإ َّن بَ ْع َ
ٍ ال َّ ِّ
ن ال َّ ِّ
ین َ
ُ َأ ِخ ِ
اّلل
ل ل َْح َ
ُ بَ ْع ًا َأ ُی ِح ُّ َأ َح ُأکُ ْ
ال یَ ْغ َت ْ بَ ْع ُ کُ ْ
یه َمیْت ًا َِکَ ِر ْه ُت ُمذو ُ وَ ات َّ ُقذوا َّ َ
ُ َأ ْن یَ ْْکُ َ
یُ ؛ «اى کنهانی کهه ایمهان آوردهایهد اک بنهیارى گمانهها دورى
اّلل ت ََّو ٌ
اب رَ ِح ٌ
ِإ َّن َّ َ

تجنهس نکنیهد و باضهی اک
کنید کیرا باضی گمانها گناه است .و (در کار دیگران) ه
شما دیگرى را غیبت نکند آیا هیچ یک اک شما دوست دارد که گوشت بهرادر مهرد:
خههود را بصههورد؟ (هرگههز) بلکههه آن را ناونههند میدانیههد و اک خههدا وههروا کنیههد همانهها
خداوند بنیار توبهوذیر مهربان است» (حجرات.)16 :
ذل لِتَعذارَ ُِوا
ُ ِم ْ
ُ شُ ُ
ن َذکَ ٍر وَ ُأنِْی وَ َج َعلْناکُ ْ
اَ ِإنَّا خَ َل ْقناکُ ْ
ذعوب ًا وَ َقبائِ َ
 -یا َأی ُّ َُا الن َّ ُ

گرامیتههریو شههما نههزد خههدا بههاتقواتریو شماسههت همانهها خههدا دانههاى خبیههر اسههت»
(حجرات.)13 :
بنیاری اک افراد بیبندوبار اصرار دارند بر دیگران القاِّ کشهت بگذارنهد و اک ایهو
رریق آنها را تحقیر کنند و عدهای نیز ایو عمل را نشانۀ صهمیمیت مهیداننهد .گهاهی
کنی سابقۀ بدی داشته و سپس توبه کرده است اما دیگران باک هم لقبهی کهه یهادآور
ت فهتن
وضف سابق است بر او میگذارند تا به او بگویند تو همان کنی هنهتی کهه مهب ً
ختف یا گناه را انجام میدادی یا ممکو است کنی را بهخارر اشتباه وهدر و مهادرز
سرکنخ کنند.
استم بهصراحت ایو عمل کشت را در آیۀ  11نهی میکنهد و انتنهاِّ ههر اسهم و
لقبی را که کوچکتریو مفهوم نام لوبی دارد و مایۀ تحقیر منلمانی میشود ممنهوع
کرده است .در تفنیر نور آمده است که روکی صفیه دختر حیی بو اخ هب – همهان
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ُ ِعنْأَ َّ ِ
یُ خَ ب ٌِیر ؛ «اى مهردم مها شهما را اک مهرد و کن
اّلل َأتْقا ُ
اّلل َعلِ ٌ
ک ْ
ِإ َّن َأکْ َر َم ُک ْ
ُ ِإ َّن َّ َ
آفریههدیم و شههما را تیرهههها و مبیلهههها مههرار دادیههم تهها یکههدیگر را بشناسههید همانهها

کن یهودی که باد اک ماجرای فتر خیبر منلمان شد و به همنری ویغمبهر درآمهد – در
حالی که اشک میریصت خدمت ویامبر رسید.
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ویامبر اک ماجرا ورسید .صفیه گفت« :عایشه مرا سهرکنخ مهیکنهد و مهیگویهد :ای
یهودیکاده!» ویامبر فرمود« :چرا نگفتی ودرم هارون و عمویم موسی و همنرم محمهد
است؟» در اینجا بود که آیۀ  11سور :حجرات ناکل شد.
سرمایۀ بزرگ اننان در کندگی حیثیت و آبرو و شصصیت اوست و در استم ههر
چیزی کهه آن را بهه خ هر بینهداکد تقبهیر شهده و ماننهد آن اسهت کهه جهان او را بهه
مصارره انداخته باشد؛ چنانچهه مهیتهوان تهرور شصصهیت را مههمتهر اک تهرور شهصص
تلقی کرد .آبروی برادر منلمان بهمنزلهۀ گوشهت تهو اوسهت و غیبهت ماننهد خهوردن
گوشت مرد :برادر است.
تابیر «مرده» به دلیل آن است که غیبت در غیاِّ افراد صورت مهیگیهرد و غایهب
همچون مردگان مادر به دفاع اک خویشتو نینت .ایو ناجوانمردانههتهریو سهتمی اسهت
که ممکو است اننان بر برادر خود بکند .در روایات تابیرات بنهیار تکهاندهنهدهای
در ایو باره دیده میشود .ویامبر

