
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 انواع روابط انسانی از منظر قرآن و روایات

 چکیده 

دوره چهارم رشد به نام بلوغ عاطفی نامگذاری شده زیرا انسان در این دوره توان یافته است تا از وجوه مختلف خود را  

روبرو شود و از رهگذر این تنوع، مسیر  در معرض انواع زندگی و آراستگی قرار دهد و با تنوعی از بستر و سبک زندگی 

های مختلف با دیگران  گیری صفات زیبا طی کند. در این دوره انسان امکان یافته است تا با عطفقرب و کمال را با شکل

ها مکارم اخالق را از خود بروز دهد. تجربه زندگی جوانمردانه،  به تنوعی از پیوندهای مختلف دست یابد و در اثر این عطف

مدارانه نتیجه عطف با دیگران و ظهور مکارم اخالق  زندگی والیتزندگی سخاوتمندانه، زندگی برادرانه، زندگی عاشقانه،  

   در این دوره است.

 مقدمه

 باشد. انسان از ابتدای زندگی در ارتباطات و تعامالت اجتماعی قرار دارد ولی کیفیت این تعامالت بسیار مهم می 

آگاهانه و فراتر از وظیفه و از    شود، روابط و تعامالت کامالا غ که از آن به دوره چهارم یاد میدر دوره بعد از بلو

ای جدید و بلوغی دیگر  باشد. طبیعی است این دوره برای انسان دورهروی محبت قلبی و در جهت گسترش می

هایش به عنوان  ها و دشمنی وستی تواند به دبیند و می شود که در آن غیر از خود را به طور وضوح میمحسوب می

توانند ها می ریزی مشخص و به عنوان سیر و سلوک الی اهلل فکر کند. در این دوره است که دوستی تدبیر و برنامه 

ای برای تقویت محبت فرد به خدا شوند. سبقت گرفتن در دوست به خوبی وسیله تقرب الهی قرار گیرند و بهانه 

 توان در روایت زیر مشاهده کرد. ز وجوه ممتاز آن است که نمونه آن را می داشتن دیگری در این دوره ا 

تواند آنها را عاقالنه بر تواند به دیگران بیندیشد بلکه میدر این دوره فرد از الک خود بیرون آمده و نه تنها می

نشان دهنده شکسته  خود ترجیح داده بر اساس منطقی عقالنی صفات اجتماعی را از خود بروز دهد. صفاتی که  

 ها است.شدن حصر منیت 

های آن است. بر همین اساس در این دوره انسان  های عاشقانه در این دوره یکی از ویژگیبروز عواطف و محبت 

رسد و بر اساس آن شأن، روحیات  اش یعنی تشکیل بیت به آمادگی کامل می برای تشکیل بزرگترین رخداد زندگی 

 دهد. ود بروز میو رفتارهای متفاوتی از خ



ترین اتفاقی که در این دوره برای انسان مقرر شده است، شکوفایی تفکر اجتماعی در اوست. این تفکر که در  مهم 

 رسد. های قبل آموزش داده شده است در این دوره به مرحله خودشکوفایی میدوره

داشتن این توان مسیر زندگی به   با شکوفایی تفکر اجتماعی قدرت مودت و تألیف در فرد به وجود آمده و با

 کند. سمت کمال مطلوب سوق پیدا می

همچنین در این دوره احسان و کرامتی که فرد در دوره قبل در او شکوفا شده به اکرام و تکریم دیگران تبدیل 

تواند ی ها را مهای ذاتی خود را شناخته است و در این دوره این ارزششود. بدین ترتیب در کرامت نفس ارزش می

کند به دیگران انتقال داده و خود را برای دیگران از مواهب دنیوی محروم  از روی نیاز و فقری که احساس می

 نماید.  

   بلوغ عاطفی

ای داشت و حیات معنوی در او دمیده شد با هر سطح نیازی که در  پس از اینکه انسان توان تعقل شکوفا شده 

ای در او قرار داده شده است  یدی را تجربه کند. نیازهای انسان به گونه تواند حیات جد کند می خود احساس می

شود های درونی خود را در ارتباط طولی و عرضی با افراد قرار دهد. و همین موضوع منجر میکه الزم است توان

 یابد.  به شدت نیازمند به احسان و خوبی به دیگران باشد. و بر این اساس به انواعی از عطف و پیوند دست 

 توان در موارد زیر دانست:  ترین انواع پیوند و عطف را می در قرآن و روایات مهم 

عطف انسان معیارهای الهی برای تشخیص درست از نادرست و حق از باطل: در این صورت فرد با  •

یابد.  می  رجوع به عقل و عقالنیت، خود را در معرض حسن قرار داده و با بروز عقالنیت به احسان دست 

 کند.بنابراین چنین عطفی صفت محسن بودن را در فرد تثبیت می

مقصدی برای بروز سعی مشترک در جهت وصول به مقصد: داشتن ها با در نظر گرفتن همعطف با انسان  •

شوند و مقصد مشترک بین افراد موجب عطف آنها با هم است. مقاصد الهی با قیام در راه خدا محقق می

نائل می بروز قیام ب از عطف  این جهت  به  شوند رای دیگران را قوّام بودن گویند. از جمله کسانی که 

 مجاهدین هستند. 

