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  چكيده

همنوايى اجتماعى بيانگر اين واقعيت است كه رفتار اعضای جامعه منبعث از برخى قواعد و 

 ه يـاقاعـد كگـروه از يـ ه يـاثريت افراد جامعـكالزامات اجتماعى است، اما ِصرف تبعيت ا

گيری  در اين نوشتار كه به موضوع عوامل شـكل. تواند دليل مطلوبيت آن باشد نمى ،هنجار

های مطلوب در  ترين منبع تعيين ارزش اصلى عنوان به، قرآن کریمهمنوايى اجتماعى از منظر 

های قابل تحقق بـين اعضـای  جامعه بشری پرداخته است، با مراجعه به آيات الهى، همنوايى

هـای  ع مطلـوب و نـامطلوب دانسـته و بـا تأكيـد بـر اهميـت همنوايىجامعه را شامل دو نـو

های  هـای نـامطلوب را ترسـيم و آسـيب گيری همنوايى مطلوب، عوامل و پيامـدهای شـكل

گيری  كارها و اسباب شكل چنين راه هم. وقوع آنها برای اعضای جامعه را يادآور شده است

رمان برجسته، صالبت رأی و اسـتحكام همنوايى مطلوب نشان داده شده و داشتن عقيده و آ

انديشه، انعطاف معقول، نيكويى اخالق، نيازشناسـى و مشـكل گشـابودن، تواضـع در برابـر 

  .بودن منش و رفتار از ستمكاران را سبب رسيدن به مقصود دانسته است مردم و متفاوت

ای  منـابع كتابخانـهتوصيفى تحليلى بـا اسـتفاده از  ،ها در اين پژوهش آوری داده روش جمع
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نتيجـه . اند تهفمنبع اساسى و محوری مورد استفاده قرار گر عنوان بهبوده و قرآن و تفاسير آن 

 .كارهای ايجاد همنوايى بر اساس تعاليم قرآن است شنهاد راهيمهم پژوهش پ

  ها واژهكليد

  . رآن کریمق، های اجتماعى، همنوايى اجتماعى، همنوايى مطلوب شبكههمنوايى، ناهمنوايى، 

  مقدمه

ذاتى هر فـرد  های ويژگىاحساس و رفتار اعضای جامعه از  تالش برای تأثيرگذاری بر فكر، 

كنند تا يكديگر را متقاعد سازند كه نظرشان را بپذيرنـد و  همه اعضا تالش مى. انسانى است

، انسان به دليل غريزه حـّب نفـس، بـرای با وجود اين. با همديگر تفاهم و توافق داشته باشند

هويت و استقالل خويش اهميت قائل اسـت و بـه ايـن سـبب، بـه آسـانى تسـليم نظـر جمـع 

كـه  ه مهار سرنوشت خود را در اختيار داشـته باشـد، حـال آنكمند است  او عالقه. شود نمى

 ،ا ديگـرانزيـرا همنـوايى بـ ؛مانع تحقق چنـين هـدفى اسـت ،برابر فشار گرو شدن در تسليم

  رده و ايـن كـه فـرد رفتـارش را بـه اراده خـويش انتخـاب نكـمعناسـت  بدين ای طور كنايه به

  شـــدن احســـاس هويـــت و تعلـــق وی در  رنگ مكامـــر باعـــث محدودشـــدن آزادى او و 

  .شود زندگى مى

كـه عالمـه طباطبـايى  چنان .ها به همنوايى با جمع متمايل هستند با وجود اين، اكثر انسان

نـوع  طالب همگرايـى و همنـوايى بـا هـم ،جان معتقد است، انسان اجتماعى است و از درونِ 

ه نيازمنـد زنـدگى كـبه نظر ايشان، انسان در ميان تمـامى جانـداران، موجـودى اسـت . است

واهد ه شـكند و تا آنجا هم ك مى كها اين معنا را در اجتماعى است، زيرا فطرت تمام انسان

رده و آثـار كـ تاريخى نشان داده است هر جـا بشـری وجـود داشـته، اجتمـاعى زنـدگى مـى

طباطبـايى، (ها اين مطلب را ثابت كـرده اسـت  ترين انسان باستانى به جا مانده از حيات قديمى

