بررسی انتقادی معاشرتپژوهی در میراث اسالمی و آثار معاصران
(کاستیها و راهکارها)


علی مدبر اسالمی

چکیده
پژوهشها و نگاشتهها دربارۀ اخالق و آداب معاشرت ،کاستیهـایی دارنـد کـه بـا بررسـی انتقـادی
شماری از نوشتههای موجود در میراث اسالمی از سدههای سوم تا ششم هجـری و شـماری از آثـار
نویسندگان معاصر ،میتوان به آنها دست یافت .در این جستار ،به اختصار به این کاستیها پرداختـه
میشود .کاستیهای یادشده در دو دسته قـرار مـیگیرنـد :دسـتۀ نخسـت در محـور پـژوهش آداب
معاشرت و در هفت حوزه قابلطر است .۱ :اصطال پژوهی معاشرت؛  .۱استناد به قـرآن و سـنت؛
 .۰سندپژوهی روایات بیانگر آداب معاشرت؛ .۴تحلیلهای علمی آموزههـای معاشـرت؛  .۷رویکـرد
فقهی به آداب معاشرت؛  .۶همگونی سرفصلها؛ و  .۵مسا ل مسـتحدث آداب معاشـرت .دسـتۀ دوم
در مدار چگونگی عرضۀ اطالعات پژوهششـده و در دو عرصـه مطـر مـیشـوند .۱ :طبقهبنـدی
اطالعات؛ و  .۱توجه به قالب دایرةالمعارفی در عرضۀ اطالعات .به تناسـب کاسـتیهـای یادشـده و
برای رفع آنها ،چند راهکار و محور پژوهشی نیز بـه پژوهشـگران و نگارنـدگان حـوزۀ معـارف و
آموزههای معاشرت پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها :معاشرت ،معاشرتپژوهی ،میراث اسالمی ،کاستی پژوهشی.
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گستره و پیشینۀ پژوهش

دربارۀ اخالق و آداب معاشرت اسالمی ،افزون بر آنچه مفسران قرآن کـریم در تفسـیر آیـات
بیانگر آموزههای اخالق و آداب معاشرت بیان کردهاند و همچنین افـزون بـر نکـات قرآنـی
مستفاد از روایات گردآوریشده در «کتاب العشره»های جوامع روایی ،آثار فراوانی با عنـوان
«اخالق معاشرت» یا «آداب معاشرت» یا عناوین مشابه نگاشته شدهاند کـه در ایـن پـژوهش
برای نمونه ،شماری از نگاشتههای موجـود در میـراث اسـالمی (سـدههای سـوم تـا ششـم
هجری) و شماری از نگاشتههای معاصران بررسی شدهاند .به توضیحی کوتاه دربارۀ برخـی
از آثار پژوهش شده میپردازیم.
 .1الکافی ،اثر شیخ ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینـی ،ملقـب بـه کلینـی رازی
(قرن سوم) .وی که در نیمۀ دوم قرن سوم هجری میزیست و در سال ( ۰۱۹شـیخ طوسـی،
سال هفتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۵

۱۴۹

 )۱۰۶ :۱۴۱۵یا  ۰۱۷قمری (نجاشی )۵۱۶ :۱۴۱۹ ،وفات یافت ،در جلد دوم اصول کافی کـه
از برجستهترین جوامع روایی شیعۀ امامیه است ،روایات اخـالق و آداب معاشـرت را آورده
است .جلد دوم اصول کافی که احادی

آن ،صبوۀ اخالقی دارنـد ،مشـتمل بـر چهـار کتـاب

است :کتاب االیمان و الکفر ،کتاب الدعام ،کتاب فضل القرآن ،و کتاب العشـره .اگـر در یـک
تقسیمبندی ،گسترۀ موضوعات اخالقی را در محورهـای اخـالق بنـدگی ،اخـالق فـردی و
اخالق اجتماعی (از جمله اخالق خانواده) محصور کنیم ،کتاب العشـره ،در بخـش چهـارم
واقع شده و احادی

شـره»
بیانکننده آداب و حقوق معاشرت را طی سی «باب» در «کتَ ُ
اب الع َ

آورده است.

 .2کتاب آداب الصحبة و حسن ِ
العشرة ،اثـر ابوعبـدالرحمن محمـد بـنحسـین ُسـلَمی

(اَزدی نیشابوری) (قرن چهارم) .او در سال  ۰۱۷یا  ۰۰۳قمری در شـهر نیشـابور زاده شـد و
در سال  ۴۱۱قمری از دنیا رفت .وی که از سران جنبش تصوف در قـرن چهـارم قمـری بـه
شمار میرود ،در اصول ،اشعری و در فروع ،پیرو مکتب شافعی بود (احمدپور۱۵۱ :۱۰۹۷ ،؛

و بابایی .)۴۶/۱ :۱۰۹۶ ،بنا بر روایت سرگاشتنویسان ،سلمی بیش از صد کتـاب و رسـاله
نوشته است که بیشتر آنها از میـان رفتـهانـد (پورجـوادی۰۰/۱ :۱۰۶۷ ،ــ۰۴؛ و احمـدپور،

نصرال پورجوادی پانزده اثر او از جمله کتاب آداب الصحبة و حسـن العشـرة
.)۱۵۵ :۱۰۹۷
هّ
را در دو جلد به نام مجموعه آثار ابوعبدالرحمان سلمی آورده و در سـال ۱۰۶۷ه.ش .منتشـر
کرده است (سلمی ،بیتا۶۱/۱ :ـ۱۱۵؛ و بابایی.)۴۶/۱ :۱۰۹۶ ،
کتاب ُسلَمی که در مجموعه آثار او به چاپ رسـیده (پورجـوادی۰۱/۱ :۱۰۶۷ ،ــ )۱۰۱از
کهنترین آثار دانشمندان اسالمی در زمینۀ آداب معاشرت است که در آن بیش از نود ادب از
عامه بیان کرده است (همان.)۰۵/۱ :
 .3کتاب آداب األلفة و األخوة و الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلـق ،اثـر ابوحامـد
محمد بن محمد ازالی (قرن پنجم) .وی از اکابر علمای شافعی بود که در سـال  ۴۷۳یـا ۴۷۱
قمری در طوس متولد شد .بیش از چهارصد کتاب و رساله به او منتسـب اسـت کـه از ایـن
میان ،حدود هفتاد اثر ،از جمله ،کتاب احیام علوم الدین قطعاً متعلق به اوست (ازالی ،بیتـا:
۱۰۷/۷؛ و احمدپور۰۶۰ :۱۰۹۷ ،ـ .)۰۶۴بیتردید کتاب احیام علوم الـدین مهمتـرین تـألیف
اخالقی ازالی و مشهورترین کتاب اخالقی در جهان اسالم اسـت (احمـدپور.)۰۹۳ :۱۰۹۷ ،
راهبرد ازالی در کتاب احیام ،تقریب مواضع تصوف و شریعت به یکدیگر است (همان).
احیام چهار بخش دارد و هر بخش ذیل عنوان «ربـع» مشـتمل بـر ده کتـاب اسـت و در

مجموع چهل کتاب را در خود جای داده است .بخشهای چهارگانۀ کتاب احیام علوم الدین
المنجیـات (همـان .)۰۵۳ :ربـع
المهلکات و ربـع ُ
عبارتند از :ربع العبادات ،ربع العادات ،ربع ُ
العادات شامل ده کتاب ،از جمله کتاب آداب الصحبة و المعاشرة مع أصـناف الخلـق دربـارۀ
اخالق و روابط اجتماعی است (همان.)۰۵۱ :
 .۴اخالق ناصری ،اثر خواجه نصیرالدین طوسی (قرن ششم) .وی حکـیم ،ریاضـیدان و
منجم و از بزرگترین عالمان شیعۀ اثناعشری در قرن ششم قمری بود که در شهر طـوس در
سال  ۷۷۵به دنیا آمد (طوسی۱۴ :۱۰۶۷ ،ـ ،۱۷مقدمه).
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آداب معاشرت و اصول رفتار اجتماعی را با تعبیر « َو من َآداب َها  »...و با زبانی نزدیک بـه فهـم

۱۴۷

کتاب اخالق ناصری وی که نگارش آن در سال  ۶۰۱قمری پایـان یافـت (همـان،)۰۴۴ :
همانند کتاب احیام علوم الدین ازالی (ازالی ،بیتا۷۰۳ :ــ ،)۷۷۱اخـالق معاشـرت را در دو
بخش بیان کرده است :چگونگی معاشـرت بـا دوسـتان ،و چگـونگی معاشـرت بـا اصـناف
مردمان .کتاب اخالق ناصری وی مشتمل بر سه مقالت و سـی فصـل اسـت :مقالـت اول در
تهایب اخالق؛ مقالت دوم در تدبیر منزل؛ مقالت سیم در سیاست مدن .در مقالۀ سوم ،هشت
فصل آورده که عنوان فصل ششم «در فضیلت صداقت و کیفیت معاشرت با اصدقا» و عنوان
فصل هفتم «در کیفیت معاشرت با اصناف خلق» است (طوسی۰۱۱ :۱۰۶۷ ،ـ.)۰۴۴
 .۷مفاتیا الحیات ،اثر آیت هّال جوادی آملی (معاصر) .ایـن کتـاب گرچـه عنـوان «اخـالق
معاشرت» ندارد ،دربردارندۀ آموزههای معاشرتی و از بهترین نگاشتهها در این زمینـه اسـت.
این کتاب به عنوان تکملهای بر کتاب ارجمند مفاتیا الجنان حاج شیخ عبـاس قمـی نوشـته
شده و در سخن ناشر آن چنین آمده است« :استاد ،عالمه آیت هّال جوادی آملی ـ دام ظله ـ بـا
اشراف همهجانبه به منابع وحیانی و با بهرهوری کامـل از کتـاب و سـنت و همچنـین عقـل
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برهانی و نیز با ژرفبینی خاص به این ایده تفطّ ن دادند کـه همـانطور کـه محـدث بـزرگ
روزگار ما جناب حاج شیخ عباس قمی با اثر مانـدگار و سـودمندش مفـاتیا الجنـان ،راه
سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا را از طریق انجام دادن اعمال عبادی در سه بخش نمـاز،
دعا و زیارات و بهرهمندی از ثواب و پاداش آنها هموار کرد ،کتابی دیگر الزم است که جلد
مکمل آن شمرده شود و شئون دنیایی ،بهویژه امور اجتماعی بنـدگان را نیـز بـا همـان
دوم و ّ
رویکرد ،با آموزههای وحیانی مرتبط سازد  ...از این رو ،این کتاب ،مفاتیا الحیات نام یافـت
(جوادی آملی۰۱ :۱۰۷۴ ،ـ.)۰۱
مفاتیا الحیات دارای پنج بخش اصلی است و بخش دوم آن با عنـوان «تعامـل انسـان بـا
همنوعان» طی شش فصل به تبیـین آمـوزههـای معاشـرتی پرداختـه و چگـونگی تعامـل بـا
خویشــاوندان ،همکیشــان ،بیگانگــان ،مستضــعفان ،مهاجمــان و دشــمنان ،و شــهروندان
(همسایگان ،دانشمندان ،همکاران ،بیماران ،مردگان ،مصـیبتدیـدگان ،مهمانـان ،مجاهـدان،
کودکان ،جوانان ،سالمندان ،یتیمـان ،فقیـران ،مـددجویان ،و مسـافران) را بیـان کـرده اسـت