داری جهت اقامه دین در جامعه: آیین مشترک  آیینی برای بروز دینها با در نظر گرفتن همعطف با انسان  •

وب موجب تأثیر و تأثر و  های دینی به نحو مطلتوانند منشأ عطف باشد در این صورت اجرای آیین می



شود موجب بروز رابطه برادری  گردد. ایمان و بروز آن که به مؤمنین نسبت داده میایجاد فضای ایمانی می 

 گردد. و اخوت می

صحبتی برای طی راه خدا جهت شفاعت حقیقی در راه  ها با در نظر گرفتن همراهی و همعطف با انسان  •

صحبتی و همسری میثاقی برای عطف و ربط و مجرایی برای بروز  همخدا: همراهی در مسیر زندگی نظیر  

عطوفت و رأفت است. بروز مودت و محبت در این عطف شرط همراهی است و کسانی که در این مسیر 

باشند. زیرا ساختار والیت هدایت کننده ایشان است و  پیمایند به نام اولیاء می با هم مسیر الهی را می 

 باشند.   می یل فضلی که دارند ولیّ برخی بر دیگر به دال

بودنشان برای تعمیم نظام فطری:  در این صورت فرد با احکام شرعی   ها با حیثیت انسان عطف با انسان  •

کند. در این صورت فضای کلی ارتباط با دیگران در  ها با رحمت و عطوفت برخورد میبا سایر انسان 

 یابد.   انند فتوت و مروت در این عطف ظهور میجهت صلح و اصالح است. بنابراین صفاتی م

به توجه فرد از نیازهای فردی به جمعی و قصدهای فردی به قصدهای مشارکتی که بر اساس مطالب بیان شده،  

شود. بلوغ عاطفی یا بلوغ مشارکتی و یا بلوغ اجتماعی نوید  شود بلوغ عاطفی گفته می باعث پیوند او و دیگران می 

 توان اجتماعی فرد است.دهنده 

بلوغ عاطفی را می  ارتقای  این نشانه نشانه وجود و  ها همان مراحل توان در عناوین زیر جستجو کرد در واقع 

 شکوفایی بلوغ عاطفی هستند. 

شود که فرد با مفهومی به نام توان عطف با دیگران به عنوان انسان بودن آنها: این توان هنگامی فعال می .1

پیدا مییانسان آشنا م به  مردم هوشیاری  انسان شود یعنی نسبت  به عنوان   کند و حقوق هر کسی را 

های دیگر در ها در رویارویی با انسان بودنش محترم می شمارد. در این صورت حقوقی که برای انسان 

ئین  کند. دوست داشتن و لطف کردن به مردم صرفنظر از اینکه از چه آنظر گرفته شده است را رعایت می

و مسلکی هستند در فطرت انسان نوشته شده است و الزم است این حس در فرد زنده شود و بتواند  

ادب نماید    مردم را بدون در نظر شئونات دیگری که دارند صرفا به خاطر انسان بودنشان احترام گذاشته، 

 و دوست داشته باشد و بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.  

شود که فرد با مفهومی به دار بودنشان: این توان هنگامی فعال مین به عنوان دین توان عطف با دیگرا .2

داری  گیرد. از آنجایی که تنها دین و دین دار شأنی مضاعف در نظر می عنوان دین آشنا شده برای افراد دین 

ت و در  تواند سعادت انسان را تأمین کند وی برای این سطح از مردم ارزش خاصی قائل اساست که می 



آئین بودن  گیرد و فرد عالوه بر حقوق انسان بود حقوق همهای دینی و ایمانی شکل میاین صورت رابطه 

دار. و این منجر به کند. زیرا فردی که با او مواجه است هم انسان است و هم دینرا برای فرد اجرا می

طلبد و اقتضای دو مدل احترام  شود. دو نوع دوست شدن را می دو نوع ارتباط در دو سطح متفاوت می 

 و ادب را داراست.   

کننده نیازها: از آنجایی که انسان نیازهای علمی، اقتصادی و ... توان عطف با دیگران به عنوان برطرف  .3

دایر یا ایمان به  الزم است عالوه بر دو مفهوم انسانیت و دین  یابد، خود را در گرو رجوع به دیگران می

باط که مربوط به نیازهای اوست نیز توجه داشته باشد. عالمی که از او علم به دست  سطح دیگری از ارت

گیرد و امنیت او در گرو تعامل درست با اوست،  ای که با او در تعامل نزدیک قرار می آورد، همسایه می

رت پزشکی که در هنگام ضرورت الزم است با او در ارتباط باشد و ... هر یک از موارد یاد شده ضرو

نیازمندی می  رساند و به این ترتیب سطح دیگر از عطف با چنین  ارتباط انسان با دیگران را از جهت 

 کند. افرادی معنا پیدا می 

آید و برای خود  ای به دنیا میتوان عطف با دیگران به اعتبار نزدیکی خویشاوندی: انسان در دل خانواده  .4

ست برای هر انسانی روابط خویشاوندی روابطی مهم و  قوم و قبیله و خویش و فامیلی دارد. طبیعی ا 

اثرگذار است. بنابراین عطف با فامیل و خویشان چه فامیلی که از قبل بوده و چه فامیلی که به عنوان 

شود. همراهی  آید سطح جدیدی از رابطه برای فرد تعریف میزوج یا زوجه و یا متعلقات آن به وجود می

 کند. که در فوق گفته شد استحکام آن را تشدید می این رابطه با روابط دیگر 

توان عطف با دیگران به اعتبار والیتی که بر فرد دارند: خداوند در زندگی انسان برخی را ولیّ او نامیده  .5

خبر بودن از حکم خدا  باشند. نبودن این افراد به معنای بیاست که انعکاس دهنده حکم خدا به وی می

ترین رابطه مربوط به روابط والیی است. و اطاعت است بنابراین باالترین و مهم و تعطیل شدن عبودیت  

ای از زندگی ولیّ خدا را بشناسد و با عطف به او تواند در هر صحنه و عرصهدر این صورت فرد می

 حکم خدا را اخذ نماید.  
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های مجزا، شکوفایی سطوح مختلفی از زندگی  نتایج ارتباط داشتن فرد و عطف یافتن او با دیگران با حیثیت از  

 توان با عناوین زیر در قرآن و روایات مطالعه کرد: است. برخی از این سطوح را می

تر این موجود ُحسن و ابراز آن احسان:  کسی که دارای بلوغ عاطفی است صفاتی نیکو دارد و از همه مه .1

 دهد.صفات را به نحوی َحسَن از خود بروز می

وجود قیام و ابراز آن: کسی که دارای بلوغ عاطفی است اهل حرکت در راه خداست و این حرکت و   .2

شود تا فرد بتواند سایرین را نیز به  کند. استفاده از صفت قیام در زندگی موجب میبروز را نمایان می

 اند. بهرهافراد خمود و ساکن از بلوغ عاطفی بیحرکت و فعالیت وادار کند. 

