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 یجامعه قرآن یاز الگو یطرح ؛شبکه والء

 یآصف یمحمدمهد اهللیتمنظر آ از
 

 3/3/59 تاریخ تأیید:  52/01/52 تاریخ دریافت:

 *یان نبات یلمحمداسماع 

 

جامعه  یک یمبا هدف ترس یآصف یمحمدمهد اهللیتاست که آ یعیبد یماز مفاه« شبکه والء»

 ستمییس یهوالء را بر اساس نظر ۀاستخراج کرده است. شبک یماز قرآن کر یاسالم یآرمان

 ایشدهفیتعر یو کارکردها شدهیمترس یمتشکل از ساختارها یستمس یکمثابه به توانیم

 یصفآ اهللیتشده است. آ یدهجهت یژهو یتیبه غا یلن یخاص و برا یقیدانست که در طر

 یا دارار یستمس ینا یات،از روا یریگو با بهره یرتعب« خطوط»به  یستمس یناز ساختار ا

ناظر بر رابطه فرد مسلمان با  یکرده است: خطوط طول یفتعر یوجهسه یساختار

 ریانگب ی. خطوط عرضانجامدیم یاله حاکمیتاست که به  االمریاز رهبران و اول یامجموعه

 یّنمب یاست. خطوط عمق یجامعه آرمان یندر ا ینارتباط انسان مسلمان با جماعت مسلم

 یراب ی. عالمه آصفیاستو اوص یااول یرۀو تمدن و س یخارتباط فرد مسلمان با عمق تار

از دو مفهوم  الء،ساختارها )خطوط( در درون شبکه و یانم شدهییننوع روابط تع یفتعر

ارها و ساخت یاندادن م یوندکه کارکردشان، پ «یحتنص»و « سالم»بهره گرفته است:  یقرآن

ذکر  یانااست. نکته ش یاله یو وال یوندپ یتانسان مسلمان به غا یابیدست یبرا یرساختارهاز

م بر ستیس ینا یوالء، انسان مسلمان است و مرزبند ۀدر شبک یاساساً کنشگر محور ینکه،ا

 یفرارتباطات انسان مسلمان تع یوالء برا یل،دل یناست و به هم یافتهنا ابت یدتیعق یمرزها

 .کندیم یداشده است و در مقابل، مفهوم برائت در قبال کافران معنا پ

 

  برائت. یحت،سالم، نص ی،بکه والء، جامعه آرمانش :کلیدواژگان

                                                 
 (.me.nabatian@ut.ac.irدانشگاه تهران ) یاراستاد *
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 مقدمه  .1

شود: نخست، افراد و آحاد انسانی که بر اساس تمنّیات، جامعه از دو عنصر بنیادی تشکیل می

آیند و دوم، روابط و مناسبات حاکم بر این اجتماع های گوناگون گرد هم میمنافع و آرمان

کننده در گیری روابط و مناسبات اجتماعی، نقشی تعیینانسانی است. در واقع نحوه شکل

. به عبارتی، همین (85-88، ص0311)واعظی، های مختلف دارد جامعه به آرایهآراستن یک 

شود. ای از جامعه یا جوامع دیگر میروابط و مناسبات و شبکه روابط، وجه ممیّزه جامعه

ها و ای است که روابط و مناسبات حاکم بر آن بر شاخصاساس، جامعه قرآنی، جامعهبراین

 ته باشد. های قرآنی ابتنا یافنشانه

یه های آن است که فقروابط و مناسبات و مؤلفه ای، نوع شبکةنکته مهم در چنین جامعه

نظیر، شبکه ارتباطات نظری بیمدقّق و مفسّر محقق، عالمه محمدمهدی آصفی با امعان

های الهی استخراج کرده و با تحلیلی ژرف، به تبیین انسانی را در جامعه آرمانی قرآنی از آیه

 اًپرداخته است. اساس« شبکه والء»های آن تحت عنوان ن شبکه، نوع روابط در آن و مؤلفهای

 هایدر حوزه اهلل آصفیآیت هایدیدگاه از بسیاری که است بسترهایی از والء شبکه

 آثار ان درایش دلیل، همین به. است تبیین و تحلیل قابل تفسیری، کالمی و فقهی در آن

 األمر والیة و المختلفة المجاالت فی األمان حق (،سوم )جلد القرآن رحاب فی جمله از متعدد خود
 آثار زا برخی در و پرداخته موضوع این به مستقل صورتی به (اسالمی حکومت نظری مبانی)

 . است قرار داده خود تحلیل بستر را والء شبکه بحث، ضمن دیگر

اهلل آصفی، نظامی آرمانی با ابعاد ساختاری و کارکردی ازآنجاکه شبکه والء در نظرگاه آیت

ا تعریفی ایم. در اینجخاص است، در تحلیل آن، اقتباسی از نظریه سیستمی را به کار گرفته

پیوسته از ساختارها و همای بهایم که شبکه والء را مجموعهاز سیستم را مدنظر قرار داده

داند که انسان مسلمان با هدف خاصی متعهد به انجام آن است. این سیستم ردها میکارک

دهد. این ای تشکیل شده که هرکدام بخشی از شبکه والء را تشکیل میاز عناصر همبسته

اهلل آصفی از این عناصر نامیم که آیتویژگی را عناصر ساختاری یا همان ساختار می

شده میان ساختارها در کند. در مقابل، نوع روابط تعریفتعبیر می« خطوط»ساختاری به 

نامیم. در مقاله حاضر، دو مفهوم قرآنیِ های همان ساختار می«کارکرد»درون این شبکه را 

کارکردِ پیونددهندۀ میان ساختارها و زیرساختارها را برای دستیابی « نصیحت»و « سالم»

آصفی، )مان با خدا و نیز با بندگان خداست به هدفی خاص دارند که همانا پیوند انسان مسل

 و به عبارتی، قرب الهی و سعادت انسانی است.  (424ب، ص0353
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مفهوم والء در تقابل با مفهوم برائت قرار دارد. شبکة والء بر مرزبندی عقیدتی مبتنی 

رو، کنشگر اصلی این سیستم، انسان است و در آن مرزهای جغرافیایی اصالت ندارد. ازاین

شده در آن، پیوند و والء انسان مسلمان با خدا و بندگان مسلمان است و غایت تعریف

مسلمان خداست. در مقابل، مفهوم برائت مطرح است که در رابطة انسان مسلمان با کافران 

و اساساً  تواند جنبه فرهنگیمعنای جنگ نیست و میکند. البته برائت لزوماً بهمعنا پیدا می

 دا کند.بُعد تقیه پی

ء را با شده در شبکة والاهلل آصفی ساختار )خطوط( تعریفنکته شایان ذکر اینکه، آیت

ثالث »فرماید: است. آن حضرت می ارائه کرده گیری از روایتی از امام موسی کاظمبهره
 ؛ سه چیز موجب هالک است: شکستنموبقات: نکث الصفقه و ترک السنّة و فراق الجماعة

. عالمه آصفی در شرح و بیان (592، ص5، ج0395)مجلسی، « ت و ترک اجتماعبیعت، ترک سنّ

بُعد طولی در شبکه والء است که انسان را به خداوند و « بیعت»این روایت معتقد است: 

بُعد عمودی )عمقی( در شبکه والء است که « سنّت» کند.رسول و اولیای امور متصل می

ی بُعد عرضی و افق« جماعة»دهد. تدا به آنها را شکل میارتباط انسان را با سلف صالح و اق

ساز ارتباط انسان مسلمان با امت اسالمی و جماعت مسلمین در شبکه والء است که زمینه

. بر اساس این شرح از روایت، عدم تنظیم حیات (05)همان، صو عموم مؤمنان در زمین است 

شود و این، عکس غایتی است که انسان مسلمان در این ساختار، موجب هالکت وی می

 برای شبکة والء ترسیم شده است.