(جوادی آملی۱۳۵ :۱۰۷۴ ،ـ .)۴۰۱مصـادیق دانشـمندان عبارتنـد از اسـتادان و شـاگردان؛ و
مصادیق مددجویان نیز عبارتند از قرضداران ،سا الن ،درراهماندگان ،پناهنـدگان ،زنـدانیان،
اسیران ،آسیبدیدگان حوادث طبیعی ،معلوالن جسمی و ذهنی.
 .۶اخالق در قرآن ،اثر آیت هّال مصبا یزدی (معاصر) .آیت هّال مصـبا مجموعـه معـارف
قرآن را در ده بخش طبقـهبنـدی کـرده و هفتمـین بخـش آن را بـه مباحـ اخـالق قرآنـی
اختصاص داده است (مصبا یزدی۱ :۱۰۶۵ ،ـ ۰و ۱۴ـ )۱۶که با عنوان «اخالق در قـرآن» در
سه جلد چاپ و منتشـر شـده اسـت (مصـبا یـزدی .)۱۰۵۹ ،وی مباحـ اخـالق قرآنـی
اخالق الهی ،اخالق فردی و اخالق اجتماعی ،دستهبندی کرده است (مصبا یـزدی:۱۰۵۹ ،
 .)۱۷/۰اخالق الهی همراه مباحثی از فلسفۀ اخالق در جلد نخست و اخالق فردی در جلـد
دوم و اخالق اجتماعی در جلد سوم کتاب قرار گرفته است .جلد سوم ،سیزده فصـل دارد و
عنوان نهمین فصل آن «آداب معاشرت» است (مصبا یزدی۱۴۷/۰ :۱۰۵۹ ،ـ.)۱۹۱
 .۵معاشرت ،اثر استاد حسین انصاریان(معاصر) .این کتاب ،فصلبندی منظم و مشخصـی
ندارد و مباح

اصلی آن دربارۀ ارزش رفاقت صحیا ،همنشینان پـاک و ناپـاک ،دوسـتی و

معاشرت با اهلبیت ،:همنشینی با بندگان صالا ،حقوق رفاقـت و معاشـرت ،و الگوهـای
واالی معاشرت است .اثر دیگـر ایشـان کتـاب عرفـان اسـالمی در پـانزده جلـد اسـت کـه
دربردارندۀ برخی آموزههای معاشرتی است.
برخی پژوهشها و نگاشتهها دربارۀ اخالق و آداب معاشرت ،گرچه هم پیشـینهای کهـن
جدی رنج میبرند که برشماری و تبیین آنها مـیتوانـد
دارند ،هم پرشمارند ،از کاستیهایی ّ
بسترساز پیراستگی پژوهشهای پسین از این کاستیها در موضوع معاشرت باشد .برای رفع
کاستیهای یادشده ،باید شاخ

های محتوایی و سـاختاری پـژوهش را در آنهـا بـه دقـت

رعایت کرد.
برخی از شاخ

های محتوایی عبارتند از :مفهومپژوهی لووی و اصطالحی؛ تحلیلهـای

الزم علمی؛ مدلّل کردن مدعاها؛ سندپژوهی روایات؛ ترجمۀ دقیـق متـون عربـی؛ توضـیا و
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(مسا لی که محور آنها را روابط اجتماعی انسان با دیگران تشکیل میدهند) را در سه دسـتۀ
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نـون؛
تبیین مطالب دشوارفهم؛ برخورداری از عناوین موجز و در عین حال رسا و مطابق با ُم َع َ
و جامعیت و مانعیت مباح .
نمونههایی از شاخ

های ساختاری نیز عبارتند از :طبقـهبنـدی دقیـق اطالعـات کـه در

قالب فصلبندی منسجم و دفاعپایر ،خودنمایی میکند؛ بهرهمندی از نثر علمی و روزآمـد و
رعایت اصول و قواعد نگارش؛ مشخ

کردن منقوالت؛ مستندکردن همۀ منقوالت و مطالبی

که صبوه نقلی دارند؛ رعایت استانداردهای الزم در ارجاعات ،مانند ارجاع بـه منـابع دسـت
اول و متقن و تخصصی و برخورداری از فهارس فنی ،بهویژه فهرست منابع .بر ایـن اسـاس،
کاستیهای آثار بررسیشده در این مقالـه ،در دو محـور قابـل بررسـیانـد :محـور نخسـت،
«پژوهش آداب معاشرت»؛ و محور دوم در «ارا ۀ اطالعات پژوهششده» که به تبیـین هـر دو
محور میپردازیم.
محور نخست :کاستیها در پژوهش آداب معاشرت
سال هفتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۵

۱۷۱

به اجمال به برخی کاستیهای پژوهشی در نگاشتههای معاشرتمحور اشاره میکنیم.
 .1کاستی در اصطالحپژوهی «معاشرت»

واژگانی که در متون دینی اسالم (قرآن کریم و روایات معصومان ):به کار رفتـهانـد ،از
یک سو نیازمند مفهومپژوهی لووی و اصطالحی در جوامع لووی و منابع واژهپژوهـیانـد؛ و
از سوی دیگر ،نیازمند اصطال پژوهی دینی؛ زیرا دین برای برخـی واژگـان و موضـوعات،
تعریفی متفاوت با تعریف لووی و اصطالحی رایج دارد و از ایـن رو ،بایـد تعریـف دیـن را
بررسی کرد که از مهمترین مراحل معناشناسی است.
از کاستیهای پژوهشی در نگاشتههای معاشرتمحور ،این است که مفهومشناسی دقیقـی
مقومات و گوهر معنای این واژه شـناخته شـود و تفـاوت
از واژۀ «معاشرت» انجام نگرفته تا ّ
ُخوت» (برادری) و « ُخلت» (دوسـتی) روشـن
معنایی واژۀ «معاشرت» با مفاهیمی همچون «ا ّ
شود؛ همچنین تعریفی دقیق از تعبیرهـای «آداب معاشـرت» و «اخـالق معاشـرت» صـورت
نپایرفته ،تا بر اساس آن« ،اخالق و آداب معاشرت» که در جوامع روایی به تفصیل و در دهها
باب آمدهاند (کلینی۶۰۷/۱ :۱۰۵۷ ،ـ )۶۵۴با «حقوق برادری» که در روایات پرشماری تبیـین

شدهاند (مجلسی )۱۰۶/۵۴ :۱۴۳۰ ،مرزبندی شود 1.ثانیاً معلوم شود که ایـن تعریـف تـا چـه
اندازه و تا کجا سطو گوناگون معاشرت (معاشـرت بـا دوسـتان و همنشـینان ،همسـایگان
نزدیک و دور ،فروشندگان و بازاریـان ،اربـاب رجـوع در ادارات و ملسسـات ،همسـفران،
گردشگران داخلی و خارجی و )...را در بر میگیرد .ثالثاً تفاوت «اخالق معاشرت» با «اخالق
اجتماعی» روشن شود.
دربارۀ رابطۀ «آداب معاشرت» با «اخالق اجتماعی» ،این پرسش ،پاسخ نیافته که «آیا همـۀ
آنچه در باب اخالق اجتماعی مطر است ،جزو اخالق معاشرت نیـز بـه شـمار مـیآیـد و
موجب شده مباحثی که نویسندگان اخالق و آداب معاشرت در کتب خود آوردهانـد ،بسـیار
متفاوت و ناهمگون باشند که در بند مربوط به ناهمگونی سرفصلها از آن بح

خواهد شد.

گفتنی است که در جوامع لووی عربی و منابع واژهپژوهی قرآنی نیز در معنای معاشرت و
عشرت ،االب آن را بـا دو واژۀ «مخالطـه» و «مداخلـه» معنـا کـردهانـد؛ چنانکـه ابنفـارس
مــیگویــد« :واژۀ معاشــرت بــر ورود و آمیخــتن داللــت دارد» (ابنفــارس ،بیتــا.)۰۱۴/۴ :
مصطفوی نیز میگوید« :اصل واحد در این ریشه ،همراهی کسانی [بـا یکـدیگر] اسـت کـه
امورشان درهمآمیخته است» (مصطفوی .)۱۰۹/۹ :۱۴۰۳ ،در فرهنگنامههای فارسـی نیـز کـه
بیشتر به تبیین معنای اصطالحی آن پرداختهانـد ،بـه معنـاى «ارتبـاط ،دوسـتی و رفتوآمـد
داشتن با کسی» (انوری )۵۱۱۶/۵ :۱۰۹۱ ،آمده است .زمخشـری نیـز دربـارۀ آن مـیگویـد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣به نظر میرسد برادری اعم از معاشرت است؛ زیرا به صرف ایمان ،ملمنان با یکدیگر برادرند و الزم است حقـوق
برادری را دربارۀ یکدیگر رعایت کنند؛ چه با یکدیگر معاشرت داشته باشند ،یا نداشته باشند.
 .2به نظر میرسد میان این دو ،نسبت تساوی نیست ،بلکه «اخالق اجتماعی» اعـم از «آداب معاشـرت» اسـت ،زیـرا
چنان که در مفهومشناسی واژه معاشرت در متن مقاله آمده ،درهم آمیختگی (مخالطه) در گـوهر معنـای معاشـرت
نهادینه شده است؛ همچنین در فرهنگنامههای فارسی تعبیر «دوستی و رفت و آمد داشتن با کسی» آمده کـه نشـان
میدهد هرگونه رابطۀ اجتماعی محدوده آداب معاشرت نیست .پس فقط آن دسته از روابـط اجتمـاعی کـه همـراه
درهم تنیدگی روابط باشد ،محدوده آداب معاشرت است.