ای محکم  دلی با مؤمنین: رابطه ایمانی و دینی داشتن با افراد در جامعه، نشانه داشتن رابطه همکاری و هم .3

دلی  دار و مقدس است. نوعی از این رابطه به همکاری و همدر داشتن بلوغ اجتماعی و عاطفی جهت 

 شود.  همکاری در زندگی فرد محسوب می سطح  شود که از باالترینمنجر می 

کند هر فردی با  های افراد در جامعه ساماندهی میداشتن رابطه والیی با دیگران: از آنجایی که دین رابطه  .4

شود  ها که بر اساس نظام والیی تنطیم می افراد دیگر دارای سطوحی از روابط تعریف شده دارد این رابطه 

ماد ستدهای  و  داد  مهممعیار  از  یکی  دینی  پیوندهای  برابر  در  تعهد  و  التزام  است.  معنوی  و  ترین ی 

های بلوغ عاطفی است. در این روابط آنچه بیشترین بروز را خواهد داشت رفق و سهولت در انجام  نشانه 

 امور محوله است. 



دی که دارای  داشتن اصالحات درونی و ابراز آن به عنوان سریان دادن اصالحات به دیگران و جامعه: فر .5

بلوغ اجتماعی و عاطفی است پیوسته در صدد اصالح باورها، صفات و رفتارهای خود است و هیچگاه 

دارد بر اساس اصالحات درونی فرد امکان سریان دادن اصالح به دیگران نیز  از این امر مهم دست برنمی

 های بلوغ اجتماعی است.  گری در سطح عمومی برای دیگران یکی از نشانه باشد. بنابراین اصالح می

کرامت و بروز آن: فرد بالغ که صفات فطری خود را شکوفا کرده است به تدریج ارزش درونی خود ار   .6

یابد. نشانه کرامت یافتن نفس قرار ندادن آن در معرض انواع گناهان و  یافته به کرامت نفس دست می

ه است. نفسی که کرامت یافته است با بلوغ  داری همراخبائث است. بنابراین کرامت با تقوا و خویشتن 

انگیزاند. لذا رفاقت و مجالست با چنین فردی  عاطفی کرامت و ارزش را در دیگران تهییج کرده و برمی 

 به طور طبیعی انتقال دهنده کرامت است. 

 عطف با دیگران به اعتبار روابط انسانی  
با توجه به    گیرد.بودن شکل میست که بر اساس انسان  ترین حالتی که در روابط وجود دارد روابطی اانتزاعی 

انسان    ها و بزرگداشت مقام یگانه آیات و روایات اهل بیت علیهم السالم تکریم روابط انسانی و احترام به انسان 

هاست در آفرینش، تکریم و احترام به مقام فطرت انسانی است. همچنین توجه به ریشه و تبار مشترک همه انسان 

از درخت تنومند انبیای عظام به وجود آمده است. به عبارت دیگر توجه به برادری و خواهری بزرگی است  که  

 های مختلف توجه شده است. که منشأ آن پدران و مادران موحد است. به این مقام و موقعیت در قرآن به بهانه 

   1ذُ ِّ َّةَ  َ ْ  َ َلْن   َعَ  ُ حٍ إِ َّ ُ    َ  َ ْ  ً شَكُ   ً 

  ى سپ س ز      . [      ح     ش  م.   س ى        ن ه [        ِ     ى    ]              ى ] ى

آید که مردم امروز، همه ذریه مى خوبى بر ه  از جمله ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ و جمله وَ َجعَلْنا ذُرِّیَّتَهُ ُهمُ الْباقِینَ ب»

ند، و اگر تنها ذریه پسرى او بودند و مقصود از جمله آنها که در کشتى با نوح سوار  باشپسرى و دخترى نوح مى 

    2« کردیم پسران نوح باشند بهتر و بلکه متعین این بود که گفته باشد ذریه نوح، و این خود روشن است.

نهفته است که ساماندهی این  بر این اساس روابط انسانی به منزله روابط فامیلی بزرگ با ارتباطاتی عمیق ولی  

 روابط و دقت و تأمل نسبت به آن شکرگزاری از نسل موحدان بودن است. 

 باشد. ها به یکدیگر نگاه قرابت خواهد بود و درد و رنج آنها درد و رنج هم میدر این صورت نگاه انسان 
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نظر گرفتن اقلیم و دین و ...اشاره شده  در آیات متعددی از قرآن به روابط انسانی به عنوان عموم مردم بدون در  

 گذارد.است. و البته انسان را در این روابط آزاد و رها نمی 

  للَّ َ  َل مٌ   َ جَ َلْن  ُمْ شُ ُ   ً  َ قَ  ئِلَ لِ َ   َ ُ   إِ َّ أَ َْ  َكُمْ  ِنْ َ  للَّ ِ أَتْ   ُمْ إِ َّ     أَ ُّ َ   لنَّ سُ إِ َّ   َلَ ْن  ُمْ  ِ ْ ذَ ٍَ   َ أُ ْثى 

 ٌ  َ 3 

 ى    م،    ش                 ى       م،   ش       لّت  لّت   ق  ل  ق  ل  گ       م ت      ك     شن س  ى      ل  

 ت    ،            ى  گ ه  ست.   صل  ن  .        ت   ج ن ت    ش    ز      پ   زگ  ت    ش  ست.  ى 