  .)92: 4 ق، ج1417

 هـای اعضـا خـود را بـه شماری از همنوايى بى مواردتاريخ پرفراز و نشيب جامعه بشری، 

های مختلـف  برای مثال، جامعه ايرانى در طول حيات خود شـاهد صـحنه. ثبت رسانده است

ويـژه بـا  در دوره معاصر و بـه. از حضورهای جمعى بوده كه حكايت از عمق همنوايى است
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ای بـه خـود گرفـت كـه در ابعـاد  ها رنگ و چهره تـازه وقوع انقالب اسالمى، اين همنوايى

وقوع انقالب اسـالمى و تبلـور اراده مردمـى در همنـوايى . استمختلف ظهور و بروز يافته 

ساله ملت ايـران و همنـوايى  برای به زانو درآوردن رژيم شاهنشاهى و نيز دفاع مقدس هشت

هـای پشـت جبهـه، تنهـا دو نمونـه از تأثيرگـذاری  وطنان، رزمنـدگان و كمك مردمى با هم

وايى جوانان و نوجوانان با رهبران جامعه چنين همن هم. شرايط برآمده از اين دو پديده است

عكــس ايــن جريــان نيــز . متــأثر از ايــن شــرايط بــوده اســت ،هــايى بــزرگ حركت ايجــادو 

هايى برای سركوب انقالبيون در ايران و همراهانشان در جهان يا همراهى با مسببان  همنوايى

گرفته است كه بـه همـان  های مقابل شكل وقوع جنگ تحميلى يا موارد مشابه آن، در طيف

اسـت و  فرصـت ه يـكوايى همـواربنـابراين، همنـ. نسبت دارای آثار نامطلوب بـوده اسـت

های منحصر به فرد است، در امور ناپسند نيز آثار  همچنان كه در امور پسنديده دارای مزيت

  . تخريبى فراوان برای افراد و جامعه به همراه دارد

  شناسى همنوايى مفهوم

ــادل  ــوايى مع ــازگاری و  )Conformity(همن ــاهنگى، س ــى، هم ــى، همرنگ ــى همراه ــه معن ب

ــدايى هم ــت  ص ــوری، (اس ــاعى )8415: 8، ج1381ان ــوايى اجتم ــود از همن ــروی از  ،و مقص پي

كـه آثـار و  ای گونـه بههای عمل يك گروه، قوم يـا جامعـه اسـت  ها، رفتارها و شيوه ارزش

بـه ديگـر سـخن، . پيامدهای آن در حيات اجتماعى فرد و جامعـه ظهـور و تبلـور پيـدا كنـد

نمادهـا و هنجارهـای  هـا،  ن كـه فـرد باورهـا، ارزشهمنوايى فرد با گروه عبارت است از اي

. )184: 1388روشـه، (گروه را درونى كرده و در ساخت شخصيت خود يگانگى بخشيده باشد 

شـود، همنـوايى از توافـق  با توجه به نوع و ميـزان اثـرات اجتمـاعى كـه سـبب همنـوايى مى

شـود  تمـاعى را شـامل مىسطحى و سازگاری ناخواسته تا اطاعت داوطلبانه از هنجارهای اج

معنــى  بــه ؛يــا نــاهمرنگى 1نقطــه مقابــل همنــوايى، نــاهمنوايى. )1232: 2، ج1391راســخ،(

  . جامعه است ه ياها و رفتارهای مطلوب يك گرو نكردن از ارزش متابعت

همنوايى اجتمـاعى، . كم دارای سه بعد اجتماعى، اخالقى و رفتاری است همنوايى دست

                                                             
1. Non Conformity 
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هـا، هنجارهـا و عـادات گـروه خـاص توسـط اعضـا اسـت  ارزش پذيرش و اجرای باورهـا،

" اتّبـاع سـبيل؛ پيـروی از يـك راه و جريـان"در قرآن آيـاتى كـه از . )1232: 2، ج1391راسخ،(

. ناظر به همين معنـا هسـتند. ...)و 21:؛ نور146و  142: ؛ اعراف115:نساءهای  سوره(گويند  سخن مى

گـروه  ه يـادی و همراهى با ديگر اعضـای جامعـمقصود از همنوايى اخالقى، احساس همدر

رفتار مردم مدينه بـا مهـاجران . چنان كه خود را در غم و شادی آنها شريك بداند آن ؛است