که: یک  شوداهلل آصفی، این پرسش مطرح میاکنون با عنایت به بیان و تفسیر آیت

انی )آرم« والی الهی»نظام اجتماعی یا شبکه ارتباطیِ انسانی تحت چه شرایطی صورت 

 کند؟قرآنی( پیدا می

آصفی، غایت و خروجی یک سیستم اجتماعی در صورتی رسد از نظر عالمه به نظر می

« سالم»که ساختار ارتباطاتِ سه وجهیِ طولی، عرضی و عمقی آن بر دو مؤلفة بنیادی قرآنیِ 

و این  الهی خواهد بود« والء»پیوند انسان مسلمان با خدا و ابتنا یافته باشد، « نصیحت»و 

اسالم در خصوص  ترسیم آن برآمده است.همان جامعه آرمانی است که قرآن کریم در مقام 

 ای کامل و تصوری دقیق و فراگیرای آرمانی، نظریهنظم حاکم بر ارتباطات انسانی در جامعه

ای فراگیر، گسترده، قوی و نامیده است؛ شبکه« شبکة والء»دارد که عالمه آصفی آن را 

لف و حتی نفس خود محکم که ارتباطات انسان مسلمان را با جهان خارج در ابعاد مخت

 کننده هرگونه رابطه واصطالحی اسالمی و  قرآنی است که تبیین« والء»گیرد. دربرمی
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 اش است.ارتباط انسان با خدا، رسول، امام، امت، نفس و نیز با تاریخ و عمق تمدنی

د. هر دهسالمت انسان بسته به سالمت پیوندهایی است که او را به دیگران ربط می

که  تر است. به همین دلیل، شبکه ارتباطیتر باشد، انسان بهتر و سالمروابط سالم اندازه این

دهد، اهمیت بسیاری در سالمت انسان و استقامت و سعادت او فرد را به دیگران پیوند می

توان انسان را بر اساس مناسبات، پیوندها و ارتباطاتش ارزیابی کرد. بنابراین، دارد. حتی می

ر صورت که مثالً دطوریای برقرار است؛ بهپیوندهایش با دیگران رابطه دوجانبهبین انسان و 

شود. به همین سبب، اسالم اهمیت فراوانی به شقاوت و خباثت، رهاورد آن بد و زشت می

کوشد این شبکه را با همه امکانات در زندگی دهد و میشبکه ارتباطات انسان با دیگران می

ر اساس متانت، قوّت، مودت، محبت و تفاهم سامان دهد. این خط انسان و پیوندهای او ب

طولی والیت است. خط دیگر، خط عرضی )افقی( در ارتباط مؤمنان با هم در جامعه اسالمی 

ک: )نشود میاست که از طریق پیوند برادری، تعاون، تفاهم، محبت، مودت و همیاری انجام 

بافت امت، همه ارتباطات مؤمنان را با یکدیگر در بافتی  . این تار و پود در(15؛ انفال: 10توبه: 

 گیرد. قوی و محکم از محبت، مودت، همیاری، تعاون و حسن ظن دربرمی

است که همه ارتباطات و پیوندهای « والء»اجمال این دو خط در شبکه مناسبات انسانی 

حیح بر اساس اصول صگیرد و صورت فراگیر دربرمیانسان مسلمان را با دیگران تقریباً به

کند. سالمت این سیستم به سالمت، استقامت و سعادت انسان مسلمان تنظیم و ارزیابی می

شود. که سستی و اختالل آن به اختالل و انحراف زندگی او منجر میانجامد؛ همچنانمی

اسالم، طرح کاملی از اصول و قوانین برای تأمین سالمت این شبکه و حمایت آن در برابر 

 .(431، ص0382)آصفی، دهد فساد ارائه می

یم: ساختار کندر اینجا با عنایت به نظریه سیستمی، بحث را در دو قسم کلی بررسی می

 شبکه والء؛ عناصر کارکردی و مقوّم شبکه والء.

 ساختار )خطوط( شبکه والء .2

د ابعاد انوجهی است تا بتوتوجه به ارتباطات انسانی در جامعه، بیانگر لزوم ساختاری سه

 وجهی عبارت است از: خطوطمختلف انسان مسلمان را در جامعه ترسیم کند. این ساختار سه

 طولی، خطوط عرضی )افقی( و خطوط عمقی )عمودی(.

 الف( خطوط طولی 

ای از رهبران و حاکمیت خطوط طولی در شبکه والء ناظر بر رابطه فرد مسلمان با مجموعه

توان در هشت انجامد. خطوط طولی را میو امیران و غیره است که به حاکمیت الهی می
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 قسم احصا کرد:

 . رابطه با خدا؛0

 ؛. رابطه با رسول خدا5

 . رابطه با قرآن کریم؛3

 (؛ . رابطه با اسالم )دین4

 . رابطه امامان مسلمین و اولیای امور؛2

 . رابطه انسان با خودش؛9

 .(49-42ق، ص0401)آصفی،  . رابطه با زیردستان7

آغازگر این رابطه، رابطه انسان مسلمان با خداوند و حاکمیت تکوینی و تشریعی خداوند 

ی و بندگشود و به عبارتی، رابطه بر انسان است که سلطه و حاکمیت مطلق شمرده می

رو، هر حاکمیت مشروعی بر انسان باید از این طاعت و تسلیم در برابر اوامر اوست. ازاین

منبع، یعنی حاکمیت الیزال و مطلق خداوند سرچشمه گرفته و در چارچوب و حدودی باشد 

که خداوند به آن امر کرده است. در این راستا خداوند حاکمیتِ حیات انسان مسلمان را به 

. بنابراین، پیامبر (9)احزاب: « النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم»سپرده است:  خداپیامبر 

زمان برعهده دارد. در ادامه، ابالغ شریعت الهی و حاکمیت و سرپرستی زندگی مردم را هم

بر اساس حدیث مشهور غدیر، آن حضرت حاکمیت و سرپرستی را پس از خودش به ائمه 

امامان معصوم این حاکمیت و سرپرستی را به فقها واگذار  مسلمین سپرد. در عصر غیبت،

رو، فقها اولیای امور مسلمین در عصر غیبت گردیدند و این اولیای امور )فقها(، کردند و ازاین

  کنند.والیان را برای اداره و سرپرستی شئون و امور مختلف زندگی مردم منصوب می

ست که طاعت و تسلیم در سلسله در خصوص خط طولی، یادآوری این نکته مهم ا

خطوط طولی در شبکه والء، از  حاکمیت و قدرت مطلق خداوند بر بندگانش سرچشمه 

گیرد. در ادامه همین سیر طولیِ حاکمیت و قدرت، انسان در چارچوب حدود الهی بر می

ه شان را به دست او یا بخودش حاکمیت دارد و سپس بر امور کسانی که خداوند سرپرستی

سو بر کند. بنابراین، روابط طولی در شبکه والء، از یکصب او قرار داده، حاکمیت پیدا مین

 .(01، ص0399)آصفی، سرپرستی و حاکمیت و از سوی دیگر، بر طاعت و تسلیم مبتنی است 

روند صعودی یا ( »0شوند: )خطوط طولی و روابط درون آن به دو دسته تقسیم می

لی از پایین به باالست؛ همچون رابطه فرد مسلمان با خدا و که بیانگر روابط طو« صاعد

که « روند نزولی یا نازل( »5. )(22)مائده: « إنّما ولیّکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا...»امام: 
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مبیّن رابطه طولی از باال به پایین در شبه ارتباطی جامعه قرآنی است؛ مانند رابطه دولت 

 .(51، ص0399)آصفی، اسالمی با شهروندان 

 ب( خطوط افقی )عرضی(

ر سطح دخطوط عرضی در شبکه والء ناظر بر روابط انسان مسلمان با افراد یا نهادهای هم

گیرد. به عبارتی، روابط در شبکه والء در خط افقی دارای جامعه است که سه حوزه را دربرمی

 سه نوع رابطه است: 

 ؛ «امت». رابطه با 0

ا تر از امت بتر و نزدیکای تنگآشنایان و دوستان( که در دایره« )معارف». رابطه با 5

 کند؛آنها ارتباط پیدا می

ها با دیگر حوزهکه دایره آن درمقایسه« خانواده، خویشان و بستگان». رابطه با 3

 .(01)همان، صتر است کوچک

و  ماعیدر واقع رابطه افقی، ارتباط میان جماعت مسلمین است که از نظر جایگاه اجت

 .(10)توبه: « المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض»سیاسی در یک سطح قرار دارند: 

 ج( خطوط عمقی)عمودی(

های خطوط عمقی بیانگر ارتباط فرد مسللمان در جامعه با عمق تاریخی و تمدنی، و نسل 

مؤمن گذشلته، نظیر داعیان، امامان، صالحان و پیامبران است. در واقع خط عمقی، اتصال  

 .(08، ص0399)آصفی، آید عصر حاضر با دوره گذشته به شمار می

 عناصر کارکردی و مقوّم شبکۀ والء .3

ساختار شبکه والء گذشت، صورت و شاکله این شبکه و ارتباطات انسانی را  آنچه در بحث

دهندۀ کننده و پیوندکرد، ولی موضوع دیگر در شبکه والء، عناصر تعریفدر آن ترسیم می

 و« سللالم»ارتباطات انسللانی در این سللاختار اسللت. این عناصللر بنیادی عبارت اسللت از 