 حوائج انسانی         عطف با دیگران بر اساس
اش نیازمند است. نیاز در تار و پود وجودش تنیده شده است و  انسان موجودی است که به اندازه ابعاد وجودی 

 توان او را نگریست دارای نیازهای اساسی است.از هر جهتی که می

بدین ترتیب منظور از حوائج نیازهایی است که در صورت برطرف شدن آن نیاز، انسان به کمالی متناسب دست  

 یابد.  می

کنند و طلب برطرف کردن نیاز را با کلماتی در فرهنگ دینی نیاز را با کلماتی مانند »فقر« یا »حاجت« معرفی می

   دارند.مانند »دعا« و »سؤال« بیان می 

ه گستره حوائج در زندگی نوع انسان به گستره وجودی اوست تمام قرآن به نوعی بیان کننده حوائج  از آنجایی ک 

انسان است و برطرف کردن وجوهی از آن حوائج است. در عین حال برای موضوع نیاز به صورت اختصاصی 

 دارد. انسان بیان می نیز آیات و رهنمودهای مشخصی وجود دارد. آیه زیر حقایقی را در زمینه نیازها و حوائج

*   َ    ذلِكَ  َلَى  للَّ ِ  ِ َز زٍ * إِ ْ  َ َأْ  ُذْ ِ ْكُمْ  َ  َأْتِ  ِخَلْقٍ جَ   ٍ *    أَ ُّ َ   لنَّ سُ أَ ْ ُمُ  لْفُ َ  ءُ إِلَى  للَّ ِ  َ  للَّ ُ  ُ َ  لْغَنِ ُّ  لْحَ   ُ 

إِ َّ   تُنْذِ ُ  لَّذ  َ  َخْ َ ْ َ  َ َّ ُمْ  ِ لْغَ ْبِ  ءٌ  َ لَ ْ    َ ذ  قُ ْ ى ِ ْلِ      ُحْ َلْ  ِنْ ُ شَ ْ    ُثْ َلَةٌ إِلى َ إِ ْ تَ ْعُ  َ   تَزِ ُ    ِ َةٌ  ِ ْ َ أُ ْ ى

 4 َ أَق  ُ    لصَّالةَ  َ  َ ْ تَزَ َّى  َإِ َّ    َ َزَ َّى لِنَفْ ِ ِ  َ إِلَى  للَّ ِ  لْ َص  ُ

    .  َ      ل ى    ]   س     [  ى    ِ س   ه  ست.    گ   خ     ش       ى       ن   ،      ست     ى ى    م، ش        

[     ،    گ  گ      ى ]    ى          ى[     ى        ى ى     ]گن ه      ]   [    ى      ش       ت.     چ      َ      ه

ش  ،    چن             ش . ]ت [ تن       ى          پ    گ  ش              ش     ى     س ى    ش           چ زى   

تن      ى     پ   زگى  ى     ،        ى ت سن           پ   ى      ى پ   زگى ج     ج   ،     ج م   ى       س 

 ]     [    س ىِ    ست. 
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حوائج انسانی را به دو دسته حوائج دنیایی و آخرتی تفکیک کرد. در منطق توان  بر اساس آیات و روایات قرآن می

 قرآن حوائج دنیایی الزم است در راستای حوائج آخرتی قرار گیرد.

 

 عطف با دیگران به اعتبار روابط  برادری 
یر به واسطه دین و دینداری انسان به سطوح و مراتبی از زندگی دست یافته است که به طور واضح از سا 

 موجودات در راه کمال پیشی گرفته است. 

داری رخ داده است اتصال او به وحی است. این اتصال موجب حداقل اتفاقی که برای انسان بعد از دین و دین 

هایی شده تا انسان به علم قطعی و یقینی دست یافته و باورهای محکمی در او به وجود آید. بر این اساس علم 

گیرد ها که در وجود انسان شکل میکردن قابل اعتمادند در اختیار انسان قرار داده شد. به این علمکه برای اتکا  

 شود.تواند با اتکاء به آنها به اعمال صالح دست زند و رفتارهای پسندیده از خود بروز دهد ایمان گفته می و می

اند تغییر در ساختار زندگی و هه ارمغان آورد داری و ساختار انبیا و وحی برای انسان باز وجوهی که دین و دین

روابط اجتماعی است. تا جایی که دین در بستر اجتماع نازل شده و با هویت فردی و اجتماعی انسان سر و کار 

 کند. دارد و او را برای آخرتی با شکوه و دائمی آماده می

گیرد وابط انسانی به شدت تحت تأثیر قرار میبر اساس اجتماعی بودن احکام دین و نیز اصل ساماندهی اجتماع، ر

گیرد داری مورد اعتنا قرار میگیرد. برخی از مواردی که مورد اعتنا نبوده به دلیل دینو نظامی جدید به خود می

 شود.اعتنا می و مواردی که به ظاهر الزم بوده که اعتنا شود بی 

*  َ  َ ْ  َ َ َلَّ ُمْ  ِنْكُمْ  َأُ لئِكَ  ُمُ  لظَّ لِ ُ  َ    أَ ُّ َ   لَّذ  َ   َنُ     تَ َّخِذُ      ءَ ُمْ  َ إِ ْ   َكُمْ أَ ْلِ  ءَ إِ ِ  سْ َحَ ُّ    لْكُفْ َ  َلَى  لْإ    ِ 

كُمْ  َ  َ   َتُكُمْ  َ أَ ْ  لٌ  قْ َ َ ْ ُ ُ     َ تِج  َةٌ تَخْ َ ْ َ  َ   َ    َ  َ   ِ ُ تَ ْضَ ْ َ   قُلْ إِ ْ    َ    ؤُ ُمْ  َ أَ ْن ؤُ ُمْ  َ إِ ْ   ُكُمْ  َ أَ ْ  جُ