فرمهود« :درهمهی کهه اننهان اک ربها بهه دسهت مهی

آورد نزد خدا اک سی و شخ بار کنا بزرگتر است و اک هر ربا باالتر ریصهتو آبهروی
منلمان است» (مکارم شیراکی  1353ج :22ا.)189
دلیل ایو مقاینه آن است که کنا هر انداکه کشهت باشهد جنبهۀ حهق ِهال دارد ولهی
ربهاخواری و اک آن بههدتر ریصهتو آبههروی مهردم جنبهۀ حهق النههاس دارد .در حههدیث
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دیگری اک ویامبر میخوانیم« :تأ یر غیبت در دیو منلمان اک تهأ یر خهوره در جنهم او
سریفتر است» (کلینهی  1365ج :2ا .)357امهام خمینهی فرمهوده اسهت« :غیبهت
عبارت است اک ذکر کردن اننان را در حال غایب بودنخ به چیهزى کهه خهوزآینهد
نینت ننبت دادن آن را به سوى او اک چیزهایی که ویخ عرف مردم نقصهان اسهت
به مصد انتقاا و مهذمت او» )موسهوی خمینهی  1380ا .)301در روایتهی اک امهام
سجاد ( )7آمده است« :اک غیبت بهشدت ورهیز کنید که غیبهت خهورا

سهغههای

جهنم است» (کلینی  1365ج :2ا.)358
بر مبنای اصول کافی مانی غیبت ایو است که در غیاِّ کنی سصنی بگوینهد کهه
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عیبی اک عیوِّ او را فاز کند؛ جنهمانی باشهد یها اختمهی در اعمهال او باشهد یها در

سصنانخ و حتی در اموری که مربوط به اوست مانند لباس خانه همنر و فرکنهدان و
مانند اینها (ر : .همانجا) .البته همۀ اینها در صهورتی اسهت کهه ایهو صهفات در آن
ت وجود نداشته باشد ایو کار تهمت شمرده میشهود کهه
فرد باشد اما اگر صفتی اص ً
گناه آن به مراتب شدیدتر و سنگیوتر اک غیبت است.
تنها مواردی که غیبت در آنها حرام و ممنوع نینت عبارتند اک :غیبت اک متجهاهر
به فنق ستمگر و بدعتگذار (تهرانی  .)1390بنابرایو روشو میشود که عهذرهای
ت گهاهی غیبهتکننهده
عوامانهای که باضی برای غیبت میآورند وذیرفته نینهت؛ مهث ً
میگوید :ایو غیبت نینت بلکه صفت اوست درحالی که اگر صفتخ نباشد تهمهت
است و نه غیبت یا اینکه میگوید :ایو سصنی است که در حضهور او نیهز مهیگهویم
در حالی که گفتو آن سصو ویخ روی فرد نهتنها اک گناه غیبت نمیکاههد بههخهارر
آکردن او گناه سنگیوتری محنوِّ میشود .گفتنی است در باضی اک مهوارد غیبهت
همنر – سؤالی اک اننان میکند .در اینجها امانهت در مشهورت ایجهاِّ مهیکنهد اگهر
عیوبی اک ررف سراغ دارد بگوید تا منلمانی بهه دام نیفتهد (مکهارم شهیراکی 1380
ج :22ا.)203
آیه  13بر تمام تاصبات و امتیاکات مادی و ظاهری خ ب تن میکشد و اصهل را
بر ورهیزگاری و تقوا میگذارد و میگوید :برای نزدیک شدن به خهدا ههیچ امتیهاکی
جز وروا اک خدا به حناِّ نمیآید .ایو آیه سه اصل اساسی را بیان میکند« :منهاوات
درآفههرینخ کن و مههرد» «تفههاوت در ویژگیهههای بشههرى» و «تقههوا مههت