بررسی انتقادی معاشرتپژوهی در میراث اسالمی و آثار معاصران (کاستیها و راهکارها)

نسبت میان این دو تساوی است ،یا نسبتی دیگر میـان ایـن دو وجـود دارد» 2.ابهـام یادشـده

۱۷۰

« َعاشَ َر ُه :زندگانی کرد باو [ :با او] ،نیکو زیست با وى؛ و هی العشْ َر ُة زندگانی خـوش؛ و هـو
الم َعاشر» (زمخشری .)۱۱۵ :۱۰۹۶ ،ازالی نیـز
َ
العشی ُر ،همعشرت ،یارى که با او دوستی کند ُ
اب المخالَطَ ة» یاد مـیکنـد (ازالـی،
در کتاب احیام علوم الدین گاه از «آداب معاشرت» به « َآد ُ
بیتا .)۷۷۰/۱ :روشن اسـت کـه تبیـینهـای یادشـده گـرهگشـایی چنـدانی از معنـای واژۀ
«معاشرت» ندارند و الزم است در این باره پژوهشی گسترده و عمیقتر انجام شود.
 .2کاستی در استناد به متون و منابع دینی

از دیگر کاستیهای نگاشتهها دربـارۀ اخـالق و آداب معاشـرت ،ضـعف در مسـتند کـردن
آموزههای معاشرت به آیات قرآن کریم و سنت نبوی 9و آموزههای عترت پـاک آن حضـرت
است .در قرآن کریم افزون بر اینکه در آیاتی از سورههای بقره ،آلعمران ،نسام ،ما ـده ،انفـال و
توبه ،آموزههای معاشرت خانوادگی و اجتماعی آمدهاند ،در برخی سـورهها ماننـد سـورههـای
نور ،حجرات و طالق ،صبوه و رویکرد االب آنها تبیین اخالق و آداب معاشرت است کـه در
سال هفتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۵

۱۷۴

مباح گوناگون اخالق و آداب معاشرت میتوان به آنها استناد کرد .تفاسیر قـرآن کـریم نیـز،
بهویژه تفاسیری که رویکرد و گرایش اخالقی و تربیتـی یـا صـبوۀ اجتمـاعی دارنـد ،مباحـ
ارزشمنــدی را در تفســیر آیــات و ســورههای یادشــده آوردهانــد کــه منــابع ارزشمنــدی در
معاشــرتپژوهــیانــد؛ چنانکــه دو تفســیر گرانســنگ المیــزان اثــر عالمــه سیدمحمدحســین
طباطبایی 1و تسنیم اثر عالمه جوادی آملی مباح قرآنـی فراوانـی را در تفسـیر آیـات بیـانگر
آداب و اخالق معاشرت خانوادگی و اجتمـاعی آوردهانـد( .جـوادی آملـی۱۰۹۷ ،ب،۰۶۴/۷ :
«معاشرت محسنانه»؛ ۱۰۹۷الـف« ،۵۰/۱۱ :معاشـرت مصـلحانه بـا یتیمـان»؛  ۱۰۰/۱۵و :۱۰۹۹
« ،۱۶۳/۱۹معاشرت نیکو با زن»)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣ر.ک :عالمه طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( ،)٣١9١المیزان فی تفسیر القرآن ،اعلمی ،بیروت ،ج  ۴ص
و ج  ۱۹ص

۰۳۴ـ.۰۰۷

۱۷۷ـ۱۷۶

بررسی استنادات قرآنی و روایی نگاشتهها دربارۀ آداب معاشرت

ُسلَمی که هم از مفسران قرآن است و تفسیری به نام حقا ق التفسیر دارد ،هم از محـدثان بـه
شمار میرود (احمدپور )۱۵۱ :۱۰۹۷ ،گرچه در تبیین آداب معاشرت ،استنادهایی بـه برخـی
آیات قرآن کریم و سخنان رسول اکـرم 9و گـاه امامـان اهلبیـت دارد ،1در عـین حـال ،در
مواری هی استنادی به آیات قرآن و روایات رسول اکرم 9ندارد ،بلکه برای مدلّل و مسـتند
کردن سخنان خود ،از سخنان حکّام و رهبران و اندرزهای فالسفه و حکما و اشعار شـاعران
و سخنان زهاد و مشایخ صوفیه ،بهرۀ فراوان بـرده اسـت (همـان۵۶ .۰۷/۱ :ــ۹۳ ،۵۵ــ ۹۱و

هماهنگی با آنان در دایرۀ مباحات دین و شریعت است» ،تنهـا اسـتناد او بـه گفتـۀ اباعثمـان
اإلخوان َخیر م َن الشَ فَقَة َعلَیهم :هماهنگی بـا بـرادران ،از
حیری است که گفته استُ « :م َوافَقَ ُة
َ
مهربانی با آنان بهتر است» (همانُ .)۵۳/۱ :سلَمی گـاه بـرای تبیـین ادبـی از آداب معاشـرت،
ـرک
ابایی ندارد که تنها استناد او به گفتۀ یک اعرابی (عرب بیابانی) باشد؛ مانند « َو من َآداب َها تَ ُ
َـع فـی النَـاس فَقَـالَ( »...همـان)۱۳۶/۱ :؛
یعة فی
أعرابیّاً َسم َع َر ُج ً
الوق َ
ال یَق ُ
َ
َ
اإلخوانُ .حک َی أنّ َ
همچنین در یک بند ،تنها عنوان ادبی از آداب معاشرت را یاد کرده و نهتنها هی سـند قرآنـی
یا روایی ارا ه نکرده ،هی توضیحی نیز نداده و به یادکرد عنوان بسـنده کـرده اسـتَ « :و مـن
َاط الکبـر َو
َظم الوَـیظ َو إسـق ُ
ُطف الل َسان َو َس َع ُة القَلب َو بَ ُ
الوجه َو ل ُ
سط الیَد َو ک ُ
َآداب َها بشَ اشَ ُة َ
إخوانه» (همـان .)۵۰/۱ :گـاهی نیـز ذیـل
ُم َ
رمة َو َ
الز َم ُة ُ
شرته َو َ
الح َ
إظه ُار الف ََر ب َما ُرزقَ من ع َ
الصـدیق
عنوانی به آوردن چند بیت شعر بسنده کرده است؛ مانند « َو من َآداب َها
َ
ـام عـن َ
اإلاض ُ
فی بَع

المکَاره» (همان۵۷/۱ :ـ.)۹۳
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصرال ( ،)٣١19مجموعه آثار ابوعبدالرحمان ُسلَمی« ،کتاب آداب الصحبة و حسن العشرة»،
 .2ر.ک :پورجوادی،
هّ
نشر دانشگاهی تهران ،ج  ۱ص

 ۱۳۴ ،۷۱ ،۵۷و .۱۱۰

بررسی انتقادی معاشرتپژوهی در میراث اسالمی و آثار معاصران (کاستیها و راهکارها)

وم
شـرة قلـ ُة الخـالف َعلَـی
ُـز ُ
اإلخـوان َو ل ُ
َ
 ،)۷۹چنانکه در بندی با عنـوان « َو مـن َآداب الع َ
ین َو الشَ ر َیعةُ :از آداب معاشرت ،کممخالفتکردن با بـرادران و لـزوم
یح ُه الد ُ
یما یُب ُ
ُم َوافَقَتهم ف َ

۱۷۷

خواجه نصیرالدین طوسی در دو فصل ششم و هفتم کتاب اخالق ناصری که محور آنها
لهم از آموزهها و معارف قرآن و عتـرت :را
آداب معاشرت است ،گرچه تعالیم معاشرتی ُم َ

ارا ه کرده است ،هی استنادی به آیات قرآن کریم و روایات رسـول اکـرم 9و اهلبیـت:

ندارد .البته گاه به داللت عقل استناد میکند ،چنانکه در فصل هشتم مینویسد« :و تلفـظ بـه
تعرض اَعراض دشمنان ،بوایت ماموم بُ َود و از عقل دور؛ چه این افعال ،بـه
دشنام و لعنت و ّ
مضر بُ َود که هـم بـه
مضرتی نرساند و نفس و ذات مرتکب را فی الحال ّ
نفوس و اموال ایشان ّ
سفها تشبّه کرده باشد و هم خصوم را مجال دراززبانی و تسلّط داده» (طوسی.)۰۰۵ :۱۰۶۷ ،
دیگر آثار پژوهششده در این مقاله از ایـن نظـر ،کاسـتی چشـمگیری ندارنـد ،چنانکـه
درکتاب مفاتیا الحیات در ابتدای هر مبح اشارهای به معارف قرآنی متناسب بـا آن مبحـ
شده و سپس به بح هایی روایی پرداخته شده است .اخالق در قرآن آیت هّال مصبا یـزدی
نیز از نظر استناد به آیات قرآن کاستی قابلتوجهی ندارد و مستند نکردن آموزههای معاشـرت
به روایات در این کتاب نیز از این روست که موضوع کتاب ،بررسی معارف قرآن است.
سال هفتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۵

یا در زنجیرۀ سند سقط و افتادگی وجود دارد .ثانیاً بایـد معلـوم شـود یکایـک راویـانی کـه

۱۷۶

نامشان در سلسله سند یاد شده ،امامی ،عادل و ثقه (مورد وثـوق و قابـل اعتمـاد و راسـتگو)

 .3بیتوجهی به سندپژوهی روایات معاشرت

روایات بیانگر آداب و اخالق معاشـرت ،همچـون روایـات فقهـی ،دارای سلسـله سـند
هسـتند و همچــون روایــات فقهــی بایــد دارای اعتبــار باشـند .بــر ایــن اســاس ،هــم منــابع
معاشرتپژوهی شیعی و هم اهل سنت ،نیازمند سـندپژوهیانـد؛ بـر ایـن اسـاس ،در منـابع
شیعی ،اوالً باید بررسی شود سلسله سند از آخرین راوی تا معصوم 7به هم پیوسـته اسـت،

هستند یا ضعیف ،مجهـول و  . ...تـاکنون نـه در آثـاری کـه قـدما و متـأخران دربـارۀ آداب
معاشرت نگاشتهاند و نه به شکل مستقل ،پژوهشی جامع دربارۀ رجال سـند روایـات بیـانگر
آداب و اخالق معاشرت انجام نگرفته است.
گفتنی است که توسعۀ سندشناسی علمی و فنّی روایات ،از عرصۀ روایات فقهی به دیگـر
عرصهها ،مانند روایات اعتقادی ،روایات اخالقی و روایات تفسیری ،از بایستههای پژوهشی

حوزههای علوم دینی است که برخـی بزرگـان حـوزه در ایـن زمینـه پیشـگام بـوده و آثـار
ارزشمندی را عرضه کردهاند؛ چنانکه عالمه جوادی آملی با این ایده که روایـات تفسـیری

موجود در کتب تفسیر روایی مانند نور الثقلین و کنز الـدقا ق و البرهـان فـی تفسـیر القـرآن
همچون روایات بیانگر احکام فقهی باید بررسی سندی شوند و بـه مـوازات بررسـی رجـال
فقهی (رجال سند روایات فقهی) در فقه ،باید رجال تفسیری (رجال سند روایـات تفسـیری)

نیز بررسی شوند ،به پژوهشی در این زمینه اقدام کرده و اثر فاخر و ارزشمند رجال تفسیری
را به جامعۀ علمی عرضه کرده که مرکز نشر اسـرام مجلـداتی از آن را منتشـر کـرده اسـت.