        5 لْف سِ   َ سَ  لِ ِ  َ َ َ َّصُ    َ َّى  َأْتِ َ  للَّ ُ  ِأَ ْ ِهِ  َ  للَّ ُ    َ ْ ِ   لْ َ ْمَ  أَ َبَّ إِلَ ْكُمْ  ِ َ  للَّ ِ  َ  َسُ لِ ِ  َ جِ   ٍ   

   ،  گ  پ                      ف              ت ج ح   ن  ]       [      س ى       ،       س     ى     ى              ه

ى       ش                س ى گ   ،           س  ك    ن .    : » گ  پ       پ                               ش         ل

     ،  ز  ش            پ     ش   ج         ه        تج  تى           ش    ن       س     ى         ش  ى   گ       ه

  ن .ت   ست، پس  ن ظ    ش   ت           ش    ]    ج     [     .«          گ  ه   س          ن   ى   ى  ش نى ى   ست

داری و با توجه به رابطه ایمانی به  ارتباطات و تعامالت و پیوندهایی که بر اساس دین و دینبر اساس مطالب فوق به  

 شود.  آید روابط ایمانی گفته میوجود می
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ایها الذین امنوا بیان می در قرآن برای ایمان جایگاه ویژه شود به این شأن  ای قائل شده است و قتی خطاب یا 

 گنجد.شأن دارای حقوق متعدد فراوانی است که گاهی در تصور هم نمی داری انسان اشاره دارد. ایندین

فرزند و ...در نظر بگیرد با مؤمن و یا مسلمانی  همسر،   مادر،  صحبت است مانند پدر، اینکه انسان با آن کسی که هم 

 آورد. روبروست حقوق دیگری را در این روابط به وجود می 

 ست:روایت زیر گویای اهمیت این موضوع ا

 َلَى  لْ ُ ْلِمِ قَ لَ لَ ُ سَ ْعُ  ُ ُ  ٍ  َ جِ َ تٍ  َ   ِنْ ُ َّ  َقٌّ إِلَّ   َ     لْ ُ ْلِمِ   َ ْ  ُ َلَّى  ْ ِ  ُنَ ْسٍ  َ ْ أَ ِ   َ ْ ِ  للَّ ِ ع قَ لَ: قُلْتُ لَ ُ  َ   َقُ

ةِ  للَّ ِ  َ  َ  َ ِ ِ  َ لَمْ  َكُ ْ لِلَّ ِ  ِ  ِ  ِ ْ  َصِ بٍ قُلْتُ لَ ُ جُ ِلْتُ  ِ َ كَ  َ  َ   ِ َ قَ لَ  ُ َ  َلَ ْ ِ  َ جِبٌ إِ ْ ضَ َّعَ  ِنْ َ  شَ ْئ ً  َ َجَ  ِ ْ  ِلَ  َ

قَ لَ أَ ْ َ ُ  َقٍّ  ِنْ َ  أَ ْ تُحِبَّ    للَّ ِ  قُ َّةَ إِلَّ   ِ    َ   ُ َلَّى إِ ِّ   َلَ ْكَ شَفِ قٌ أَ َ  ُ أَ ْ تُضَ ِّعَ  َ لَ  تَحْفَظَ  َ تَ ْلَمَ  َ لَ  تَ ْ َلَ قَ لَ قُلْتُ لَ ُ

عَ  َ ْضَ تَ ُ  َ تُ ِ عَ أَ ْ َهُ  َ  لْحَقُّ  لثَّ لِثُ أَ ْ  لَ ُ  َ  تُحِبُّ لِنَفْ ِكَ  َ تَكْ َهَ لَ ُ  َ  تَكْ َهُ لِنَفْ ِكَ  َ  لْحَقُّ  لثَّ  ِ  أَ ْ تَجْ َنِبَ سَخَ َ ُ  َ تَ َّ ِ

 لْحَقُّ  لْخَ  ِسُ أَ ْ لَ  تَ ْ َعَ  َ    ِكَ  َ  َ لِكَ  َ لِ َ  ِكَ  َ  َ ِكَ  َ  ِجْلِكَ  َ  لْحَقُّ  ل َّ  ِعُ أَ ْ تَكُ  َ  َ ْنَ ُ  َ  َلِ لَ ُ  َ  ِ ْ تَ ُ  َتُ ِ نَ ُ  ِنَفْ

 َكُ  َ لَكَ  َ  ِمٌ  َ لَ ْسَ لِأَ ِ كَ  َ  ِمٌ  َ َ جِبٌ أَ ْ تَ ْ َثَ  َ  ِ َكَ    َجُ عُ  َ لَ  تَ ْ َى  َ  َظْ َأُ  َ لَ  تَلْ َسَ  َ  َ ْ َى  َ  لْحَقُّ  ل َّ  ِسُ أَ ْ

تَ ُ  َ إِذَ   َلِ ْتَ   َتَ ُ  َ تَ ُ  َ  َ ِ ضَ ُ  َ تَ ْ َ َ جَنَ  َ َ َغْ ِلَ ثِ َ  َ ُ  َ  َصْنَعَ  َ َ  َ ُ  َ  َ ْ َ َ  ِ َ شَ ُ  َ  لْحَقُّ  ل َّ  ِعُ أَ ْ تُ ِ َّ قَ َ َ ُ  َ تُجِ بَ  َ ْ

لَكِ ْ تُ َ  ِ ُهُ  ُ َ  َ َةً  َإِذَ لَ  تُلْجِئُ ُ أَ ْ  َ ْأَلَكَ َ   َ  لَ ُ  َ جَةً تُ َ  ِ ُهُ إِلَى قَضَ ئِ َ   َ     َ َلْتَ ذَلِكَ  َصَلْتَ  َلَ  َ َكَ  ِ َلَ  َ ِ ِ  َ  َلَ  َ َ ُ أَ َّ 