وجهی، انسان مسلمان را به خدا و بندگان خدا این دو مؤلفه در ساختاری سه«. نصلیحت »

دهد. سلالم و نصلیحت، دو رویة مختلف این پیوند الهی است؛ سالم رویة سلبی   پیوند می

 معنای امنیت از تجاوز و زشتیاین پیوند و نصیحت رویة ایجابی آن است؛ چراکه سالم به

ضللور یا غیاب صللورت در وجوه مختلف آن اسللت؛ اعم از اینکه این تجاوز و زشللتی در ح

گیرد. به عبارت دیگر، پذیرد، در جان و مال و ناموس باشلللد و یا با زبان یا دسلللت انجام 

معنای سالم در شبکه ارتباطات انسان مسلمان، پاالیش ارتباطی است که او را در سه خط 

دهلد؛ تطهیر از هر نیلّت زشلللت و کار بد،   عمودی و افقی و عمقی بله دیگران پیونلد می  
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رساندن، و برقراری پیوند بر ی، خباثت، مکر و نیرنگ، سوءظن، آزار و اذیت و زیان دشلمن 

اسلاس امنیت از هرگونه زشلتی و تجاوزگری. پس سالم رویة سلبی پیوند در شبکه است   

ها و شرایطی است که وجودشان . در واقع، سالم ناظر بر نفی ویژگی(424ق، ص0401)آصفی، 

کند. رویة ایجابی و مثبت پیوند انسانی در شبکه والء هم، وم میجامعه را از ثمرۀ والء محر

)همان، گردد دور از غشّ و فسللاد میالبین بههمانا نصللیحت اسللت که موجب اصللالح ذات

؛ چراکه نصلللیحت ناظر بر خیرخواهی و خالص کردن گفتار و کردار (428و  424، 28-29ص

 انسان در جامعه است.

نوعان خود ، اولیا و همسان مسلمان با خدا، رسول خدااین دو عنصر رابطة میان ان

دهد. هرگاه رابطه انسان بر پایه این دو عنصر ای قوی و عمیق و اسلتوار قرار می را بر پایه

گردد. در نتیجه، باشلللد، از بدخواهی دیگران پیراسلللته و به خیرخواهی آنان آراسلللته می

 آید.ز ضعف و سستی درمیدور اای قوی، محکم، امین و بهصورت رابطهبه

 وجهی شبکۀ والءدر ساختار سه« سالم»الف( نقش 

هایی دارد که بیانگر گانه شلبکه والء )طولی، عرضی و عمقی( حلقه سلالم در خطوط سله  

ر ها دها و حلقهسلالم و امنیت و آرامش در زوایا و ابعاد گوناگون حیات انسانی است. دایره 

مسلللمان با خدا و رسللول و اولیای امور مسلللمین، و نیز   خط طولی، همانا رابطه انسللان 

اش با اش با خود و با کسانی است که تحت والیت و سرپرستی او هستند و نیز رابطهرابطه

ها، در دو بُعد قابل بررسی اشیایی است که خداوند مسخّر او نموده است. سالم در این حلقه

 است: بُعد صعودی )صاعد( و بُعد نزولی.

های سللالم در خط عرضللی، همانا رابطه انسللان با جامعه اسللالمی در قالب   ایرهاما د

ن با انسا های گسلترده است که مشتمل بر رابطه ای از روابط و حقوق و مسلئولیت شلبکه 

 تر، یعنی آشنایان ودایره بزرگ جامعه و امت اسلالمی، سپس رابطه انسان با دایره کوچک 

تر از دو حلقه قبل، یعنی اعضای خانواده ای کوچکلقهانسان در ح دوستان، و سپس رابطه

 و خویشان است.

سللالم در خط عمودی نیز بررسللی رابطه انسللان با گذشللتگان خود، اعم از صللالحان، 

 .(51، ص0399)آصفی، پیامبران، امامان، مؤمنان و مجاهدان پیش از اوست 

ر اش، دیر صعودینکته شلایان ذکر اینکه، سلالم در خط طولی در شللبکه والء، در س  

اش، در اطاعت، تسلللیم و انقیاد و محبت به خدا و رسللول و اولیای امور، و در سللیر نزولی 

در  یابد.محبت، خدمت و تواضلع اولیای امور و دولت اسلالمی در قبال مسلمانان تبلور می  
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مقابل تسلللیم و طاعت از خداوند و رسللول، اعالن جنگ با خدا، رسللول و اولیایش مطرح  

بنابراین، کسللی که مطیع خدا و رسللول و اولیایش نباشللد، ناگزیر داخل در دایره   اسللت. 

عصلیانگران و مخالفان و متمردان و باغیان و کسانی که به جنگ آشکار با خدا و رسولش  

گیرد. البته بدیهی اسلت سطوح عصیان و طغیان در دایرۀ طاعت نسبت  پرداختند، قرار می

 .(50، ص)همانبه افراد فوق متفاوت است 

 بُعد اوّل: کارکرد سالم در خطوط طولی شبکه والء

 یک ـ رابطه بین خدا و بندگان در سیر صعودی 

 شود:این رابطه در دو نوع دیده می
 :اسالم، تسلیم در برابر خدا و اطاعت از احکام و اوامر اوست که این  تسلیم در برابر خدا

. طاعت و تسلیم، دو (582)نک: بقره: شوند دو، یعنی اسالم و ایمان بدون تسلیم کامل نمی

آیند که بدون آنها اساساً اسالم منتفی عنصر اساسی در رابطه انسان با خدا به شمار می

نجامد، اتنها به خروج از دایره سالم در برابر خدا میعت، نهشود. در واقع طرد تسلیم و طامی

یا أیّها الذین آمنوا ادخلوا فی »گردد: بلکه سبب دخول انسان در دایره طاعت شیطان می

به عبارتی، بین دو . (518)بقره:  «السّلمِ کافّة و التتّبعوا خُطُوات الشیطان إنّه لکم عدوٌّ مُبینٌ

شیطان، حلقه وسطی وجود ندارد: یا تسلیم در برابر خداست و  دایره طاعت خدا و طاعت

 .(30الف، ص0353)آصفی،  یا دخول در دایره شیطان

 :ایمان و تسلیم در برابر خدا تا وقتی با محبت خداوند همراه نشود، کافی  محبت خدا

منی (. محبت خدا باید با بغض و دش092)بقره:  نخواهد بود؛ محبّتی که فوق هر محبّتی است

فی، )آص با دشمنان خدا همراه باشد؛ چراکه محبت خدا با محبت خصم خدا قابل جمع نیست

 .(33الف، ص0353؛ همو، 58، ص0399

« سالم»رابطه خداوند با بندگانش بر  دو ـ رابطه میان خدا و بندگانش در سیر نزولی:

و بندگانش از ابتنا یافته است و اساساً خداوند مبدأ هر سالم و رحمت است « رحمت»و 

شوند، برند و اگر هم بندگان به ظلمی مبتال میسوی او در امنیت و آرامش و سالم به سر می

در واقع . (001عمران: )آل «.و ماظلمهم اهلل و لکن أنفسهم یظلمون» ناشی از خودشان است:

کند و میهای سالم و آرامش هدایت خداوند همان سالم است و بندگانش را به سالم و راه

گرداند. فخر رازی در تفسیر کبیر آورده در دنیا و آخرت به امنیت و آرامش متنعّمشان می

 .(34-33، ص0399)آصفی،  کنداست که خداوند در دوازده مورد به مؤمن سالم می



 

 

61 

رح
 ط

الء؛
ه و

بک
ش

 ی
گو

ز ال
ا

 ی
رآن

ه ق
مع

جا
... ی

 

 وجوه این رابطه عبارت است از: سه ـ رابطه امت با رسول و جانشینانش:

 اولیای امور؛ ( تسلیم در برابر رسول خدا و 0

 ( سالم کردن به رسول خدا و اولیا؛ 5

 .(53)شوری: « قل الأسئلکم أجراً إال المّوده فی القربی: »( محبت رسول خدا3

عناصری که برشمردیم، الزم است در روابط با حاکمان و اولیای امور در دولت اسالمیِ 

قع امر در وااسالمی و ولیّعصر غیبت نیز وجود داشته باشد؛ چراکه در دوران غیبت، دولت 

رو، هر آنچه در آن آید. ازاینعصر پیامبر و ائمه به شمار می اسلتمرار مشلروعیت و سللطه   