1

بزرگ (رضوان هّال علیهم) در بخش روایات فقهی ،هم از جهت رجال ،هم بـه لحـاظ درایـه
بسیار پیشرفت شده است و مشابه همین کار باید دربارۀ روایـات تفسـیری ،روایـات مقتـل،
روایات تاریخ و روایات اخالق انجام شود» (جوادی آملی ،۷۳ :۱۰۷۹ :در آستانۀ انتشار).
در میان آثار بررسیشده ،تنها اثری که افزون بر ارا ۀ ترجمۀ دقیق و رسا از روایات بیـانگر
آداب معاشرت به سندپژوهی روایات یادشده نیـز پرداختـه (گرچـه بررسـیهای سـندی در
کتاب نیامده اند) ،کتاب مفاتیا الحیات عالمه جوادی آملی است .در سخن ناشـر کتـاب ،در
این باره چنین آمده است« :االب روایات این اثر ،معتبرند و برخی از آنها بر مبنـای تسـاما
در ادلۀ سنن مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ در همان حال ،از آوردن نقلهایی که با اصول عقلـی
و نقلی معارف اسالمی هماهنگ نیست ،پرهیز شده است» (جوادی آملی.)۰۰ :۱۰۷۴ ،
 .۴کاستی در تحلیلهای علمی

بسیاری از آموزههای قرآنی و حدیثی معاشرت ،با آنکه ظرفیـت تحلیـل علمـی دارنـد و
تحلیلهای یادشده میتوانند جنبههای ناشناختۀ برخـی معـارف اسـالمی را روشـن کننـد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣گفتنی است که چون این اثر ارزشمند به پایان نرسیده ،نتیجۀ پژوهشی آن در تفسیر تسنیم آیت هّال جوادی رعایـت
نشده است و امید میرود پس از تکمیل مجلدات کتاب رجال تفسیری و در ویرایش بعدی تفسیر تسنیم ،این مهـم
تحقق پایرد.
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آیت هّال جوادی آملی دربارۀ این ایده چنین مینویسد« :به برکـت تـالش و کوشـش علمـای
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برجستگی تعالیم اسالم را در مقایسه با دیگر ادیان و مکاتب نشان دهند ،در آثار بررسیشـده
فاقد تحلیل هستند و به نقل و ترجمۀ آنها بسنده شده است .به دو نمونه اشاره میکنیم:
نمونۀ یکمُ :سلَمی دربارۀ توافل به ذکر عنوان و بیان حدیثی از امام صادق 7بسنده کـرده
و نهتنها موارد توافل را تبیین نکرده و به پرسشهای مطر دربارۀ آن پاسخ نداده ،بلکه حتـی
ـی َعـن َجعفَـر بـن
توافل را تعریف نیز نکرده استَ « :و من َآداب َها التَوَا ُف ُل َعـن
َ
اإلخـوانُ .حک َ
ٍ
أقد َارکُم بالتَوَافُل :و از ادبهای معاشرت ،توافـل (خـود را بـه افلـت
ُم َحمد أن ُه قَالََ :ع ِّظ ُموا َ
زدن) است .از جعفر بن محمد [علیهالسالم] حکایت شده است که فرمود با توافـل ،جایگـاه
و منزلت خود را بزرگ دارید و بر ارزش خود بیفزایید» (پورجوادی.)۱۳۶/۱ :۱۰۶۷ ،
توافل به معنای «تظاهر به افلـت» یـا «ندیـده گـرفتن و خـود را بـه بـیخبـری زدن» از
ارزشهــای اخــالق معاشــرت اســت کــه در منــابع معاشــرتپژوهی آمــده اســت .یکــی از
پرسشهای اساسی دربارۀ توافل ،دربارۀ قلمـرو توافـل و نسـبت و مرزبنـدی آن بـا فریضـۀ
«امربهمعروف و نهیازمنکر» است که متأسفانه تحلیل متناسبی در این بـاره در منـابع یادشـده
سال هفتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۵
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نیامده است و دربارۀ آن میتوان گفت فضیلت اخالقی و ارزشمنـد توافـل بـا حکـم فقهـی
فریضۀ امربهمعروف و نهیازمنکر هی تنافیای ندارد و با آن سازگار است؛ زیرا:
الف) برخی مصادیق توافل با برخی شیوههای امربهمعـروف و نهـیازمنکـر قابـل جمـع
هستند ،چنانکه رسول خدا 9هرگاه کار نادرستی از کسی مـیدیـد ،بـدون پـردهدری و بـه
شکلی کلّی میفرمودند :برخی را چه شده است که چنین و چنان میکنند؛ و به کنندۀ آن کـار
تصریا نمیفرمود« :کَانَ َرسو ُل هّال صلَی هّال علَیه َو آله َو سلم إذَا کَره من إنس ٍ
ان شَ یئاً قَالََ « :مـا
َ َ
ُ َ
َ
َ
َ
ُ
بَا ُل أقْوامٍ یَف َْعلُونَ کَاَ ا َو کَـاَ ا» و َالیُ َعـیِّ ُن» (مجلسـی .)۱۱۴/۵۱ :۱۴۳۰ :در ایـن گفتـار رسـول
خدا 9گونهای از نهیازمنکر با شیوهای از توافل جمع شده است؛ یعنی بدون اینکه از فـرد

خاصی نام برده شود (توافل) ،با گفتن این جمله که «برخی را چه شده است کـه  »...نهـی از
منکر نیز صورت گرفته و انزجار از منکر نشان داده شده است.
ب) هر کس میتواند از حقوق شخصی خود بگارد و دربارۀ آن توافل کنـد ،چنانکـه امـام
سجاد 7در برابر اهانت و دشنام یکی از فریبخوردگان توافل ورزیدند و حتی زمـانی کـه آن

اهانتکنندۀ گستاخ گفت این دشنام را به شما دادم ،آن حضرت با نهایت بزرگـواری فرمودنـد:
ک
ل َعنْ ُه ،فَقَالَ لَ ُه الر ُجـ ُل :إیـا َ
من هم از تو گاشتمْ « :استَطَ الَ َر ُجل َعلَی َعل ِّی بْن ال ُْح َسیْن 7فَتَوَافَ َ
ک ُأاْضـی» (اربلـی)۱۳۱/۱ :۱۴۳۷ ،؛ « َسـب ُهَ 7ر ُجـل
َأ ْعنی ،فَقَالَ لَ ُه َعل ُّی بْ ُن ال ُْح َسیْنَ :8و َعنْـ َ
ک ُأاْضی» (مجلسی.)۷۶/۴۶ :۱۴۳۰ ،
ک َأ ْعنی ،فَقَالََ :7و َعنْ َ
ت َعنْ ُه فَقَالَ :إیا َ
ف ََسکَ َ
ج) برخی کارها با اینکه مباحند و انجام دادن آنها نه حرمـت دارد و نـه حتـی کراهـت،
ممکن است مایۀ رنجش ما را فراهم آورند که اینجا نیز میتوانیم افزون بـر اینکـه رنجـش
خود را اظهار نکنیم ،توافل کنیم و آن را ندیده بگیریم؛ چنانکه عالمه جوادی آملی میگوید:
منطقةالفران» (جوادی آملی۷۱/۱ :۱۰۹۰ ،ـ.)۷۰
د) چنانچه مسلمانی از روی سهو ،افلت ،اضطرار ،اکراه و اجبار کاری کند که فینفسـه و
بدون در نظر گرفتن عناوین یادشده (عناوینی که در حدی

رفـع (ابنشـعبه حرانـی:۱۰۶۰ ،

 )۷۳آمدهاند) گناه و خطا به شمار میآید ،از مـوارد و مصـادیق توافـل اسـت و در اینگونـه
موارد توافل اثر مثبت و سازنده دارد.
ه) با توجه به موارد و مصادیق یادشده و با عنایت به اینکه امربهمعروف و نهیازمنکـر ،از
(حـق هّال) اسـت،
(حقالنـاس) و حقـوق خـدا
ّ
مهمترین واجبات دینی و حافظ حقوق مردم ّ
چنانچه امربهمعروف و نهیازمنکر با توافل جمعپایر نباشد ،قطعاً تا هر جا که مرز امر و نهی
است (بدین معنا که امر و نهیی وجود داشته باشد) ،نمیتوان به بهانۀ ارزشمندی و اخالقـی
بودن توافل ،از این واجب محوری و اساسی دینی دست برداشت و در برابر گناه تجـاوز بـه
حق مردم یا حق خدا سکوت کرد.
نمونۀ دوم :در کتاب عرفان اسالمی که برخی آموزههای معاشـرت اسـالمی را آمیختـه بـا
دیگر مباح

ظـن» اسـت
اخالقی و عرفانی بیان کرده است ،در باب  ۹۷که دربـارۀ « ُحسـن ّ

اجتَنبُـوا
(انصاریان ،)۱۰۷/۱۱ :۱۰۹۶ ،آیۀ دوازدهم سورۀ مبارک حجرات یا َأیُّ َها الای َن َآمنُوا ْ
کَثیراً م َن الظ ِّن إن بَ ْع َ الظ ِّن إثْم را نقل و ترجمـه کـرده (پیشـین )۱۴۶/۱۱ :و بـر اسـاس
آموزۀ این آیه مینویسد« :آنان که نسبت به مردم بدگمانند ،چه این گمان بـد خـود را اظهـار
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«مدار مدارا ،یا مباحات جایی است که توافل ،تجاهل ،اامـاض و گاشـت روا باشـد؛ یعنـی
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مقدس ،گنهکارنـد؛ و بـدگمانی آنـان نسـبت بـه مـردم در
کنند یا ابراز ننمایند ،از نظر شارع ّ
پروندۀ ایشان ثبت میشود و در میزان قیامـت بـه محاسـبه گااشـته خواهـد شـد» (پیشـین:
 .)۱۴۰/۱۱با اینکه دربارۀ آیۀ یادشده سه پرسش مهم مطـر اسـت ،هـی گونـه تحلیلـی در
کتاب در این باره انجام نشده است و تنها از گمان مطر در آیه با تعبیر «گمان بد» یـاد شـده
است .این پرسشها عبارتند از:
ـن
(الف) مراد از گمانی که در این آیه مسلمانان به پرهیز از آن مأمور شـدهانـد :کَثیـراً م َ
الظ ِّن  ،گمان بد است یا هـر گمـانی؟؛ (ب) گمـان ،گونـهای از ادراک نفسـانی اسـت کـه
بیاختیار برای نفس پدید میآید و بر این پایه نمیتـوان از آن نهـی کـرد؛ پـس چـرا در آیـۀ
موردبح