برتههرى»

(مرائتی  1374ج :9ا .)195بر اسهاس ایهو آیهه «مهرآن تمهام تبایضههاى نهژادى
حزبی مومی مبیلههاى املیمهی امتصهادى فکهرى فرهنگهی اجتمهاعی و نظهامی را
مردود میشمارد و مت

فضیلت را تقوا میداند» (همانجا).

لههذا ایهو آیهات آداِّ مااشههرت در روابه

بهههویهژه روابه خههانوادگی را بیهان
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ت بهرای انتصهاِّ
کردن جایز است؛ اک جمله ومتهی کهه کنهی در مقهام مشهورت – مهث ً

میکند .میتوان اک ایو چند آیه چنهیو برداشهت کهرد کهه حتهی در محهی صهمیمانۀ
خانواده نیز افراد مجاک به صدا کدن یکهدیگر بها ههر لفه و صهفت و لقبهی بها توجیهه
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صمیمیت نینتند بلکه اعضای یک خانواد :صمیمی ملزم بهه رعایهت ادِّ و اخهتق
حتی در موارد ظریفی مانند صدا کدن یکدیگر و موارد مهمی چون ورهیهز اک غیبهت و
تهمت میباشند.
اک موارد دیگری کهه وجهود صهمیمیت در خهانواده آن را کایهل نمهیکنهد حفه
حریم خصوصی اعضای یک خانواده و رعایت فاصلهها (بنهته بهه تاریهف راب هههها)
است؛ چه اگر حریم افراد رعایت نگردد حرمت آنان هم به خ هر مهیافتهد .نهایتهاً اک
ایو آیات چنیو برمیآید که مرآن یک خانواد :اصیل را خانوادهای باتقوا میداند که
راب ۀ اعضای آن بهدور اک برتریجوییهها و سهل هرلبیههای جننهیتی کن و مهرد یها
نژادی و کبانی و غیره باشد .همۀ اننانها با هم برابرند و باید در رواب خانوادگی  -بها
احترام به مومایتهای یکدیگر  -اک حقوق مناوی برخوردار باشهند؛ گرچهه متأسهفانه
هنوک در میان منلمانان کنانی هنتند که بر نژاد و کبهان تکیهه مهیکننهد و حتهی آن را
بر وحدت دینی مقدم میشمارند.

اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399
80

نتیجهگیری
همانرور که یک نظهام اجتمهاعی اسهتمی بایهد بهر وایهۀ عهدل و برابهری و دوسهتی و
اختق منتظم باشد شاینته و باینته است که نظام خانواده نیز بهر همهیو اصهول بروها و
اداره گردد .م لوِّ است کهه در نههاد اجتمهاعی خهانواده ادِّ و اخهتق میهان اعضها
حاکم باشد؛ همانگونه که منهلمانان صهدر اسهتم موظهف بودنهد در همهۀ رفتارههای
ارتبههاری خههود اک صههدا کدن یکههدیگر تهها مههواردی چههون تجنههس نکههردن در امههور
خصوصی یکدیگر ورهیز اک سوءظو و غیبت دوری جنهتو اک کفهر و فنهق و گنهاه
تحقیق دربار :صحت و سقم اخبار و حف آبروی یکهدیگر ادِّ و اخهتق اننهانی و
اسههتمی را رعای هت کننههد .همچن هیو توص هیه م هیشههود در صههورت بههروک اختتف هات
خانوادگی باید برای برمراری صلر بر وایۀ عدل امهدامات مفیهد و مهؤ ر انجهام شهود و
بدیو منظور میتوان اک اعضای خانواده یا متصصصان و مشاوران آگاه کمک گرفهت.
رحمان جاماۀ متاالیتری خواهیم داشت.
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اگر نهاد خانواده بر اساس آموکهههای سهور :حجهرات اداره شهود بها یهاری خداونهد
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