، 0399)آصفی، دوره بر مسللمین در قبال حاکمان واجب بود، در عصلر غیبت نیز الزم است   

 .(38ص

سلمین در رابطه امت با ائمه م رابطه امت با دولت اسالم در سیر صعودی: ـچهار 

ر، ابتنا یافته است و این سه عنص« نصیحت»و « طاعت»، «محبت»سیری صعودی، بر پایه 

 آنکه:  شوند؛ توضیحدر ارتباط با یکدیگر، عناصر مقوّم سالم در رابطة امت با امام شمرده می

های آلودگی، فطرت انسان را نپوشاند، در سویدای فطرتِ : اگر پردهعنصر اول، محبت

 شود. محبت سرچشمه هرگونه خیر در انسان است. امام علیها محبت یافت میآدمهمه 

 (455ص ،05، جق0418، نوری)« خیرخواهی میوۀ محبّت است ؛ةالمحبّ ةالنصح ثمر»فرماید: می

 ،0، جتابی)آمدی، « رویاندها محبت می؛ خیرخواهی در دلثمر الودّتالنصیحة »و نیز فرمود: 

 دهندۀ روابط متقابل نصیحت و محبت در شبکه والء است. ها نشان. این روایت(45ص

اطاعت از امام و ولی امر از طاعت رسول اهلل، و  امر:عنصر دوم، اطاعت از امام و ولی

ابد یگیرد و بدون این طاعت، امور سامان نمیطاعت رسول اهلل از طاعت خداوند سرچشمه می

 .(48الف، ص0353؛ همو، 41، ص0399)آصفی، شود یو شئون دولت و جامعه اسالمی تنظیم نم

انسان مسلمان باید چشمی تیزبین و گوش و عقلی  عنصر سوم، نصیحت امام مسلمین:

 نیاز نیست. به همینآگاه در دستگاه دولت اسالمی باشد و اطاعت کردن از نصیحت بی

د و یابامان نمیدلیل، امور دولت اسالمی و نظام آن بدون رأی و نصیحت همه مسلمانان س

ه س»های انسان مسلمان است: نصیحت امام مسلمین از ویژگی به فرمایش رسول خدا

شود: خالص کردن عمل برای خدا، نصیحت ویژگی است که قلب مسلمان از آنها تهی نمی

 .(98، ص51، ج0395)مجلسی، « ائمه مسلمین و جدا نشدن از جماعت مسلمین

مندی مردم جامعه از امنیت، بهره امت در سیر نزولی:پنج ـ رابطه دولت اسالمی با 

پذیر نیست و این بدون وجود قدرتی که مردم را در برابر متجاوزان حفاظت کند، امکان
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های سیاسی ورود پیدا قدرت، همان دولت است؛ به همین دلیل، دولت در همه ساحت

گذاری د: مرحله قرار و قانونیابکند. سیطره قدرت در نظام سیاسی در دو مرحله تکامل میمی

و مرحله اجرایی. در این دو مرحله، اسالم، امت را با دو راهکار به حضور فعّال در عرصه 

« رقابت»گذاری و برای حضور در عرصه قرار و قانون« شورا»کند: فعالیت دولت دعوت می

نهی از منکر  . اصل رقابت همان امر به معروف و(34)همان، صبرای حضور در عرصه اجرایی 

های متعددی دارد؛ از جمله نصیحت حاکمان که فقها از این جایگاه است که این فریضه گونه

. در خصوص رابطه امام و امت، (20-41و نیز نک: ص 49)همان، صاند تعبیر کرده« حسبه»به 

نماید که رابطه میان دولت اسالمی و جامعه اسالمی طبیعتاً بر ذکر این نکته ضروری می

هایی چون مدارا، احسان، احترام، عدل و تواضع در میان شهروندان، کسب رضایت مؤلفه

ویژه طبقه پایین، پرهیز از عموم مردم )اکثریت(، محبت و رحمت در قبال مردم و به

کارگیری وزیران و مشاوران فاسد، عدالت توزیعی و نیز تساوی همه در برابر حکم شرعی به

 .(22-20)همان، صتکیه دارد 

یکی از روابط طولی، رابطه  شش ـ سالم در ارتباطات در دایره زندگی زناشویی:

ساز حاکم بر زندگی زناشویی است و در قالب شبکه والء، سالم در زندگی زناشویی نیز زمینه

تحکیم این شبکه است. این سالم، هم در بعد تکوینی زندگی زناشویی مطرح است ل 

ل و هم در بُعد تشریعی جاری است.  (081)بقره: « م لباسٌ لهنّهنّ لباسٌ لکم و أنت»همچون 

های ذیل نقش مؤثری در سالم در حیات زناشویی دارند: اقتدار در در بعد تشریعی، مؤلفه

منزل، مودّت و رحمت و محبت میان زوجین، حُسن معاشرت و اِکرام و احسان به همسر، 

 .(95-29، ص0399)آصفی، .  غیرهخدمت شوهر به همسر و 

در چارچوب خانواده، یکی از روابطی که نقش مهمی در تأسللیس خانواده سللالم دارد،  

رابطه میان والدین و فرزندان اسلت. در شبکه والء، باید رابطه والدین با فرزندان بر اساس  

تکریم و احسللان و تعلیم و تربیت آنها باشللد و در مقابل، فرزندان باید به نیکی با والدین  

 .(10-95)همان، صکنند  ز عاق آنها پرهیزرفتار و ا

های سالم یکی از حوزه هفت ـ سالم در رابطه انسان مسلمان با نفس خویش:

ای برای در رابطه طولی، سالم در رابطه انسان با خودش است. اسالم برنامه تربیتی گسترده

ش مبادا رابطه پرتنریزی کرده تا ای امن و پرآرامش میان انسان با خودش برنامهایجاد رابطه

 .(011-80)همان، صو نزاع مداوم میان انسان و نفس خویش حاکم باشد 
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 بُعد دوم: کارکرد سالم در خطوط افقی شبکۀ والء (1)

هایی هسللتیم که ها و حلقهای از دایرهبر اسللاس خط افقی شللبکه والء، شللاهد مجموعه 

کنند؛ واسطه آنها با یکدیگر ارتباط برقرار میشان بههای مسلمان در زندگی اجتماعیانسان

ها، دایره جامعه اسالمی )امت(، دایره معارف )آشنایان( و دایره خانواده و از جمله این دایره

ای از روابط پیوسته، متقاطع و پیچیده را داراست. اسالم به این سلت که شلبکه  خویشلان ا 

هایی برای سللازماندهی روابطش با امت، مسللئله اهتمام جدی دارد و برای انسللان روش 

صللورت دقیق و مشللخص در قالب دو روش کامل ارائه کرده اسللت: آشللنایان و خانواده به

ای برای حل مشکالت ناشی از روابط قضایی که نظامروش تشریعی و روش اخالقی؛ چنان

 .(013)همان، صناسالم در این خط افقی وضع نموده است 

ای نکته شلایان ذکر اینکه، مفهوم سلالم در تأسلیس اندیشله و امت اسلالمی، مسئله     

روبنایی نیست، بلکه سالم در عمق حیات اجتماعی و روابطی ریشه دارد و انسان مسلمان 

زند؛ مفهوم سالم همه روابط را در حیات انسان مسلمان ماعی پیوند میرا به آن حیات اجت

و در اعماق نفس انسللان مانند محبت، حسللن ظن و عدل، تا  (014)همان، صگیرد دربرمی

امتدادش در کل شلبکه گسترده ارتباطات انسانی )شبکه والء( وجود دارد. سالم بدون این  

و آثار و نتایجش در شلبکه ارتباطات انسان   های عمیق ارزشلی ندارد. امتداد سلالم  ریشله 

مسلمان، همانا نصیحت خداوند و رسول و مؤمنان و تعاون، برادری، عفو، صلح، همکاری و 

 .(012)همان، ص... است 

ر توان دگیری از آیات و احادیث میمبحث سالم را در خط افقی در شبکه والء با بهره

سالم در نفس انسان، و پیامدها و آثار و ثمرات  هایها و زمینهدو بحث بررسی کرد: ریشه

 سالم در حیات اجتماعی انسان.