اجتَنبُوا کَثیراً م َن الظ ِّن ؟؛ و (ج) چرا با اینکه گمان ،اعـم
از آن نهی شده استْ :

از گمان خوب یا بد ،از مقولۀ ادراک است و ادراکات در اختیار آدمـی نیسـتند ،قـرآن کـریم
بسیاری از گمانها را گناه به شمار آورده است :إن بَ ْع َ الظ ِّن إثْم ؟
عالمه طباطبایی در تفسیر همین آیه ،به این سه پرسش چنین پاسخ داده است:
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الف) مراد از گمانی که در این آیه مسلمانان به پرهیز از آن مأمور شدهاند ،گمان بد اسـت؛
وگرنه گمان خوب به آن سفارش هم شده است ،چنانکه در ماجرای افـک ،خـدای سـبحان
به مسلمانان فرمود چرا وقتی آن بهتان را دربارۀ همکیش خود شنیدید ،مردان و زنـان مـلمن
در حق او که از خودشان به شمار میرفت ،گمان نیک نبردند و نگفتند ایـن ،بهتـانی آشـکار
نات ب َأنْفُسه ْم َخیْر ًا (نور .)۱۱/تعبیر «ظَ ـن ...
وه ظَ ن ال ُْم ْلمنُونَ َو ال ُْم ْلم ُ
است :ل َْوال إ ْذ َسم ْعتُ ُم ُ
َخیْراً» همان گمان نیک یعنی خوشبینی است.
ب) مراد از «اجتناب از ظن» پرهیز [از خود ظن نیست ،بلکـه] از ترتیـب اثـر دادن بـه آن
ال بر اثر بدگویی از برادر مـلمن نـزد او] بـه بـرادر مـلمن خـود
است؛ مانند اینکه کسی [مث ً
بدگمان شود [و بر اساس این بدگمانی] او را متهم کند و [همان نسبت را کـه شـنیده اسـت]
برای دیگران نیز نقل کند ،یا اثر عملی دیگرى بر گمانش مترتب کند؛ اما خود گمان از آن رو
که گونهای از ادراکات نفسانی است ،امری است که بیاختیـار و ناگهـان بـرای نفـس پدیـد
میآید و بر این پایه نهیی به آن تعلق نمیگیرد ،مگر به برخی مقدمات اختیاری آن.

ج) بر اساس آنچه گاشت ،گناه بودن برخی گمانها از این روست که برخی از آثاری که
بر آن مترتب میکنند ،گناه است؛ گناهی مانند توهین به کسی که به او گمـان بـد بـردهایـم و
نسبت دادن [همان شنیدهها] به او و دیگر آثار بد حرام» (عالمه طباطبایی.)۰۱۰/۱۹ :۱۰۷۰ ،
 .5فقدان رویکرد فقهی به احادیث معاشرت

بسیاری از آموزههای قرآنی و حدیثی معاشرت ،گرچه در تقسـیم معـارف دینـی بـه سـه
حوزۀ عقاید ،اخالق ،و فقه و حقوق ،از یک نظر در حوزۀ اخالق قرار میگیرنـد ،از منظـری
دیگر ،در حوزۀ فقه قرار گرفته و زیر پوشـش احکـام خمسـۀ تکلیفیـه (وجـوب ،حرمـت،
استحباب ،کراهت و اباحه) هستند و زمینۀ استنباط حکم فقهی (فتوا) دارند ،درحالیکـه جـز
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تا آخر ،و وسایل ،ابواب العشره ،باب  ،۱۰۰و مستدرک ،ابـواب العشـره ،بـاب ،۱۱۶مراجعـه
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موارد بسیار اندک ،همانند استحباب سالم کردن و وجوب جواب سالم ،با رویکرد فقهی بـه
آنها نگریسته نشده است .اگر چنین تعاملی با روایات اخالق و آداب معاشـرت بـر اسـاس
«تساما در ادلّۀ سنن» نیز باشد ،چنانکه در برخی منابع به آن تصریا شـده (جـوادی آملـی،
 ،)۰۰ :۱۰۷۴پایرفته نیست؛ زیرا در برخی موارد ،روایات معاشرت ،گرچه در نگـاه ابتـدایی،
به گونهای ناهماهنگ هستند که جز فقیه مستنبط نمیتواند میان آنها جمـع و داوری کنـد و
جای شگفتی است که برخی فقیهان بزرگوار اینگونه موارد را به مقلدان ارجـاع دادهانـد .در
یکی از رسالههای استفتا ات در پاسخ این پرسش که «آیا بوسـیدن دسـت اسـتاد فقـه جـایز
است؟ اصوالً روایات مربوط به موارد جواز بوسیدن دست و صورت را بیان فرمایید» ،چنـین
پاسخ داده شده است« :بوسیدن دست استاد فقه جایز ،بلکـه مسـتحب مـیباشـد و در مـورد
روایات مربوط به بوسیدن دست و صورت به بحار االنوار ،جلد  ،۵۰صفحه  ،۰۵حـدی ۰۴
کنید» (مکارم شیرازی)۴۷۴/۱ :۱۴۱۵ ،؛ ارجاع مقلدان به کتب روایی در اینگونـه مـوارد کـه
نیازمند استنباط مجتهدانه و همراه با روشمندی و بهکارگیری صناعت خاص فقهـی و ارا ـۀ
نظر تخصصی و کارشناسی است ،درست به نظر نمیآید.
به یک نمونه از رویکرد فقهی به روایات بیانگر آداب معاشرت اشـاره مـیکنـیم .یکـی از
آداب معاشرت ،روبوسی (بوسیدن پیشانی یـا گونـۀ انسـان مـلمن) اسـت .روبوسـی کـه از

مصادیق تحیّت و از نشانههاى دوستی ملمنان با یکدیگر و عامل افزایش محبت و صمیمیت
است ،آدابی دارد که در روایات معصومان :بیان شدهاند و برخی فقیهان با رویکـرد فقهـی
بر اساس آن روایات فتوا دادهاند .گفتنی است که بر اساس روایات یادشـده ،جـای بوسـیدن
ملمن ،پیشانی (احسا ی۴۰۶/۱ :۱۴۳۰ ،؛ کلینی۱۹۷/۱ :۱۰۵۷ ،؛ و مجلسی )۰۵/۵۰ :۱۴۳۰ ،یـا
گونۀ اوست (کلینی )۱۹۶/۱ :۱۰۵۷ ،که در فرهنگ فارسی از آن به «روبوسی» یاد مـیشـود؛
اما بوسیدن دست ،سر و لب دیگری ،مورد بح

و گاه اختالف فقهی است .به برخـی فتـاوا

دربارۀ بوسیدن دیگری اشاره میکنیم.
الف) عالمه محمدباقر مجلسی با استناد به برخی روایات ،مانند روایت امـام صـادق7
که فرمودند بوسیده نمیشود سر و نیز دست کسی ،جز دست رسول خدا یـا کسـی کـه از او
قصد رسول خدا 9شود« :الیُقَب ُل َر ْأ ُس َأ َح ٍد َو الیَ ُد ُه إال یَ ُد َر ُسول هّالَ 9أ ْو َم ْن ُأری َد به َر ُسـو ُل
هّال( »9کلینی ،)۱۹۷/۱ :۱۰۵۷ ،بوسیدن دست و سر را تنها دربارۀ معصومان :و سادات و
عالمان دینی روا دانسته اسـت .وی مـیگویـد« :مـراد از « َمـن أریـ َد بـه َر ُسـو ُل هّال» ،امامـان
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اهلبیت( :مورد اجماعی) و سادات و عالمان (مورد اختالفی) است و در سخنان اصحاب
ما تصریا به حرمت نیست»؛ آنگاه از برخی محققان نقل میکند که شاید مراد از این جملـه،
امامان معصوم :باشد ،چنانکه از حدی

بعـدی برمـیآیـد و احتمـال دارد حکـم ،شـامل

عالمان و هدایتگران دینی باعمل نیز بشود ،زیـرا عالمـان شایسـته ،وارثـان پیـامبران هسـتند
(مجلسی .)۰۹/۵۰ :۱۴۳۰ ،ایشان در جای دیگر مینویسد« :محتمل است که مخصوص ا مـۀ
معصوم :باشد و اظهر آن است که شامل سادات و علما نیز باشد؛ زیـرا کـه تعظـیم ایشـان
براى آن میکنند که فرزند آن حضرت یا حافظ علوم و مروج دین آن حضـرتند و احـوط آن
است که به ایر دست پیومبر و امام را نبوسند» (مجلسی.)1٣1 :٣١19 ،
ب) آیت هّال تبریزی نیز دربارۀ بوسیدن دست میگوید« :بوسیدن دست دیگرى فـینفسـه
مکروه است ،مگر آنکه بوسیدن دست به خاطر رسول هّال صلی هّال علیه و آله و سـلم باشـد؛
مثل بوسیدن دست عالم دینی یا دست سادات که در این صورت مطلوبیـت دارد» (تبریـزی،
بیتا.)51١/٣ :

ج) آیت هّال بهجت در پاسخ به این پرسش کـه بوسـیدن لـب محـارم ،همچـون خالـه یـا
خواهرزاده یا فرزند چه حکمی دارد ،فرمودهاند« :اگر به قصـد ریبـه نباشـد ،اشـکال نـدارد»
(بهجت)۱۳۳/۴ :۱۴۱۹ ،؛ نیز در پاسخ به ایـن پرسـش کـه در برخـی منـاطق هنگـام دیـد و
بازدید ،رسم است که مردان لب مردان دیگر یا زنان لب زنهاى دیگر را میبوسند .اگـر ایـن
عمل بدون قصد شهوت انجام شود ،چه حکمی دارد ،فرمودهاند« :اشـکال نـدارد» (بهجـت؛
.)۱۳۳/۴ :۱۴۱۹
 .6ناهمگونی سرفصلها