های ادبى زبان فارسى  برخى از ظرافت. )9 :حشرسوره (ای از اين همنوايى است  مسلمان نمونه

  :به اين نوع همنوايى است نيز اشاره

ــى ــك  بن ــدآدم اعضــای ي كه در آفرينش ز يـك گوهرنـد  پيكرن

  :يا

ــم بى  نــوايى نــيَم روی زرد مــن از بى ــرد غ ــم زرد ك ــان ُرخ نواي

در اصـطالح . شـناختى ايـن مفهـوم اسـت های روان اما همنوايى رفتـاری، نـاظر بـه جنبـه

كه به  به تمايل و گرايش فرد به پيروی از رفتارهای گروه اجتماعى» همنوايى«شناسى،  روان

پژوهشگران از ديربـاز بـه ميـزان پيـروی يـا مقاومـت افـراد در . شود آن تعلّق دارد، گفته مى

شـناس برجسـته، در دهـه  ، روان1سولومان اَش. اند مند بوده مقابل هنجارهای اجتماعى عالقه

دادن قدرت همنوايى در گروه طراحى و بـه اجـرا درآورد  هايى را برای نشان ، آزمون1950

  .)367: 1382آذربايجانى و ديگران، (

  همنـوايى، توافـق درونـى بـا ديگـران اسـت . همنوايى را بايد از اطاعـت متمـايز دانسـت

  معنای توافق صـوری بـوده و ممكـن اسـت بـا پيامـد فـوری مخالفـت  كه اطاعت، به حال آن

ــرو شــود و مى ــد شــالوده      هــم روب ــرای مصــلحت توان ــده  ای ب   . باشــدبينى درازمــدت در آين

ناآگاهانـه باشـد  ه يـالزوماً آگاهانه است، اما همنوايى ممكن است آگاهان ،اطاعت  رو، ازاين

تقيه در اسالم ناظر به همـين اطاعـت اسـت كـه ربطـى بـه درون نـدارد  .)319: 1373فرگاس، (

 .)106 :نحلسوره (

ر و اهبافــراد خــودر: شــوند بندی، افــراد بــه دو دســته كلــى تقســيم مى طبــق يــك تقســيم

هـا و هنجارهايشـان را تعيـين  ، افرادی هستند كه خودشـان ارزشافراد خودراهبر. دگرراهبر

                                                             
1. Solomon Asch 
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نوع اخير يعنى دگرراهبر، مصداق . كنند و افراد دگرراهبر چشم به هدايت ديگران دارند مى

طور كه همنوايى دارای وجه مثبت و منفـى اسـت،  همان). 96: 1385اساليوان، (افراد همنواست 

بـر ايـن اسـاس، نـاهمنوايى زمـانى كـه ناشـى از . يى نيز دو وجه مثبـت و منفـى داردناهمنوا

امری مثبت اسـت، امـا در صـورتى  ،استقالل رأی و احساس عزت نفس در وجود فرد باشد

سان،  بدين. امری مذموم و منفى است ،كه ناشى از استبداد رأی و فقدان روحيه جمعى باشد

تيار خود رقم بزند، مراجعه و استفاده از نظرات متخصصان اگر انسان سرنوشت خود را به اخ

هيچ منافاتى با اختيار او ندارد اما اگـر كسـى احسـاس كنـد كـه در كسـب موفقيّـت و دفـع 

ناماليمات زندگى هيچ نقشى ندارد، عمًال عنان زندگى از اختيـار او خـارج شـده و قـدرت 

  .شود گيری او سلب مى تصميم

  لََمــٍة كتََعــالَْواْ ِإلـَـى «، »ورود جمعــى در ِســلم«، »تبعيــت«هــايى ماننــد  واژه، قــرآن کــریمدر 

 َ   آيـه رنـگ چنـين در  هم. ايـن معنـا اشـعار دارنـدبـه و مانند آن  )64: بقـره( »مْ كَسَواء بَينَنَا َوبَين

  رسـد نـوعى دعـوت بـه  مى بـه نظـر به اين معنـا اشـاره شـده اسـت كـه )138: بقرهسوره ( خدا

  هـای  ، همنـوايى ابعـاد، عوامـل و انگيزهقـرآن کـریمبـر اسـاس معـارف . خداست همرنگى با