های اسالمی در پرتو آموزه های و رهاوردهای سالم در نفس انسان:یک ـ ریشه

های سالم را در نفس انسان و نیز کارکرد آن را ها و زمینهتوان ریشهو آیات و روایات، می

 :(004الف، ص0353)آصفی، وجو کرد ر جستهای زیدر شبکه والء در مؤلفه
  ؛(541، ص95، ج0395)مجلسی، حبّ و محبت به خداوند 

  ؛(05؛ حجرات: 059، ص12)همان، جاعتماد و حسن ظن 

  :؛(01)حجرات: « إنّما المؤمنون إخوة»برادری و اخوّت 
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  ؛ امام صادق(048، ص5، ج0395)مجلسی، لزوم یکپارچگی و همدلی مسلمانان 

هرکس جماعت مسلمانان را به اندازۀ یک وجب ]از تن[ جدا کند، میثاق خود »فرماید: می

 ؛(591)همان، ص« را با اسالم از گردنش درآورده است

  (051-059الف، ص0353)آصفی، عدالت. 

سالم با حضور مؤثر در  دو ـ پیامدها و آثار و ثمرات سالم در حیات اجتماعی:

د که گذارجا میت فراوانی در زندگی اجتماعی انسان مسلمان بهشبکه والء، پیامدها و ثمرا

 کنیم:به برخی از آنها اشاره می
  ؛(5)مائده: تعاون و همکاری در امور معروف و نیکو 

  ؛(93-95)انفال: تألیف قلوب 

  ؛(01)حجرات: صلح و مصالحه 

  ؛(55؛ نور: 034عمران: )آلعفو و گذشت 

  ؛(328، ص14، ج0395؛ مجلسی، 211، ص5ق، ج0388، )المنذریتناصح و نصیحت متقابل 

  ؛(23، ص12، ج0395؛ مجلسی، 88)حجر: مدارا و همراهی 

  ؛(51، ص19، ج0394)متقی هندی، خوشرویی 

 ؛(594، ص12، ج0395؛ مجلسی، 00-01)قلم: چینی و بدگویی پرهیز از سخن 

  ؛(524، ص12، ج0395؛ مجلسی، 05)حجرات: پرهیز از غیبت 

  ؛(23ق، نامه 0404؛ سید رضی، 504، ص12، ج0395؛ مجلسی، 05)نور: پوشاندن عیوب دیگران 

  ؛(390، ص5، ج0393)کلینی، پرهیز از تهمت 

  ؛(28)احزاب: خودداری از ایذای دیگران 

  ؛(24، ص12، ج0395)مجلسی، پرهیز از دشنام 

  ؛(00)حجر: پرهیز از استهزا و تمسخر 

  )005، ص0399؛ آصفی، 30، ص2م، ج0513)طباطبائی، تحیت و سالم )سالم کردن به یکدیگر-

038). 

 خطوط افقی شبکه والء هایها و حلقهسه ـ کارکرد سالم در دایره

گفتیم که خط افقی مشلتمل بر سله رابطة امت، آشلنایان و خانواده است. در اینجا به    

 پردازیم:یره میبررسی اجمالی کارکرد سالم در این سه دا
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در جامعه  الف( سالم در دایره ارتباطات عمومی )امت( در جامعه اسالمی:

جاری است که این رابطه، « فإنّه منک و أنت منه»اسالمی، در حقیقت رابطه به شیوه 

هاست. این شیوه رابطه، اساس رابطه انسان ترین انواع روابط میان انسانترین و قویاستوار

اند مان در درون امت اسالم است. مبانی والء در این دایره ارتباطات عبارتمسلمان با مسل

از: مبنای عاطفی )نظیر دوری قلب از حقد و کینه و توجه به محبت و الفت(؛ مبنای مسئولیت 

اجتماعی )که بر اصل مهم وحدت اسالمی تکیه دارد(؛ امنیت و مصونیت و حرمت انسان 

 .(093و  028، 020، ص0399)آصفی، مسلمان 

در اسالم ب( سالم در دایره روابط خاص )معارف و آشنایان( در جامعه اسالمی: 

ها بر حقوق روابط خاص تأکید شده است. همچنین در صورت برخورد با مشکالت و مخالفت

 میان برادران و دوستان و آشنایان، دو روش برای اصالح میان آنها ارائه گردیده است:

همان، )قایه( با تکلیف اصولی چون صداقت، حسن ظن، محبت و ... ( شیوه پیشگیری )و0)

هایی را برای اصالح میان ( درمان )عالج(: در صورت وقوع مشکالت، اسالم داده5؛ )(080ص

 .(089)همان، صالبین معارف و دوستان ارائه کرده است؛ مانند تکلیف به اصالح ذات

سالمت، امنیت و آرامش در خانواده و ج( سالم در دایره خانواده و خویشان: 

ای در سالمت فرد و جامعه و حمایت از انسان در برخورد با مشکالت خویشان، نقش برجسته

له توان به صهای تثبیت سالم در این بُعد از روابط افقی میو پیامدهای آن دارد؛ از جمله راه

 .(088)همان، ص رحم و تأکید بسیار بر آن اشاره کرد 

 در خط عمودی )عمقی(« سالم»عد سوم: کارکرد ( ب3ُ)

روابط عمودی با عمق تاریخ و تمدن گذشته، نقش بسیار پررنگی در سالمت روابط انسانی 

د دانهای ممتد در طول تاریخ میرا حلقه« امت»که اساساً قرآن کریم طوریدر جامعه دارد؛ به

و  24، 20، 40نیز نک: مریم:  .511)همان، صسیاسی واحدی هستند  لکه دارای رویکرد فکری 

. در واقع امت صالح، مولود (48و  42، 40، 01؛ ص: 01؛ حشر:50؛ احزاب: 32؛ احقاف: 051؛ هود: 29

های فاسد گذشته است و این سنت های صالح گذشته و امت فاسد، محصول نسلنسل

های صالح گذشته، سلهای ارتباط با ن. یکی از راه(28)اعراف: طبیعی در زندگی جریان دارد 

زیارت مراقد شریف است. نصوص وارده از طریق اهل بیت درباره زیارت انبیا، ائمه، اولیا و 

صالحین فراوان است و بیانگر نقش اثرگذار زیارت بر روابط سالم و مطمئن در جامعه است 

 . (502-504، ص0399)آصفی، 
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 شبکۀ والء وجهیدر ساختار سه« نصیحت» نقش .4

گفتیم که سلالم و نصیحت، دو رویه مختلف پیوند الهی در شبکه والء هستند؛ سالم رویه  

. در حقیقت، نصیحت (435-430)همان، صسلبی این پیوند و نصیحت رویه ایجابی آن است 

همچون سالم، امری کمالی در بنای جامعه انسانی و شبکه ارتباطات انسان نیست، بلکه از 

 نیاز نیست و بدون آن زندگیوری است که هیچ انسانی از آن بیدیدگاه اسالم، نیازی ضر

شلود. به همین دلیل، روایات فراوانی در وجوب نصیحت و تحریم غشّ  فرد مسلتقیم نمی 

د انهای گوناگون، نصیحت را بر مؤمن واجب دانستهکه در عبارتطوریوارد شده است؛ به

؛ سید رضی، 42، ص00و ج 435و  431، ص05ج، 0398؛ نوری، 259-254، ص00ق، ج0415)حرعاملی، 

که در بافت رابطه انسانی به . نصلیحت، چنان (99، ص12، ج0395؛ مجلسلی،  34ق، خطبه 0404

صیغه وجوب متّصف است، شمولیت و فراگیری نیز دارد. بنابراین، باید نصیحت در ساختار 

تیابی ه قابل دسآفرین باشد تا غایت معهود این شبکوجهی شلبکه گسلترده والء نقش  سله 

  شمرده شود.

سازی ارتباط و نصیحت در لغت به دو معنا آمده است: خیرخواهی برای دیگران و پاک

پلاالیش آن از هرگونله آلودگی و غشّ در ظاهر و باطن. نصلللیحت )خیرخواهی( یکی از   

مصلطلحات اسالمی است که مفهوم عمیقی در اندیشه عقیدتی، سیاسی و اجتماعی دارد.  

ه این مفهوم اسالمی ژرف، در اندیشه اسالمی معاصر محتوای خود را از دست داده متأسفان

 و به پند و اندرز و موعظه محدود شده است.