مقومات مفهومی
پژوهشهای پیشین در معناشناسی معاشرت و ناشناخته ماندن گوهر معنا و ّ
ُخـوت» (بـرادری) و « ُخلـت»
واژۀ معاشرت و عـدم مرزبنـدی آن بـا مفـاهیمی همچـون «ا ّ
(دوستی) ،همچنین در دسـت نبـودن تعریفـی دقیـق از تعبیـر «آداب و اخـالق معاشـرت»،
سرفصلهای مباحثی که نگارندگان اخالق معاشرت در کتب خود آوردهاند ،بسـیار متفـاوت
و ناهمگون و ایرجامع هستند؛ برای مثال ،عناوین و سرفصلهای برخـی نگاشـتهها دربـارۀ
آداب معاشرت را با یکدیگر مقایسه میکنیم.
الف) عناوین بابهایی که در «کتاب العشره» اصـول کـافی کلینـی آمـدهانـد :واجبـات و
وظایف در معاشرتُ ،حسن معاشرت ،شایستگان و ناشایستگان دوستی و همنشینی ،دوست
داشتن مردم ،سالم کردن ،چشمپوشی و توافل ،عطسه و تسمیت (دعـا) بـرای عطسـهکننده،
بزرگداشت بزرگساالن ،حق تازهوارد و مهمان ،رازداری در مجالس ،نجوا و درگوشی سخن
گفتن در مجلس ،بایستهها و نبایستههای نشستن در مجالس ،شوخی و خنده ،حق همسـایه،
حق همسفر ،نامهنگاری ،سوزاندن برگههای حاوی نامها و کلمات مقدس.
ب) عناوین آدابی که در کتاب احیام علوم الدین ازالی ،در «کتاب آداب األلفة و األخـوة و
الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلق» آمدهاند .وی آداب معاشرت را در یک دستهبندی کلی
پنج دسته میکند :حقوق المسلم؛ حقوق الجوار؛ حقوق االقارب و الرحم؛ حقوق الوالـدین و
الولد؛ حقوق المملوک (ازالی ،بیتا۷۷۰/۱ :ـ)۱۳۴۱؛ و در دستۀ «حقوق المسـلم»  ۱۷حـق و
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چنانکه در بند یکم (کاسـتی در اصـطال پژوهـی معاشـرت) گاشـت ،بـر اثـر ضـعف

۱۶۰

ادب معاشرت را بدین شر بیان کرده است :برای ملمنان همان را دوسـت بـدارد کـه بـرای
خود دوست میدارد؛ آزار نرساندن به مسلمانان؛ پرهیز از سـخنچینی؛ طـول نـدادن قهـر و
جدایی بیش از سه روز؛ احسان به دیگران در حد توان؛ اجازۀ ورود گرفتن هنگام وارد شدن
بر دیگران؛ برخورد با همگان با اخالق خوب؛ بزرگداشت سالمندان و مهربانی بـا کودکـان؛
برخورد با همگان با گشادهرویی و رفق و مدارا؛ وفاکردن به وعـدهها؛ انصـاف در تعامـل بـا
دیگران؛ احترام بیشتر به شخصـیتها؛ اصـال ذاتالبـین؛ پوشـاندن عیـوب و زشـتیهـای
دیگران؛ پرهیز از مواضع تهمت؛ شفاعت برای نیازمندان نزد منزلتداران؛ شـروع کـردن بـه
سالم پیش از سخن گفتن و مصافحه هنگـام سـالم؛ مصـون داشـتن عـرض و جـان و مـال
مسلمانان از ستم در حد توان؛ تسمیت (دعـا) بـرای عطسـهکننده؛ مـدارا و تحمـل در برابـر
بدرفتاری شروران؛ خـودداری از معاشـرت و دوسـتی بـا تـوانگران و همنشـینی کـردن بـا
تهیدستان؛ خیرخواهی برای مسلمانان و شادکردن دل آنان؛ عیـادت بیمـاران؛ تشـییع جنـازۀ
مردگان؛ زیارت قبور ملمنان (ازالی ،بیتا۷۷۴/۱ :ـ.)۱۳۱۵
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ج) عناوین آدابی که در کتاب اخالق در قرآن استاد مصبا آمدهاند :سـالم کـردن و انـس
گرفتن؛ جواب دادن به سالم؛ اجازۀ ورود خواستن؛ اااخوردن در خانۀ دیگران؛ جادادن بـه
تازهوارد در مجلس؛ شنیدن و تحمل سخن دیگران؛ نجوا و سخن درگوشـی؛ رعایـت آداب
ویژۀ پیامبر( 9مصبا یزدی۱۴۷/۰ :۱۰۵۹ ،ـ.)۱۹۱
آیت هّال مصبا بخش بسیار اندکی از آداب معاشرت (نُه ادب) را در فصل نهم جلد سـوم
کتاب اخالق در قرآن آورده است .کمشمار بودن آداب یادشده در کتاب ،از آن روست که از
یک سو موضوع کتاب ،بررسی معـارف قرآنـی اسـت و طـر مباحـ

و آداب یادشـده در

روایات معصومان :در این کتاب خروج موضوعی دارد .از سوی دیگر ،گویا تلقـی اسـتاد
مصبا از معاشرت ،تعامل با خصوص کسانی است که در محیطی ماننـد خانـه بـا یکـدیگر
مالقات میکنند .از این رو ،حتی بایستههای اخالقی قرآنی ،مانند عدالت اجتمـاعی ،اصـال
میان مردم ،احسان به دیگران ،وفای به عهد و پیمان ،امانـتداری ،حفـظ آبـرو و صـیانت از
شخصیت دیگران ،آداب سخن گفتن و سخن شنیدن و عفـو و اامـاض و نیـز نبایسـتههای

تجسس ،ایبت ،اسـتهزا و تمسـخر و خودخـواهی را کـه در
اخالقی قرآنی ،مانند بدگمانیّ ،
دیگر فصول بیانگر اخالق اجتماعی در همین جلد آمدهاند ،در فصل نهـم کـه عنـوان «آداب
معاشرت» دارد ،نیاورده است.
د) عناوین آدابی که در کتاب معاشرت ،اثر استاد حسین انصاریان آمدهانـد :ارزش رفاقـت
صحیا؛ همنشینان پاک و ناپاک؛ دوستی و معاشرت بـا اهلبیـت:؛ همنشـینی بـا بنـدگان
صالا؛ حقوق رفاقت و معاشرت؛ الگوهای واالی معاشرت.
نگاهی گارا به عناوین و سرفصلهای این چهار کتاب ،بـهخوبی نشـاندهندۀ نـاهمگونی
گفتنی است که عالوه بر ناهمگونی سرفصلهای موجـود در نگاشـتههـای بررسیشـده،
جامعیت مباح

آداب معاشرت در آنها نیز دچار اشکال اسـت؛ چنانکـه در کتـاب العشـره

اصول کافی از آداب تعامل با «همسایه» و «همسفر» سخن بـه میـان آمـده اسـت؛ ولـی آداب
«میزبانی و مهمانی» که از مهمترین بخشهای آداب معاشرت است ،سخنی بـه میـان نیامـده
است و تنها یک باب ،آن هم با یک حدی
(کلینی)۶۷۷/۱ :۱۰۵۷ ،؛ نیز به مبح

با عنوان «حق الداخل» دربارۀ تازهوارد آمده است

بسیار مهم چگونگی معاشرت با نامحرمان نپرداختـه و

تنها پس از گشودن چند باب دربارۀ سالم کردن ،حتی دربارۀ سالم کردن به اهل کتاب ،بـابی
اب التَسلیم َعلَی الن َسام» آورده که تنها یک حدی
با عنوان «بَ ُ

دربارۀ سالم کردن به بـانوان در

آن آمده است (کلینی .)۶۴۹/۱ :۱۰۵۷ ،در دیگر آثار معاشرتپژوهی بررسیشده نیـز دربـارۀ
مبح

بسیار مهم معاشرت با نامحرمان ،بـاب و فصـل و مبحثـی نیامـده اسـت (احمـدپور،

.)۰۵۱ :۱۰۹۷
از کمبودهای کتاب مفاتیا الحیات عالمه جوادی آملی نیز این است که گرچـه مبحثـی را
به تعامل با مهمان اختصاص داده (جوادی آملی۰۹۳ :۱۰۷۴ ،ـ« ،)۰۹۷تعامـل بـا میزبـان» کـه
همانند تعامـل بـا مهمـان ،آداب فراوانـی (دسـتکم هفـده ادب) دارد (عیسـیزاده:۱۰۷۵ ،
۴۷ـ ،)۷۹موفول مانده است.
 .7بیتوجهی به مسائل مستحدث آداب معاشرت
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آنهاست.

۱۶۷

در روزگار معاصر ،با پیشرفت تکنولوژی ،فضای مجازی بـه عنـوان عرصـهای نـو بـرای
شکل جدیدی از ارتباط با دیگران ایجاد شده است که به صورت الکترونیکی و بـا سـرعت،
جایگزین ارتباطهای سنتی میشود .با رواج و گسترش این فضا ،افراد در هر زمـان و مکـان
بهراحتی میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند؛ چنانکه ممکن است به آسیبهای آن گرفتـار
شوند .به تبع پیدایش و گسترش این فضا ،مباحثی مستحدث ،ماننـد فقـه رسـانهای ،حقـوق
رسانهای و اخالق رسانهای در عرصۀ پژوهشهای دینی پدید آمدهاند .بر این اساس ،امـروزه
با گشوده شدن فضای مجازی و با توجه به برخی تفاوتهای آن با فضای حقیقی و فیزیکی،
در برخی احکام فقهی و اخالقی ،نیازمند رویکردی جدید به احکام و آداب تعامل با دیگران
در فضای مجازی هستیم که نگاشتههای معاشرتمحـور معاصـر چنـین رویکـردی ندارنـد.
ال فضـای
البته در زمان پژوهش و نگارش آثار متعلق به سدهها و حتی دهـههای پیشـین اصـ ً
مجازی به شکل کنونی آن وجود نداشته و در دوران معاصر نیز در کتب آداب معاشـرت بـه
آن توجه نشده است.
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معاشرت ،همانگونه که در فضای واقعی تحقق مییابـد ،در فضـای مجـازی نیـز مطـر
است و میتوان گفت گرچه برخی موارد اخالق و آداب معاشرت ،ویژۀ فضـای واقعـیانـد،
مانند مصافحه ،معانقه ،روبوسی و رعایت آداب نشستن در جلسات کـه در فضـای مجـازی
جایگاهی ندارند ،بسیاری از موارد اخالق و آداب معاشـرت ،مشـترک میـان ایـن دو محـیط
هستند؛ مانند لزوم امربهمعروف و نهیازمنکر ،رعایت ادب در گفتـار و خـودداری از سـخن
ناروا و ناپسند ،حفظ حریم شرعی با نامحرمان و لزوم احترام به سالمندان؛ همچنـین برخـی
موارد ممکن است ویژۀ فضای مجازی باشند؛ مانند به اشتراک گااشتن عکس و متن و مانند
آنها ،چنانکه بررسی حکم فقهی استفاده از فیلترشکن ،از احکام فقهی ویژۀ فضای مجـازی
است که در فقه قابلبررسی اسـت .از ایـن رو ،الزم اسـت پژوهشـگران و نگارنـدگان آداب
معاشرت به این فضا نیز توجه کنند.
چنانکه گاشت ،فضای مجازی از یک سو فرصتهایی را در اختیـار اسـتفادهکنندگان از
این فضا نهاده و از سوی دیگر ،با تهدیدهایی همراه است؛ تهدیدهایی مانند به خطـر افتـادن