  .متعدد دارد

  ابعاد نوين همنوايى اجتماعى

گيری اجتماعات جديد كـاربران  هايى برای شكل امروزه با گسترش فضای مجازی، فرصت

تجمعات انسانى را بـه ـ  س آلمانىشنا جامعهـ  فرديناند تونيس. در اين فضا فراهم شده است

از نظـر . بندی كرده اسـت تقسيم 2شافت يا گزل» جامعه«و  1شافت يا گمين »اجتماع«دوگونه 

هـای  از ويژگى» رودرروبـودن«و » بـودن بـر روابـط عـاطفى مبتنـى«، »محدوديت اعضـا«او، 

های  هرچنـد روابـط اعضـا در شـبكه. )103: 1388كوئــن، (اجتماع و جامعه عكـس آن اسـت 

گيرد، اما برخى  واسطه ابزار صورت مى نيست، بلكه به» رودررو«صورت مستقيم  اعى بهاجتم

ها،  هـای ايـن شـبكه باشد و با توجه بـه ديگـر ويژگى گونه روابط را دارا مى از اقتضائات اين

                                                             
1. gemeinschaft 

2. gesellschaft 
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های اجتمـاعى كـه  شبكه. ها اصرار دارند نظران بر اطالق عنوان اجتماع بر اين شبكه صاحب

بـوك، تـوييتر،  های اينترنتى در فضاهايى ماننـد فيس دهنده سرويس ارائههای  توسط شركت

های وايبری در عرصه فضای مجازی فعاليت  اينستاگرام، لينكدين، گوگل پالس و نيز گروه

روز بـر  هايى از اين اجتماعات است و بـه دليـل تبليغـات گسـترده آنهـا، روزبـه دارند، نمونه

  .دشو شان افزوده مى تعداد كاربران

نظر هستند كـه در  هايى برای برقراری ارتباط و تبادل در واقع مكان ،های اجتماعى شبكه

ايـن . گذارنـد خصوص جوانان، عقايد و نظرات خود را بـا هـم بـه اشـتراك مى آنها افراد به

سـزايى  ها متشكل از بازيگران فردی و روابط ميان آنها، امـروزه دارای تأثيرگـذاری به شبكه

دهى روابـط و رفتـار اجتمـاعى  دهى و جهـت ی و اجتمـاعى هسـتند و شـكلدر سطوح فرد

هـا  سـازی افـراد و گروه چنان كه در رهنمون ها هم اين شبكه. اند مخاطبان را هدف قرار داده

توانند دارای نقـش مثبـت  های فردی و اجتماعى خود مى به اهداف و برنامه يابى دستبرای 

های منفـى در ذهنيـت كـاربران  ش مخـرب و فضاسـازیباشند، به همان ميزان در ايفـای نقـ

تواند  ها مى جوانان و نوجوانان تأثيرگذارند و به اين سبب همنوايى متأثر از اين شبكه ويژه به

  .آثار مخربى به دنبال داشته باشد

هـا و هنجارهـای مقبـول جامعـه، درصـدد  ها به جای تبعيت از ارزش برخى از اين شبكه

كنند كـاربران خـود را بـه همنـوايى ايـن  آيند و تالش مى نجار برمىخلق ارزش و تعريف ه

آميز، بــه  آمــوزش رفتارهــای خشــونت. هــا و هنجارهــا تهيــيج و ترغيــب ســازند ارزش

های  شـكنى، تـرويج سـبك های مخـرب، حرمت گذاری حريم شخصى، سـرگرمى اشتراك

ای خصوصـى و هـ غيرمتعارف زندگى، استفاده غيرصحيح از اوقـات فراغـت، تهديـد حريم

هاست كه با همنواساختن كاربران خود، بـه تـدريج جهـان  های اين شبكه مانند آن از آسيب

  .سازند اجتماعى را متأثر مى

  عوامل مؤثر بر همنوايى اجتماعى

ــردی و اجتمــاعى اســت ــه ف ــه زمين ــوايى دارای دوگون ــه در. همن ــردی، ســاختار  زمين های ف

پذيری  مسئوليت از نظرسان، شخصيت فرد  بدين .شخصيتى فرد در بروز همنوايى نقش دارد

بودن، عـدم توانـايى  نبودن، ترسـو بودن، خالق و يا عناصر مقابل آنها مانند پيروبودن، منزوی