های بندی از دیدگاهاند که در جمعتعاریف متعددی بیان کرده« نصح»مفسلران درباره  

رای دیگران و تنظیم ( خیرخواهی در گفتار و کردار ب0توان دو معنلا را ارائه کرد: ) آنهلا می 

( پیرایش و خالص کردن رابطه و برخوردهای خود با 5رابطه خود با آنان بر این اسلللاس؛ )

 دیگران از هرگونه شائبه زشت. 

سللازی در مقابل غشّ، آن اسللت که انسللان ظاهراً در برخورد با  این پیرایش و خالص

شللرارت نهفته باشللد. بر  اش سللوءنیت ودیگران خیرخواه آنان باشللد، ولی در باطنِ رابطه

اسلاس عنصلر نصیحت، تعامل با دیگران بر پایه احسان و اصالح و خدمت به دیگران در   

گفتار و کردار است. بنابراین، همّت انسان از تعامل اجتماعی نباید تنها خدمت به خویشتن 

 د هرگونه افراباشلد و عمل اجتماعی را فقط با مقیاس مصلحت شخصی ارزیابی کند. این 

سللنجند و هیچ عامل آید، با همین مقیاس میاقدام و سللخنی را که از زبانشللان بیرون می

« من»و « خود»محرکی برای انجام کارهای اجتماعی در میدان روابط اجتماعی جز عامل 
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از مردم  است که برخی« خودبینی»و « انانیت»بینند و ندارند. این حالت نوعی بیماری نمی

خشکد. البته های خیر و احسان در آنان میو در نتیجه، همه چشمه شلوند به آن مبتال می

صورت کلی تواند و نه اجازه دارد در روابط اجتماعی از مصللحت شخصی به انسلان نه می 

 خالی شود.

به عبارت دیگر، بر اسللاس مؤلفة نصللیحت، پیوند افراد باید در خیرخواهی، خالصللانه و 

نیاالید و در باطن آن سوءنیّت و شرارت نهفته نباشد. ناصلحانه باشد و مکر و زشتی آن را  

طور کلی پیوندی ناصحانه خواهد بود که در ظاهر و باطن و آشکار و پنهان، در محبت و به

رو، اختالف بین ظاهر و باطن و حضور و غیاب، ارزش رحمت و خیر یکسلان باشلد. ازاین  

 کشاند. تعامل اجتماعیه دایره نفاق میبرد و آن را از دایره صالح بعمل صالح را از بین می

در جامعه اسالمی باید ناصحانه و از هرگونه سوءنیت، سوءظن، حسد، مکر، کراهت و تنفر 

پیراسلته باشلد. الزم است ظاهر و باطن مسلمان در تعامل با دیگران در جامعه اسالمی با   

ته باشد و هر آنچه گیری احسلان، اصالح، هدایت، ارشاد، ایثار و خدمت مطابقت داش جهت

های مؤمنان را نیابد. این گیری منافات دارد، اجازه و فرصلللت ورود به جانبلا این جهلت  

یابد و برای مثال در امور های زندگی گسللترش میتعامل ناصللحانة آشللکار در همه جنبه 

هایی اعالم سللیاسللی و زمان انتخابات، هرگاه کاندیدای مجلس یا شللورای شللهر برنامه  

 اش ملتزم باشد و نباید برخالفهای اعالمیگر مردم او را برگزیدند، باید به برنامهکند، امی

 تبلیغات خود عمل نماید. 

این پیوند صلالحانه و ناصلحانه در همه شبکه گسترده روابط اجتماعی که انسان را به   

وند اش، در مسلللجد و خانه و بازار و خیابان پیخداوند و خویشلللتن و امام و امت و خانواده

دهد. پیوند امت با امام، پیوند مردم با همدیگر جا را پوشش میدهد، جاری است و همهمی

اش با خدا بر همین اساس است. و نیز رابطه انسلان با خودش و همچنین رابطه  و خانواده

خداوند دوسلت دارد بندگان خود را در تعامل با هم در این شبکه گسترده روابط اجتماعی،  

 در جهت اطاعت و عبودیت و احسان و اصالح و خدمت و محبت ببیند. به یک رویه

در واقع در شللبکه والء، نصللیحت به این معنا، پس از سللالم، رویه دوم پیوند و مرحله 

« سالم»پیشلرفته و عالی در تحکیم رابطه و تثبیت آن است. درست آن است که بگوییم:  

« تنصللیح»که آلودگی اسللت؛ درحالیمرحله تزکیه، تطهیر و پاالیش پیوند از زشللتی و 

)آصفی، د آیسلازی پیوند به خیر، مودّت، تعاون، نصلرت و پشتیبانی به شمار می  مرحله غنی

 .(443-440، ص0382
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 محبت؛ معین خیر و خیرخواهی و نصیحت در نفس انسان .5

نفوس مؤمنان منبع جوشان خیر برای دیگران و خیرخواه مردم و دوستدار آنها هستند، ولی 

دهند دیگران از خواهند و اجازه نمیاند و خیر را برای خود میفوس مردم، حریص و بخیلن

« دکن؛ با کمال حرص و بخل مطالبه غنیمت میأشحححةً علی الخیر»مند شللوند: خیر بهره

شود که: چگونه این نفوس بخیل و حریص به . در اینجا این پرسلش مطرح می (05)احزاب: 

ییم: گوکنند؟ در پاسخ میشوند و در راه خیر تالش میمی جوشش خیر تبدیل سلرچشلمه  

های درونی انسان، محبت است و در مقابل، سرچشمه معین و منبع بیشتر خیرات و بخشش

ها، کراهت و بُغض است. محبت، قابلیت بخشش و قدرت ها و بخلها، اِمساکهمه حرص

ون انسان راه یابد، نفس سرشار بخشد. پس هرگاه محبت به دربر انجام خیر را به نفس می

گاه که نفس از محبت خالی شود و آناز خیر و نیکی، رفق و مدارا، و احسان و بخشش می

حاصل است که جز حقد، کینه، تجاوز، عداوت، مکر و نیرنگ در شلود، همچون کویری بی 

 خود ندارد.

 «ةالمحبّ ةثمرالنصح : »فرمایددر این زمینه در سخنی گهربار می امیرمؤمنان علی

که در هر دو  (45ص ،0، جتابی)آمدی،  «الودّ ةالنصحیحة ثمر »و  (455ص ،05، جق0418، نوری)

روایت، خیرخواهی میوۀ محبت دانسته شده است. بنابراین، خیرخواهی برای خدا و رسول و 

که در مقابل، آن گیرد؛ همچنانها از محبت خدا و رسللول سللرچشللمه می مؤمنان، در دل

ا ی )همان(« رویاندها محبت می؛ خیرخواهی در دلالنصیحة تثمر الودّ»فرماید: حضرت می

از رابطه دوجانبه خیرخواهی و  این چهار روایت، تصویری .)همان(« تثمر المحبّة النصیحة»

 ساز است و اینسلاز و محبت، نصیحت کنند. پس خیرخواهی، محبتمحبت را ترسلیم می 

ها را بر آن آفریده است. در جان هر انسان مؤمن، حقیقتی اسلت که خداوند متعال انسلان  

ما جعل اهلل لرجلٍ من »محبت خدای عزّوجل است:  نباید بیش از یک محبت باشلد و آن 
هلای مؤمنلان مخلص باید   . پس هر محبلت دیگری در دل (4)احزاب: « قلبین فی جوفحه 

 ها در جانای اسلتمرار و امتداد همین محبت باشد. بنابراین، سرچشمه همه محبت گونهبه

داوند خالص کرده، های خود را برای خانسان مؤمن، که جان و محبت و عواطف و خواسته

محبت خداوند متعال اسلللت. این محبت، محبت حاکم در جان مؤمن اسلللت و هر محبت 

دیگری که آن را نفی کند و به معارضللله آن برخیزد، باید از دل او بیرون رود که در جان 

که رسللول شللود؛ چنانانسللان مؤمن دو محبت، یعنی محبت خدا و محبت دنیا جمع نمی

تا، )ورّام، بی« لحدنیحا و حّّ اهلل الیجتمعان فی قلٍّ واحدأ أبداً  ححّّ ا »فرمود:  خلدا 
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ر اینجا رو، دکند؛ ازایننکته شلایان ذکر اینکه، نصیحت در خطوط عمقی معنا پیدا نمی 

 پردازیم.به کارکرد نصیحت در دو ساختار خطوط طولی و خطوط عرضی شبکة والء می

 لی شبکۀ والءبُعد نخست: کارکرد نصیحت در خطوط طو (1)