امنیت اخالقی افراد و خانوادهها بر اثـر عـدم رعایـت اخـالق و آداب معاشـرت در فضـای
مجازی و شبکههای اجتماعی .به نمونههایی از ناهنجاریهای اخالقی و رفتاری که در عصر
کنونی با گسترش فضـای مجـازی توسـعه فراوانـی یافتـهانـد ،اشـاره مـیکنـیم :اسـتفاده از
فیلترشکن و ورود به سایتهای ضداخالق و ویرانگر عقیده و اخالق؛ شـیوع هرزهنگـاری،
هرزهبینی و هرزهگردی کـاربران؛ عـدم رعایـت عفـت جنسـی در ارتباطهـای صـمیمی بـا
نامحرمان؛ نشر درون و گزارشهای نامستند؛ ارسال پیامها و لطیفههایی که مقدسات دینـی را
َ
به تمسخر میگیرند؛ افشای اسرار دیگران از راه بـه اشـتراک گااشـتن هـر مطلـب و متنـی؛
ارسال و نشر مطالب خالف اخالق؛ نقل و اشاعۀ شایعات سیاسی و فرهنگی؛ و حتی افزودن

بررسی انتقادی معاشرتپژوهی در میراث اسالمی و آثار معاصران (کاستیها و راهکارها)

بیشتر آنها را در «کتاب االیمان و الکفر» و «کتاب العشره» گردآورده ،طبقهبندی عنـاوین ،دقیـق
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افراد به گروههای مجازی بدون اجازه و هماهنگی با آنان.
محور دوم :کاستیها در ارائۀ اطالعات پژوهششده
 .1کاستی در طبقهبندی اطالعات

افزون بر کاستی چشمگیر در همگونی سرفصلها و جامعیت در نگاشتههای معاشـرتمحور
که در بند ششم مبحـ

پیشـین گاشـت ،اطالعـات گردآوریشـده دربـارۀ معاشـرت نیـز

بهدرستی طبقهبندی نشدهاند و دستهبندیها با اشکاالت فراوانی روبهرو هستند که به برخـی
از آنها اشاره میشود.
کلینی در جلد دوم اصول کافی احادیـ اخالقـی را بـر اسـاس موضـوع تفکیـک کـرده و
احادیثی را که دارای موضوع مشترکی بوده ،ذیل یک «باب» گرد آورده و برای هر باب عنـوانی
نهاده است .وی گرچه کوشیده تا ساختار منظمی برای مباح اخالق اجتمـاعی ایجـاد کنـد و
نیست و گاه درهمآمیخته است؛ برای مثال ،به برخی از آمیختگیها اشاره میشود.
الف) برخی آداب معاشرت به جای آنکه در کتاب العشره بیایند ،در کتاب االیمـان و الکفـر
آمدهاند؛ مانند بابهای «دیدار بـا بـرادران دینـی» (کلینـی« ،)۱۵۶/۱ :۱۰۵۷ ،مصـافحه (دسـت
دادن)» (کلینی« ،)۱۵۷/۱ :۱۰۵۷ ،معانقه (در آاوش گرفتن)» (کلینـی ،)۱۹۰/۱ :۱۰۵۷ ،و «تقبیـل
(بوسیدن)» (کلینی)۱۹۷/۱ :۱۰۵۷ ،؛ همچنین برخی بابها تناسب بیشـتری بـا کتـاب العشـره

دارند و در کتاب االیمان و الکفر آمدهاند؛ مانند « ُحسـن البشـر (گشـادهرویی)» (کلینـی:۱۰۵۷ ،
« ،)۱۳۰/۱صــدق و ادای امانــت» (کلینــی« ،)۱۳۴/۱ :۱۰۵۷ ،مــدارا» (کلینــی،)۱۱۹/۱ :۱۰۵۷ ،
«تواضع» (کلینی« ،)۱۱۱/۱ :۱۰۵۷ ،صـلۀ رحـم» (کلینـی« ،)۱۷۳/۱ :۱۰۵۷ ،شـادکردن ملمنـان»
(کلینی« ،)۱۹۹/۱ :۱۰۵۷ ،برآوردن حاجت ملمن» (کلینی« ،)۱۷۱/۱ :۱۰۵۷ ،زدودن ام ملمنـان»
(کلینی« ،)۱۷۹/۱ :۱۰۵۷ ،ااا دادن به ملمن» (کلینـی« ،)۱۳۳/۱ :۱۰۵۷ ،لبـاس دادن بـه مـلمن»
(کلینی« ،)۱۳۴/۱ :۱۰۵۷ ،خیرخـواهی بـرای ملمنـان» (کلینـی« ،)۱۳۹/۱ :۱۰۵۷ ،آشـتی دادن و
اصال میان ملمنان» (کلینی.)۱۳۷/۱ :۱۰۵۷ ،
ب) برخی از بابهایی که در کتاب العشـره آمـدهانـد ،ربـط روشـنی بـا آداب معاشـرت
المکتُوبَة :نهی از سوزاندن برگههایی کـه
ندارند؛ برای مثال« ،بَ ُ
إحراق القَراطیس َ
اب النَهی َعن َ
[نامها و کلمات مقدس] بر آنها نوشته شده» (کلینی .)۶۵۰/۱ :۱۰۵۷ ،کلینـی صـرفاً از آن رو
که باب پیشین دربارۀ گفتن و نگارش «بسم هّال الرحمن الرحیم» در نامه و ایرنامه بوده ،ایـن
باب را در اینجا گشوده است.
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اب االتکَام َو االحتبَام» (کلینی۶۶۱/۱ :۱۰۵۷ ،ـ )۶۶۰که دربارۀ چگونگی نشسـتن
ج) در «بَ ُ
است ،پنج حدی

آورده که هی یک از آنها تصریحی به چگونگی نشستن در مجالس و نزد

معاشران ندارد ،بلکه بیشتر دربارۀ تکیه کردن در مسجد و مقابل کعبه است.
ُسلَمی نیز در کتاب آداب الصحبة و حسن العشرة بیش از نود ادب از آداب معاشرت را بیـان
کرده است ،ولی دستهبندی معینی ندارد؛ بـرای مثـال ،وی مـیتوانسـت آداب معاشـرت را بـه
گونههای زیر دستهبندی کند( :الف) بایستهها و نبایستههای معاشرت؛ (ب) آداب معاشـرت بـا
خانواده و جامعه (همسایه ،همکار ،همسـفر ،همنشـین ،مهمـان ،و )...؛ و (ج) آداب اخالقـی و
رفتاری معاشرت .تقسیم اخیر بر این اساس است که برخی از آداب یادشـده در کتـاب ُسـلَمی
امور رفتاری و بیرونیاند؛ مانند «ادب همراه نشدن جز با عـالم یـا خردمنـد بردبـار پرهیزگـار»
(پورجوادی )۵۰/۱ :۱۰۶۷ ،و برخی امور روحی و درونیاند؛ مانند «ادب حمـل سـخن و کـار
دیگران بر بهترین وجه و احتمال آن» (همان ،)۵۵/۱ :یا «ادب دوری از کینهتوزی و لزوم صـفا
و عفو از برادران» (همان ،)۵۹/۱ :و «ادب تواضع و ترک تکبر» (همان.)۹۱/۱ :

سلمی گاه چندین ادب ناهمگون از آداب معاشرت را در یک بند گرد آورده است که هـر
یک میتواند در بندی جداگانه و با دستهبندی منظمی ارا ه شود؛ مانند « َو مـن َآداب َهـا بشَ اشَ ـ ُة
رمـة
َظم الوَیظ َو إسق ُ
ُطف الل َسان َو َس َع ُة القَلب َو بَ ُ
َاط الکبر َو ُم َ
الوجه َو ل ُ
الز َم ُة ُ
سط الیَد َو ک ُ
الح َ
َ
إظه ُار الف ََر ب َما ُرزقَ من عشَ َرته َو إخوانه :از آداب معاشرت است گشادهرویی ،لطافت در
َو َ
سخن گفتن ،گشادگی سینه ،گشادهدستی ،فروخوردن خشم ،دوری از تکبر ،رعایت احتـرام،
اظهار شادمانی از معاشرت با دوستان و برادران» (همان.)۵۰/۱ :
ازالی نیز آداب معاشرت را که بیشترین آنها را ذیل عنوان عـام «حقـوق المسـلم» و در
شانزده ادب ،در هفدهمین بند به تبیین «ادب سالم کـردن و مصـافحه (دسـت دادن)» کـه از
نخستین آداب است ،پرداخته (ازالی ،بیتا)۱۳۱۳/۱ :؛ و سـپس در چیـدمانی نـاهمگون ،در
بند هجدهم از «صیانت از آبرو و جان و مال مسلمانان از ستم» یاد کرده (همـان)۱۳۱۶/۱ :؛ و
در بند نوزدهم «تسمیت (دعا) برای عطسهکننده» را بیان کرده اسـت (همـان .)۱۳۱۵/۱ :نیـز
آداب مربوط به هنگام دیـدار و مالقـات بـا یکـدیگر را در بنـدهایی پراکنـده آورده اسـت؛
چنانکه «اجازۀ ورود گرفتن هنگام مالقات» را در بند ششـم (همـان« ،)۷۷۹/۱ :برخـورد بـا
دیگران با چهرۀ گشاده و رفق و مدارا» را در بند نهم (همان« ،)۱۳۳۳/۱ :سالم و مصـافحه» را
در بند هفدهم (ازالی ،بیتا« ،)۱۳۱۳/۱ :تسمیت (دعـاکردن) بـرای عطسـهکننده» را در بنـد
نوزدهم (همان ،)۱۳۱۵/۱ :و «همنشـینی بـا تهیدسـتان» را در بنـد بیسـتویکم آورده اسـت
(همان.)۱۳۱۷/۱ :
از مهمترین کاستیهای اخالق ناصری در مباح

آداب معاشرت در فصلهـای ششـم و

هفتم کتاب نیز فقدان دستهبندی منظم و منسجم است.