 6 ِ َلَ  َ ِك

    م ص     ل    ل ّالم   ضك  م:  ق   ل         ل    چ  ت؟          ى     فت  ق   جب    لى     ن س گ   :  

 ست                   ه      ش   جب  ست    گ     ى            ت  ه   ض  ع  ن ،       ت       ت              ،    

 چ  ت؟      :                ه )    ت    ن گى(      .   ضك  م ق    ت،     

 ى   لى     ن س،       ت       م       سم ض  ع گذ  ى        ت  كنى       ى     ل  ن  ئى.   ضك  م: »  قُ َّةَ إِلَّ  

     ئى جز           ت«      :   ِ للَّ ِ

   ى      پ ن ى،          س                 ن ت   :   چ     ى       ست    ى    ى     م   ست   ش     شى     چ 

   ك       چ      سن          ى  نى     شن  ى       پ   ى     ه      ش   ى.  -  ز  پ ن ى    ق   م

   ك     ج       ل           ست   پ ى    ش          ى  نى.  -   ق س م

   ك  چ م      ن      ئ ن       شى.  -   ق چ   م

      شى      گ سن     س   ب   شى      ت ن     پ ش  ه   شى         ن .  ك  ت  س  -   ق پنجم

   ك   گ  ت       ز      ى        ت      .   جب  ست      ز  ت     ف س ى.  -   ق ش م
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    ش            غذ  ش      ست  ن        ش      تب      .    ج   

 ش   ض  ش ى   تش     پذ  ى            ش           ت  نى      جن  ه   ك  س گن ش    تص  ق  نى      -   ق  ف م

  چ       ى   ج ى     ،      ج م    س  ت گ  ى          ج        ى       ت   خ    ،  لك     ت پ   س ى  نى، چ   

 لْ ُؤْ ِنُ  َ  َ      ت           ش  ف ئى     س ى            س ى     )      چن      ى   س ى             س ى    پ  س  

  ى(.   ل    ه  لْ ُؤْ ِن تُ  َ ْضُ ُمْ أَ ْلِ  ءُ  َ ْضٍ

 تواند شأن و عظمت روابط ایمانی را بفهمد که: کسی می

 توان به دست آورد را بداند. اوالا شأن انسان و به تبع آن روابطی که با آن شأن می

 ها واقف باشد. دن حوائج انسان ثانیاا به ارزش و شأن برآورده کر

 العاده و فراوانی قائل باشد.   داری ارزش فوقبرای دین و دین  ثالثاا 

 تواند راجع به روابط ایمانی و ارزش آن تفکر کند. در این صورت چنین فردی می

 کیک می شود:بسیاری از آیات قرآن و روایات به نوعی به روابط ایمانی اشاره دارند این روابط به سه دسته تف

 روابط ایمانی برادری   -

 روابط ایمانی خویشاوندی   -

 روابط ایمانی والیی  -

دین اسالم به روابط برادری به صورت جدی نظر دارد و طبق منطق دینی الزم است هر فردی روز به روز بر  

 اش افزوده شود.تعداد برادران دینی 

 7 للَّ ِ  َ َ ِ  سْ َفَ  َ  َ ْ  ً  ِ   لْجَنَّةِ  َ ِ  سْ َفَ  َ أَ  ً  ِ   قَ لَ  ل  ع 

  ى       ت        ست.            ى      ه                

 روابط ایمانی برادری

اساس دین  بر  دارای حقوق داری شکل میروابطی که  الهی  دین  اساس  بر  افراد  از  به نحوی که هر یک  گیرد 

برادری است. این روابط همانند سیطره قوانین بر افراد بر همه متدینین جاری است  رابطه دینی  شوند،  مشخصی می 

 اند دارای شئونات واحدی هستند. و به اعتبار اسالمی که به آن مفتخر شده

 به عنوان مثال: 

 بر همه مسلمانان الزم است حق برادری را ادا کرده به عیادت بیمارانشان روند.

 ن مشارکت داشته باشند. در شادی و غم آنها با ایشا
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 به یکدیگر خدمت کنند و از هیچ کوششی در رفع گرفتاری هم دریغ نورزند.

 از آبرو و مال و ...همدیگر حراست نمایند.

 از هر گونه تخریب و تحقیر هم خودداری کنند و...

 عطف با دیگران بر اساس روابط ارحایم  

 معروف است و از طرق زیر ممکن است شکل بگیرد:رابطه ارحامی روابطی تعریف شده نزد عرف 

 های پدر و مادر  از راه نسبت  -

 از راه ازدواج   -

 از راه شیردهی به طفل  -

 ارحام معنوی   -

 برای هر یک از این طرق از مسیر دین احکام خاصی وجود دارد. 

 کند روابط ارحامی به شکل ویژه تحت حمایت دین واقع شده است. از آنجا که دین الهی مسیر فطری را دنبال می 

 تا حدی که از قطع رحم و نیز عاق والدین به عنوان گناهان کبیره نام برده شده است.  

ده، پرهیز درباره ارحام را نیز  در سوره مبارکه نساء همانطور که پرهیز درباره خداوند را به عنوان وظیفه معرفی کر

 جز دستورات الزم االجرا قرار داده است. 

 کند. کند و احکام مخصوصی را برای ایشان ذکر میدر سوره مبارکه نور به گروهی از ارحام به نام محارم اشاره می

مبسوط شرح می والدین مسائلی را به صورت مجمل یا    و در بسیاری از آیات قرآن در رابطه روابط همسران،  

 دهد.

 بخشی و احترام غیر قابل تصور است.شیوه قرآن و روایات تقدس 

در واقع دین ضمن معنابخشی مجدد به روابط ارحام با هم، ساحت این روابط را از آلودگی های احتمالی پاک 

ها پیامبران  انسان  کرده و سطح باالتری از روابط ارحام را در روابط والیی تعریف نموده است. لذا والدین حقیقی

 شود. باشند. وضعیت روابط ارحامی پس از اطاعت از انبیا مشخص میالسالم میبیت علیهم و اهل

بدین ترتیب نظام والیی که باالترین سطح ارتباطات را در زندگی انسان دارا است خود به عنوان نوعی ارتباط  

 ارحامی آن هم در سطح معنوی معرفی شده است.     