 الف( نصیحت در رابطۀ انسان مسلمان با خداوند متعال

  :انتفعوا ببیانِ »فرماید: باره میدراین امام علیخیرخواهی خداوند برای بندگان

 ؛ از بیان خداوند سود برید و اندرز وی رااهلل و أقبلوا نصیحة اهلل فإنّ اهلل قد أعذر إلیکم

 .(019ق، خطبه 0404)سید رضی، « بپذیرید. همانا خداوند آشکارا جای عذر برای شما نگذاشت

 :خیرخواهی برای خدا با خیرخواهی برای بندگان فرقی  خیرخواهی بندگان برای خدا

 زی نیاز ندارد. خداوندندارد؛ جز در یک نقطه و آن اینکه خداوند غنی بالذات است و به چی

نیازی، خیر و صالح او حدّی ندارد. بنابراین، متعال واجد همه خیر و مصلحت است و بی

یر تفس« جوییمصلحت»و « خیرخواهی»درست نیست که نصیحت برای خداوند را به 

کنیم؛ زیرا خیر و صالح همه از خدا و برای خداست. پس تفسیر نصیحت برای خدا، جز 

دی خدا درست نیست و خشنودی خدا یعنی گفتار و کرداری که خداوند از به کسب خشنو

قال اهلل عزّو جل: أحّّ ماتعبّد لی به »فرماید: می پسندد. رسول خدابندگانش می

کند، ترین چیزی که بنده با آن مرا عبادت میفرماید: محبوب؛ خداوند میعبدی النصح لی

 .(211، ص5ق، ج0388)المنذری، « خیرخواهی برای من است

 :فرماید: در شرح این نقش قرآن کریم می امام علی خیرخواهی قرآن برای مردم

واعلموا أنّ هذا القران هو الناصح الذی الیغشّ... استنصحوه علی أنفسکم و اهتمّوا »

؛ بدانید که این قرآن پندگویی است که فریب ندهد. علیه آراءکم و استغشوا فیه أهواءکم

هایتان را ل که با قرآن سازگار نیست ل متهم گوی خود شمارید و رأیصیحت... آن را ن

و  019ق، خطبه 0404)سید رضی، « کار انگاریدهای نفسانی خویش را خیانتدارید و خواهش

 .(95نامه 
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 :إنّ علیّاً کان عبداً »فرماید: می امام صادق تبادل نصیحت بین خدا و بندگانش

بندۀ خیرخواهی برای خدای  ؛حه و أحّّ اهلل فأحبّه؛ همانا علیناصحاً هلل عزّو جلّ فنص

، 0393)کلینی، « عزّوجلّ بود و خدا نیز خیرخواه او بود. او خدا را دوست داشت و خدا او را

 .(049، ص8ج

 و امامان خداب( نصیحت در رابطۀ با رسول
  :فرماید: می خدادر ستایش رسول امام علی نصیحت رسول خدا برای امتش

؛ رسالت پروردگار را چنان رساند که برای کسی بلّغ عن ربّه معذِراً و نصح ألمّته منذراً»

؛ نیز نک: 015ق، خطبه 0404)سیدرضی، « جای عذر نماند و امت خود را اندرز گفت و ترساند

 .(052و  52های خطبه

 :من »فرمود:  رسول خدا نصیحت مسلمانان برای رسول خدا)ص( و قرآن و اسالم

 ؛لم یصبح و یمسی ناصحاً هلل و رسوله و لکتابه و إلمامه و لعامّة المسلمین فلیس منهم

خدا، کتاب او )قرآن(، هرکه شب را به صبح و روز را به شب رساند و خیرخواه خداوند، رسول

 .(221، ص5ق، ج0388)المنذری، « امام خود و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نیست

  لیس علی اإلمام إلّا ما حُمّل »فرمود:  امام علی امامان برای مسلمانان:نصیحت

؛ همانا بر امام نیست جز آنچه من أمر ربّه اإلبالغُ فی الموعظة و اإلجتهادُ فی النصیحة

از امر پروردگار برعهده او واگذار شده است؛ یعنی کوتاهی نکردن در موعظه و کوشیدن 

 .(012خطبه  ق،0404)سید رضی، « در نصیحت

 :ثالثُ الیغل علیها قلُّ امرءأ »فرمود:  امام رضا نصیحت مسلمانان برای امامان

ست ؛ سه چیز امسلمٍ: اخالصُ العمل هلل و النصیحة ألئمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم

که دل مسلمان از آن خالی نیست: اخالص عمل برای خدا، خیرخواهی برای امامان 

 .     (2، ص12، ج0395)مجلسی، « جماعت آنانمسلمین و همراهی با 
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  :أیّها الناس إنّ لی علیکم حقاً و »فرمود:  امام علیتبادل نصیحت بین امام و امت

لکم علیّ حقٌّ فأمّا حقّکم علیّ فالنصیحةُ لکم و أمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة و 

 .(34ق، خطبه 0404)سید رضی، « النصیحة فی المشهد و المغیّ

 ( نصیحت در خصوص رابطۀ انسان با خودشج

أنّ أنصللح الناس أنصللحهم لنفسلله و أطوعهم لربّه؛  »فرماید: باره میدراین امام علی

 «بردارترین آنها از خداوند اسللتترین آنان برای خود و فرمانترین مردم، خیرخواهخیرخواه

 .(33، ص0تا، ج؛ آمدی، بی89)همان، خطبه 

 نصیحت در خطوط عرضیبُعد دوم: کارکرد  (2)

أنّ أعظم »فرماید: باره میدراین خدا رسول: الف( نصیحت برای امت )جماعت مسلمین(
ترین مردم ؛ بلندمرتبهالناس منزلةً عنداهلل یوم القیامة أمشاهم فی أرضه بالنصیحة لخلقه

دا ق خنزد خداوند در روز قیامت کسی است که بیش از همه در روی زمین به راه افتد و خل

علیک »فرماید: می . همچنین امام صادق(8، ص14، ج0395)مجلسی، « را نصیحت کند
 ؛ بر تو باد خیرخواهی مردم برای رضایبالنُصححِ هلل فی خلقه، فلن تلقاء بعملٍ أفلل منه 

. این بعد از (518، ص5، ج0393)کلینی، « خلدا کله خلدا را به عملی بهتر از آن مالقات کنی   

تعبیر « حق»از آن به  والء چنان اهمیتی دارد که امام صللادقنصللیحت در شللبکه  

« حقِ واجبِ مؤمن بر مؤمن اسللت که در حضللور و غیاب، خیرخواه او باشللد »فرماید: می

 .)همان(

بندی محتوای این روایاتِ ناظر بر کارکرد نصللیحت در سللاختار شللبکه والء   در جمع

وجهی اشاره کرد که بر نقش نصیحت در ساختار سه خداتوان به دو روایت از رسولمی

فتند گ«. دین، نصیحت )خیرخواهی( است»شلبکه والء داللت روشنی دارند: ایشان فرمود:  

برای خدا، برای رسول خدا، برای پیشوایان »یا رسلول اهلل  )خیرخواهی( برای که؟ فرمود:  

 .(211، ص5ق، ج0388)المنذری، « دین و برای جماعت مسلمانان

هرکه پنج چیز را برایم تضمین کند، من بهشت را برایش »همچنین آن حضرت فرمود: 

( 3( خیرخواهی برای رسول خدا؛ )5( خیرخواهی برای خدای عزوجل؛ )0کنم: )تضمین می

( خیرخواهی برای جماعت 2( خیرخواهی برای دین خدا؛ )4خیرخواهی برای کتلاب خلدا؛ )  

در واقع بر اساس این روایت، خیرخواهی برای خدا و  .(301، ص0382)طبرسلی،  « مسللمانان 
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رسلول و قرآن، بُعد اعتقادی این مفهوم است؛ خیرخواهی برای ائمه مسلمین، بُعد سیاسی  

ب، 0353)آصفی، آید آن؛ و خیرخواهی برای جماعت مسلمانان، بُعد اجتماعی آن به شمار می

 .(421ص

 نتیجه .6

شود: افراد انسانی، و روابط و مناسبات حاکم بر این میجامعه از دو عنصر بنیادی تشکیل 

دهی افراد انسانی اجتماع انسانی. در نظم اجتماعی، ساختار نظام و کارکردهای آن در جهت

ای که خداوند در قرآن نظر در ماهیت جامعهبه سمت اهداف خاص نقش اساسی دارند. امعان

و  که تکوین ساختاری مبتنی بر تعالیم الهی کریم در مقام ترسیم آن برآمده، مبیّن آن است

فطرت انسانی از سویی، و تعریف کارکردهای قرآنی برای این ساختارها از سوی دیگر، انسان 

دارد که ثمره و غایت آن، پیوند با خدا و بندگان خداست. مسلمان را در طریقی به حرکت وامی

قرآنی و ترسیم الگوی جامعه آرمانیِ  اهلل آصفی در مقام استخراج چنین نظامی از آیاتآیت

قرآنی، شبکة والء را طرح کرده و آن را با ساختاری انسانی ل الهی و کارکردهای قرآنی 

اصر از عن پیوستههمای بهبر اساس رویکرد سیستمی، شبکه والء مجموعه آراسته است.