در میان آثار بررسیشده ،بهتـرین و دقیـقترین طبقـهبنـدی اطالعـات در کتـاب مفـاتیا
الحیات عالمه جوادی آملی یافت شد که با رفع برخی کاستیهای جز ی ،مـیتوانـد الگـویی
برای طبقهبندی در اطالعات مبح

معاشرت باشد.

طبقهبندی پیشنهادی نگارنده در بخش پیشنهادات خواهد آمد.
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قالب  ۱۶حق و ادب بیان کرده ،ترتیب و دستهبندی خاصی ندارد؛ برای نمونه ،پـس از بیـان
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 .2کاستی در توجه به قالب دایرةالمعارفی

«دایرةالمعارف» کتاب مرجعی است با ویژگیهایی مانند دربرگیری دانش روزآمد دربـارۀ
یک رشتۀ خاص علمی یا گروهی از رشتهها بـه منظـور آسـان کـردن دسترسـی بـه علـوم،
نظامیافتگی اطالعات گردآوریشده در قالـب مقـاالت بـا نثـر علمـی و روزآمـد ،و چیـنش
مقاالت به ترتیب الفبایی نام مدخل (مرکز فرهنگ و معارف قرآن۱۹/۱ :۱۰۹۰ ،ـ .)۱۷تـاکنون
رویکری به دایرةالمعارفنگاری در مباح

معاشرت اسالمی نبوده و نگارش دایرةالمعـارف

در این مبح  ،میتواند راه دسترسی آسان و سریع به اطالعـات جـامع اسـالمی در مبحـ
معاشرت را هموار کند؛ به گونهای که پژوهشگران را از مراجعه به منابع فرعی بینیاز کنـد و
برای عموم مخاطبان دانشپژوه و عالقهمندان مطالعات دینی نیز مفید باشد.
نتیجه (چند راهکار پژوهشی)

برای رفع کاستیهای پژوهشی یادشده در این مقاله ،چند پیشنهاد پژوهشی ارا ه میشـود
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که به نظر میرسـد بـا رعایـت آنهـا تحـولی اساسـی در پـژوهش و نگـارش آمـوزههـای
معاشرتمحور رخ میدهد.
 .۱مفهومشناسی و اصطال شناسی دقیق واژۀ «معاشرت» و بررسـی معنـای لوـوی آن بـر
اساس جوامع لووی کهن و معتبر و سپس اصطال شناسی آن با استفاده از تفاسیر قرآن کـریم
و منابع واژهپژوهی قرآنی و بررسـی تفـاوت آن بـا مفـاهیمی ماننـد «مصـاحبت»ُ « ،خلّـت»،
«ا ُُخ ّوت» ،و نیز تفاوت «اخالق معاشرت» با «اخالق اجتماعی» و «حقوق برادری».
.۱توجه ویژه به آموزههای قرآنی معاشـرت و بهـرهگیـری گسـترده از آرام و تبیـینهـا و
تحلیلهای مفسران قرآن کریم ،مانند عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی در المیزان و آیـت هّال
جوادی آملی در تسنیم در تفسیر آیات و سورههای معاشرتمحور قرآن کریم .گفتنـی اسـت
که اوالً چون قرآن کریم خطوط کلی معاشرت را یاد کرده ،برای یـافتن تفاصـیل و جز یـات
آنها باید به آموزههای روایـی رجـوع شـود .ثانیـاً چـون بـر پایـۀ روایـات و رهنمودهـای
اهلبیت ،:قرآن کریم میزان سنجش و ارزیابی روایات است (کلینی۶۹/۱ :۱۰۵۷ ،ـ ،)۵۳بـا
استخراج مباح

قرآنی معاشرت ،زمینه و معیـاری بـرای ارزیـابی و تأییـد روایـات بیـانگر

معاشرت نیز فراهم میشود.
 .۰سندشناسی روایات بیانگر اخالق و آداب معاشرت در یک اثر مستقل با عنوان «رجـال
روایات اخالقی» همانند کتاب رجال تفسیری آیت هّال جوادی و با الگوگیری از آن.
 .۴پژوهش آموزههای معاشرت با رویکرد فقهی و اسـتنباط احکـام فقهـی آنهـا (احکـام
خمسۀ تکلیفیه :وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه).
 .۷تبیین اخالق و آداب معاشرت در فضـای مجـازی و ارا ـۀ آن در اثـری مسـتقل بـرای
استفادۀ کاربران این فضا.
شر است :در معارف و آموزههای معاشرت ،همانند بسیاری از دیگـر شـاخههـای معـارف
اسالمی ،آموزهها دو دستهاند :برخی بسـیار کلـی ،فراگیـر و حـاکم هسـتند و برخـی ریـز و
زیرشاخه و جز یاند؛ برای مثال ،معـروفمـداری ،احسـان بـه دیگـران ،خیرخـواهی بـرای
دیگران ،عدالت در گفتار و رفتار ،احترام به جان و مال و آبروی دیگـران ،مهربـانی و مـدارا،
صلا و آشتی ،و وفاداری به عهدها و پیمانها ،از اصول کلی و فراگیر معاشرت هستند که هر
یک ،آدابی فرعی را زیر پوشش دارند؛ درحالیکه آمـوزههـایی ماننـد دیـد و بازدیـد ،اجـازه
گرفتن برای ورود به خانۀ دیگران ،سالم و جواب سالم ،مصافحه (دست دادن) و معانقه (در
آاوش گرفن) فرعیاند .ثانیاً دستهای از آداب معاشرت از قبیل بایستههاو فضایل اخالقیانـد
و دستهای دیگر از قبیل نبایستهها و رذایل اخالقیاند که باید تفکیک شـوند .ثالثـاً برخـی از
آداب معاشرت ،همگانیاند و شایسته است در تعامل با همگان مراعات شـوند؛ ماننـد سـالم
کردن و پاسخ سالم دادن؛ و برخی ویژۀ گروههـایی خـاص هسـتند؛ ماننـد آداب میزبـانی و
مهمانی ،آداب تعامل با سالمندان ،همسایهداری و آداب عیادت از بیمـاران .بـر ایـن اسـاس،
میتوان مجموعه مباح

آداب معاشرت را در سه بخش اصلی ساماندهی کرد:

بخش یکم .اصول کلی حاکم بر معاشرت :این بخش ،شامل مواردی ماننـد خـدامحوری
در دوستی و دشمنی ،برادری دینی ملمنان با یکدیگر ،والیت ایمـانی و نظـارت ملمنـان بـر
یکدیگر ،معروفمداری ،احسان و نیکوکاری ،خیرخواهی (نصـیحت) ،عـدالت در گفتـار و
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 .۶طبقهبندی معارف و آموزههای معاشرت؛ طبقهبنـدی پیشـنهادی نگارنـدۀ مقالـه بـدین
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رفتار ،احترام و صیانت نسـبت بـه شخصـیت دیگـران ،مهربـانی و مـدارا ،رازداری ،نظـم و
انضباط ،فروتنی و تواضع ،همدردی و دلسوزی ،مواسات و ایثار ،صداقت ،خوشبینی ،عفـو
و صفا ،صلا و آشتی ،وفاداری به عهد و پیمان و تعاون بر ّبر و تقوا است.
بخش دوم .آداب معاشـرتی مشـترک :مـراد از آداب مشـترک ،آداب همگـانی اسـت کـه
شایسته است در تعامل با همگان مراعات شوند و خود به دو دستۀ «بایستهها» و «نبایستههـا»
قسمتپایرند .بایستهها مانند تحیّت و پاسخ تحیّت ،سالم و جواب سالم ،مصافحه ،معانقـه،
تبسـم،
روبوسی ،احوالپرسی ،خوشرویی و گشادهرویی ،خوشزبـانی ،شـوخی و خنـده و ّ
آداب نشستن در مجالس ،پـاکیزگی و آراسـتگی ،شـادکردن مـلمن ،دفـاع از بـرادر مـلمن،
صداقت و یکرنگی ،آزمودن معاشر ،توافل (تظاهر به بیخبری) و قدردانی و سپاسگزاری.
نبایستهها مانند اختالف و تفرقه و قهر و جـدایی ،گوشـهگیـری ،کینـهورزی ،دشـمنی و
انتقام ،خشونت ،تحقیر و توهین ،هتک حرمت ،استهزا ،تنها گااشتن و خوارکردن ،بیتفاوتی
در برابر نیازها ،ترشرویی و اخم ،بیتوجهی به سخن دیگران ،آزاررسـانی ،ایبـت ،تهمـت و
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افترا ،همکاری در گناه ،نجوای گناهآمیز ،بخل ،تبعی

 ،تجسس ،تکبـر ،فخرفروشـی ،درون،

خیانت ،خودخواهی ،خودرأیی ،بدبینی ،سـخن زشـت ،سـتمگری ،عیـبجویی ،بـدگویی،
بدگمانی ،منتگـااری ،طعنـهزدن ،سـرزنش بیجـا ،بریـدن سـخن دیگـران ،پیمـانشـکنی،
ناسپاسی ،ژولیدگی و افشاگری.
بخــش ســوم .آداب معاشــرت بــا گــروههــای خــاص ماننــد معصــومان ،:همنشــینان،
همسایگان ،سالمندان ،جوانان ،کودکان و خردساالن ،مهمانان ،میزبانان ،همکاران ،همسفران،
همشهریان ،حاکمان ،استادان ،شاگردان ،نامحرمان ،بیماران و مردگان.
 .۵ارا ۀ آموزههای معاشرت در قالب دایرةالمعارف برای آسانیاب کردن مباح  .بـرای تحقـق
این هدف ،ابتدا باید همۀ مدخلهای اصلی و ارجاعی مبح معاشرت شناسایی شوند .سـپس بـا
نگارش شناسهای کوتاه ،قلمرو مدخل مشخ

شود .سپس مقالـهای جـامع و مـانع و دربردانـدۀ

همۀ معارف قرآنی و روایی معاشرت با رعایت اصـول ،قواعـد و شـاخ

هـای دانشـنامهنگاری

تحقیق و نگارش شده و با توجه به مدخل ،هر مقاله در جایگاه الفبایی خود نهاده شود.
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