 ا دیگران بر اساس روابط والیی عطف ب

شود که روح کلی آن پیوند  آید پیوندی جاری می در هر تألیف و الفتی که بین دو شخص یا دو نفس به وجود می 

ای برقرار نخواهد  همان تألیف و الفت آن دو چیز با هم است تا حدی که اگر الفت از بین رود بین آن دو رابطه 

 گردد.ر میو چه بسا رابطه ضد نیز برقرا 



که در شأن و منزلت تألیف در کتاب هنر خوب زیستن گفته شد، مقام و منزلت آن همانند مقام و منزلت چنان

روح است.روحی که اگر نباشد حیاتی از محبت و ودّ نیز جاری نخواهد بود. در این کتاب زمینه دریافت روح  

 لیف معرفی کردیم. تألیف را با عطف معرفی نمودیم و انواع عطف را عامل دریافت انواع تأ

بخشد. در این فصل به صورت  ها به تألیف تنوع میدر واقع این تألیف نیست که متفاوت است بلکه نوع عطف

شود و این روح تألیف را با نام اختصار به روح هر پیوند و عطفی که تألیفی از جنس خود آن چیز است اشاره می

 کنیم.     یدیگری به نام فیض یا رحمت خاص والیت معرفی م

 روابط والیی    

انسانی چه کند و هستی در سیطره بیمی  انسان در هستی زندگی بنابراین هر  قرار دارد.  چون و چرای هست 

ها به ویژه کسانی که از  کند. به همین دلیل به همه انسانبخواهد و چه نخواهد در نظامی تعریف شده زندگی می

 گفته شود:کنند باید  خدا و دین فرار می

 8 َفِ ُّ   إِلَى  للَّ ِ إِ ِّ  لَكُمْ  ِنْ ُ  َذ ٌ   ُ   ٌ

  ى  شك  م.   ن ه پس    س ى         ز  ،       ش                  م 

شود مگر با نظام دوتایی که روحی  در این صورت در نظامی که خدا تعریف کرده است هیچ چیزی جاری نمی

و موجب ربط و ارتباط و وصل و اتصال آنها شده است. لذا در آیه قبل از آیه فوق آن دو را به هم پیوند داده  

 آمده است: 

 9ءٍ  َلَ ْن   َ ْجَ ْ ِ لَ َلَّكُمْ تَذَ َُّ   َ  َ  ِ ْ  ُلِّ شَ ْ 

 [       م،         ش      ت گ    .         چ زى    گ    ]  نى         ه 

سان تا پیدایش هر نظامی موجب بسط و گسترش نظام هستی و زندگی تألیف بین دو عطف شده از خلقت ان

شود. به چنین نظام پیوسته و دارای قوانین هماهنگ که جاری کننده رحمت خدا و تجلی دهنده اراده  انسانی می 

شود. گستره این نظام به گستره خلقت و روح  الهی و نشان دهنده اسماء و جلوات اوست نظام والیی گفته می 

 ی برآن است.  جار

زندگی انسانی جزیی از این نظام و منطبق با قوانین و حقایق آن است. به همین دلیل همه اتفاقات و رخدادهای  

مند است. انسان تنها موجودی است که در این نظام قدرت عطف با دیگران را به اعتبارهای مختلف یافته  آن نظام 

شود و در این نظام والیی مانند نردبانی به سمت قرب الهی مند میاست به این ترتیب با هر عطفی از تألیفی بهره 
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های متنوع جدید معنوی که تا قبل از آن کسی آن  رود. دریافت تألیف برای انسان یعنی ورود به زندگیپیش می

 را تجربه نکرده است. 

پیدا می  نظام والیی تحقق  تألیف که در  از  برخورداری  بقدرت عطف و  از رزق کند رمز ورود  بسیاری  ها و ه 

 مندی است. های انحصاری بهشتی است که در همین دنیا نیز قابل استفاده و بهرهنعمت 

 فرماید:لذا در سوره ذاریات می

 10 َ  ِ   ل َّ  ءِ  ِ ْقُكُمْ  َ    تُ  َ ُ  َ

         س     ست.      ى ش       چ     ه    ه ش ه 

 در نظام والیی حداقل دو نوع رابطه قابل مشاهده است.  

ای است که از غیب و آسمان بیانگر وجود حقیقتی جاری در آفرینش است که با آن حقیقت  رابطه اول: رابطه 

 دهد.   گیرد و به آنها جان می شده را در میتوان زندگی کرد و زندگی را ساخت و مانند روحی دو عطف می

شود. در این  ای است که با وجود آن باید و نباید هر کار و عمل و داشتن هر چیزی ابالغ می بطه رابطه دوم: را

 رابطه جنبه حکمی و باید و نبایدی مهم است و در اولی جنبه افاضه رحمت و هست برای فرد موضوعیت دارد. 

ست افراد از یکی از آنها  هر رابطه والیی دارای این دو جنبه هست و نیست و باید و نباید هست ولی ممکن ا

 رساند. مطلع شوند. طبیعی است قرار گرفتن در مجرای یک رابطه فرد را به دیگری هم می 

 به عنوان مثال فردی به انگیزه اطاعت از خداوند مالی را به کسی بخشید. 