کند و ود ترسیم میگانة ارتباطی انسان را با نفس و پیرامون خساختاری است که وجوه سه

 تعبیر کرده است. « خطوط»اهلل آصفی از این عناصر ساختاری به آیت

( خطوط طولی که ناظر بر رابطة فرد مسلمان 0وجهی عبارت است از: )این ساختار سه

انجامد و نیز رابطة انسان ای از رهبران و حاکمیت است که به حاکمیت الهی میبا مجموعه

( خطوط عرضی که بیانگر ارتباط مؤمنان با همدیگر در 5زیردستان. )با خودش و رابطه با 

( خطوط عمقی که ناظر 3)آشنایان( و خانواده است. )« معارف»، «امت»سه سطحِ رابطه با 

 بر ارتباط فرد مسلمان با عمق تاریخ و تمدن است. 

ون درشللده میان سللاختارها )خطوط( در اهلل آصللفی برای تعریف نوع روابط تعیینآیت

 که پیونددهندۀ« نصیحت»و « سلالم »شلبکه والء از دو مفهوم قرآنی بهره گرفته اسلت:   

فی، )آصمیان سلاختارها و زیرسلاختارها برای دسلتیابی به غایت قرب و والی الهی هستند    

« المس». البته سلالم و نصیحت دو کارکرد متفاوت در این سیستم دارند:  (424ب، ص0353

دهنده و تطهیرکنندۀ سللاختار و خطوط ارتباطی انسللانی از االیشکارکردی سلللبی دارد و پ

ای ایجابی دارد که موجب کارویژه« نصللیحت»زشللتی، دشللمنی، مکر و خباثت اسللت و  

، 0353زایی، )لکالبین به دور از غشّ و فسللاد اسللت ذات خیرخواهی و خیرکاری و اصللالح
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نحوی در هر جامعة اره شد، بهوجهیِ طولی، عرضلی و عمقی که اشل  این سلاختار سله  

عنوان جامعه آرمانیِ قرآنی از دیگر شللود، ولی آنچه شللبکة والء را بهانسللانی مشللاهده می

آنی شدۀ قرای در آن شاهدیم، نوع روابط تعریفکند و مرزبندی ویژهها متمایز میسلیستم 

ین کرده تبی« نصیحت»و « سالم»اهلل آصفی آن را در قالب دو مفهوم بنیادی است که آیت

اسلاس، سلالم و نصلیحت در الیه الیة این ساختار، از رابطة انسان با خدا و    اسلت. براین 

االمر تا جماعت مسللمین و تا خانواده و خویشلان و حتی در رابطة انسان با   رسلول و اولی 

ق دور از خبث و خیانت و فسکند و نوع این روابط را تعریف و بهآفرینی مینفس خود، نقش

نماید. میدهی فجور و کفر و نفلاق، در مسلللیر کملالِ پیونلد با خدا و والی الهی جهت   و 

رهاورد زندگی در چنین سلیستمی برای انسان مسلمان، حیات آراسته به آرامش، گشایش،  

خیرخواهی و محبت است و همه اینها از حاکمیتِ سالم و نصیحت بر ارتباطات انسانی در 

 گیرد.یاین جامعه آرمانی سرچشمه م

که طورینکته شایان ذکر در ساختار شبکة والء، ابتنای آن بر مرزبندی عقیدتی است؛ به

روست که کنشگر این سیستم، انسان مسلمان در آن مرزهای جغرافیایی اصالت ندارند. ازاین

شده، پیوند و والء انسان مسلمان با خدا و بندگان مسلمان خداست. در است و غایت تعریف

ابد. البته یروی دیگر والء، برائت است که در رابطة انسان مسلمان با کافران معنا می مقابل،

 تواند جنبه فرهنگی و اساساً بُعد تقیه پیدا کند.معنای جنگ نیست و میبرائت لزوماً به
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 منابع. 7

 .قرآن کریم -

تبلیغات ، تهران: سازمان المختلفةحق االمان فی المجاالت (، 6611آصفی، محمدمهدی ) -

 اسالمی.

، ترجمه علیرضا سروش : آرامش و گشایش2در آئینه وحی، جلد الف(، 6636ـ )ـــــــــــ -

 و دیگران، قم: مؤسسه بوستان کتاب.

 ، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.السالم فی االسالمق(، 6161) ــــــــــــ -

 .تالبی اهل مجمع ، نجف:الغیبةعصر سلطات الفقیه و صالحیاته فی  ق(،6166) ــــــــــــ -

 .النشر و للثقافة ، طهران: المشرقالکریم القرآن رحاب فیتا(، )بی ــــــــــــ -

، ترجمه محمد سپهری، قم: مجمع جهانی مبانی نظری حکومت اسالمی(، 6631) ــــــــــــ -

 تقریب مذاهب اسالمی.

ترجمه محمد سپهری، قم: مؤسسه ، مبانی نظری حکومت اسالمیب(، 6636) ــــــــــــ -

 بوستان کتاب.

 البیت.اهل نجف: مجمع ،االمامة الی المدخل ق(،6166) ــــــــــــ -

 مجمع نجف: ،الطف واقعة بعـد البیت ألهـل السیاسی المشروع ق(،6166) ــــــــــــ -

 البیت. اهل

 ق(، والیه االمر، نجف: مجمع اهل البیت.6121) ــــــــــــ -

، تصحیح مهدی رجائی، قم: دارالکتاب غررالحکم و دررالکلمتا(، آمدی، عبدالواحد )بی -

 االسالمی.

 الجامعى. النشر مرکز :، تونسالتشریع و القرآن م(،6333البلعید، الصادق )  -

 ، قم: مؤسسه آل البیت.الشیعةوسائل ق(، 6143حرعاملی، محمد بن حسن ) -

، ترجمه محمد یمنی، تهران: انتشارات آموزش انقالب هاسیستمنظریه (، 6614دوران، دانیل ) -

 اسالمی.

 دارالهجره.: قم تصحیح صبحی صالح، ،البالغةنهج ق(،6161سید رضی، محمد بن حسین ) -

 ، نجف: کتابخانه حیدریه.االنوار فی غرر االخبار مشکاةق(، 6631طبرسی، علی بن حسن ) -
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 االعلمی، چاپ مؤسسة، بیروت: ان فی تفسیر القرآنالمیزم(، 6316طباطبائی، سید محمدحسین ) -

 دوم.

  .االسالمیة، تهران: دارالکتب الکافی(، 6616کلینی، محمد بن یعقوب ) -

 ، قم: مؤسسه بوستان کتاب.اهلل آصفیاندیشه سیاسی آیت(، 6636زایی، نجف و دیگران )لک -

، ن االقوال و االفعالکنز العمال فی سنق(، 6611) متقی هندی، عالءالدین علی بن حسام -

 .دائرة المعارف العثمانیةحیدآباد: 

 .االسالمیة دارالکتب: تهران ،بحار االنوار (،6612محمدباقر ) مجلسی، -

 ، بیروت: داراحیاءالتراث العربی.الترغیب و الترهیبق(، 6633المنذری، عبدالعظیم عبدالقوی ) -

 البیت.مؤسسه آل، قم: مستدرک الوسائلق(، 6143نوری، میرزا حسین ) -

 البیت، چاپ دوم. آل مؤسسة، قم: مستدرک الوسائل(، 6613) ــــــــــــ -

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.جامعه مدنی جامعه دینی(، 6611واعظی، احمد ) -

 الفقیه. مکتبة، قم: الناظر نزهةتنبیه الخواطر و تا(، ورّام، مسعود بن عیسی )بی -

 

 