 او قبل از این بخشش: 

 خود را با برادری به وی عطف کرده  •

 مند شده است.و از تألیف الهی بهر  •

 کند. شود در وجود خود احساس میمی فرد تألیف الهی را که با محبت نمایانده  •

و البته ممکن است این محبت به خدا یا به آن برادر را احساس نکند ولی باید و نبایدی که بر اساس آن را مال  

 کند.خود را بخشیده است حس می

جنبه هست و نیست که با فهم شهودی و حضوری محبت و  بنابراین رابطه والیی دارای دو جنبه مهم دارد یکی  

ود و پیوند و... همراه است. دوم جنبه باید و نبایدی که الزم است در نظر گرفته باشد یا بگیرد که مورد رضایت 

 خداوند باشد. 

 شود: های باید و نباید به انسان از دو طریق اصلی ارائه میحکم
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تند که از قبل در فطرت انسان حکم باید و نبایدش نوشته شده است.  هایی هسهای عقلی حکماول عقل: حکم 

 مثال اگر کسی غذای سمی را ببیند عقال خوردن آن برایش حرام است و نباید از آن تناول کند. 

 شود.  های او به انسان ابالغ میهایی هستند که توسط ولیّ خدا یا واسطه های شرعی حکمدوم شرع: حکم

کنند. ی الهی متصل می این منظر یعنی عطف با کسی که به نحوی انسان را به بایدها و نبایدهارابطه والیی از  

شود تا انسان بر احکام خود واقف شده و بتواند ظرفیت خود را برای پذیرش احکام  عطف به ولیّ باعث می

 بعدی و دریافت محبت بیشتر به خداوند بیشتر نماید. 

 باشد. ای صورت گرفته و همراه با دو شأن باید و نبایدی و هست و نیستی میبنابراین رابطه والیی با ولیّ

 

آنچه خداوند در زندگی انسان به عنوان تسهیل امر هدایت قرار داده است اینست که امر خود را توسط رسوالن  

 فرماید: و اولیا نازل کرده است و هیچ امری را بدون ولیّ قرار نداده است. بر همین منطق است که می 

 11 َ ْ  ُ ِعِ  ل َّسُ لَ  َ َ ْ أَ  عَ  للَّ َ  َ  َ ْ تَ َلَّى  َ   أَ ْسَلْن كَ  َلَ ْ ِمْ  َف ظ ً  

    س    پ             ََ  ،        ت،                 ه       س          ش  ،    ت                      

   م. ف س   ه 

امر انسان را در به دست آوردن حکم از یک سو و نیز در عمل کردن به    های حکم در هر کاریکشف واسطه 

  12... ُ   ُ  للَّ ُ  ِكُمُ  لْ ُ َْ   َ    ُ   ُ  ِكُمُ  لْ ُ ْ  ....فرماید: کند. به همین دلیل است که خداوند می شدت تسهیل می 

تفاوتی ندارد این حکم به وسیله چه های حکم است برای او دیگر  وقتی همّ فرد رسیدن به حکم از طریق واسطه

 کند. کسی به او انتقال پیدا می 

 نتیجه گیری 
تنوعی از زندگی برای انسانی که سیر خود را در بلوغ عقلی سپری کرده است به وجود  در دوره بلوغ عاطفی 

ها برای او پدیدار  عرصه آید. تنوعی از صفات در این دوره برای فرد بروز پیدا می کند و نیز تعددی از می

شود. به عنوان نمونه شئونات مختلفی که فرد در  شود. این موضوع در ظاهر زندگی هر فردی نیز دیده میمی

 کند.عرصه کار، تشکیل خانواده، ارتباطات و ...با دیگران پیدا می

 نوع در انواع زندگی  توان اوج شکوفایی سن جوانی را در این دوره دانست و این دوره را دوره شروع تمی
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معرفی کرد. این تنوع اگر صرف معنویات نشود به طور طبییعی با تزیین شیطان به مادیات و انواع زندگی مادی  

ها گرفتار می شود و قلبی که آماده دریافت مواهب آسمانی است به قلب مبتال به انواع وسوسه  و انواع غفلت 

 شود. تبدیل می

ق و علوم معنوی با رویکردهای مختلف و به دست آوردن آن حقایق از منظرهای  تنوع حقیقی در دریافت حقای

 انگیز است. متفاوت و ظهور انواع صفات زیبا و جذاب و حیرت

گری بهترین سبک  های مختلف زندگی و انتخاب و انتخاببالتبع این دوره، دوره تجربه کردن و آزمودن شیوه 

 است.

های این دوره را از منظر تولد انواع زندگی در عناوین زیر مطالعه  وان ویژگیتبا بررسی و مرور آنچه گذشت می

 ریزی جدی کرد:و برای آن برنامه 

ها اگر ناشیانه  آید. با هر یک از این عرصه های فیزیکی زندگی به وجود میمنظر اول: تنوعی که در بستر و عرصه 

 گیر فرد است.   و بدون علم برخورد شود تبعات آن تا پایان عمر گریبان

آید. با تجربه هر عرصه، فرد سبکی  های معنوی برای فرد به وجود می منظر دوم: تنوعی است که در بستر و عرصه 

 از زندگی را تجربه خواهد کرد. در واقع سبک زندگی مربوط به این عرصه است. 

 یابد. صفات دست میکند و به تنوعی از منظر سوم: تنوعی است که فرد در شخصیت خود تجربه می

های متنوع و متعدد  ریزیآورد و امکان برنامه های زندگی به دست می منظر چهارم: تنوعی است که فرد در برنامه 

 یابد. را می

آورد که بر اساس آن قدرت و شدت انجام  منظر پنجم: تنوعی است که فرد در اجرا و ناحیه عمل به دست می 

 واضحی افزایش می یابد.  دهد به طور اعمالی که انجام می

های متعدد و تثبیت عقل در  با توجه به پنج منظر فوق بلوغ عاطفی در این دوره موجب آراسته شدن به زیبایی

 شود. وجوه مختلف زندگی می

 منابع 
 قرآن کریم

 دوره اکرام و تألیف  ، بلوغ عاطفی، ( 4)های رشد تفکر اجتماعی دوره

 



 