  77  درآمدی بر همنوايى اجتماعى از منظر قرآن كريم

امـا . پذيرنبودن و مانند آن در گرايش او به همنوايى دخالـت دارد گيری، ريسك در تصميم

های اجتمـاعى ايـن  به تحليلى درست از موضوع همنوايى، مستلزم توجه به زمينـه يابى دست

گذاری  اين كـه جامعـه چـه مقـدار بـرای همنواسـاختن اعضـای خـود سـرمايه. مفهوم است

هـا، هنجارهـا، قـوانين، نيازهـا و انتظـارات اجتمـاعى چگونـه  ارزش طور اساسى بهكند و  مى

آورنــد، امــری اساســى اســت و  د را بــه وجــود مىاســباب همنــوايى يــا عــدم همنــوايى افــرا

های تشويقى يا تنبيهى جامعه، نقش مؤثری در همنواسازی يا ناهمنواسـازی اعضـای  مكانيزم

های همنوايى  ترين اسباب و زمينه برخى از مهم  اين اساس، بر .جامعه به همراه خواهد داشت

  :اجتماعى شامل موارد زير است

تواند رفتارهای همنوا را به نحـو چشـمگيری  ی همنوايى مىفشارهای اجتماعى برا) الف

  ؛افزايش دهد

  ؛های همنوايى با گروه است انگيزه اجتناب از تعارض و برخورد، از زمينه) ب

ا ننــد امــك نــد بقيــه گــروه اشــتباه مىدان كــه مى آن بــا وجــود افــراددر اغلــب مــوارد، ) ج

   ؛)به تطبيق با ديگراننياز (ند با خطر تمسخر آنان روبرو شوند هخوا نمى

  ؛تواند بر همنوايى تأثيرگذار باشد ترند، مى تر يا آگاه كه ديگران باهوش اعتقاد به اين) د

ترس از مجازات و احساس محروميت از عوامل افزايش ميزان همنـوايى در افـراد يـا ) ه

  ؛هاست گروه

زان همنوايى اثرگذار نظر اكثريت بر روی يك موضوع، بر مي اتفاق   نظر يا عدم  اتفاق) و

اگر در جمعى، فرد تنها باشد ولو اين كه احساس كند نظرش درسـت اسـت، معمـوال . است

  ؛كند از ابراز آن خودداری مى

فردی كه اعتماد بـه نفـس كمتـری دارد، . نوع شخصيت افراد در همنوايى مؤثر است) ز

ه عـزت نفـس بيشـتری برابـر، افـرادی كـ در. امكان بيشتری دارد كه با جمع همنـوايى كنـد

  .دهند كمتر به فشار گروه تن مى ،دارند

اگر عدم همنوايى . گذارد ميزان احساس امنيت از نكاتى است كه بر همنوايى اثر مى) ح

ــد،  ــرد ايجــاد نكن ــرای ف ــى ب ــههــيچ مشــكل امنيت ــوايى كــاهش مى طور ب ــد  طبيعــى همن ياب

  ).92-89: 1381كريمى،(
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  همنوايى در قرآن كريم

همنوايى ) الف: دو سطح است است كه همنوايى داراینكته قابل برداشت از مطالب فوق آن 

  .همنوايى نامطلوب) ب؛ مطلوب

اگر فرد با تشخيص عقل معصوم يا تحت فرمان الهى به همنوايى مبادرت ورزد، عمل او 

 های نفسانى و يا ممدوح و مطلوب است و در صورتى كه تحت تأثير هوای نفس و خواهش

. جهالت با كسى يا گروهى همنوا و همرنگ گـردد، كـار او غيرممـدوح و نـامطلوب اسـت

گيری آنهـا را  های شـكل قرآن كريم به هردو نوع همنوايى توجه نشان داده و ابعـاد و زمينـه

  :مشخص كرده است

  همنوايى مطلوب. 1

  :برخى از معيارهای همنوايى مطلوب از منظر قرآن كريم شامل موارد زير است

  راستى و درستى. 1- 1

گويان  از راست پيرویيكى از مصاديق همنوايى مطلوب از نظر قرآن كريم، همراهى و 

َ َو « :كرداران است و راست ـاِدقيَن كيا َأيَها الذيَن آَمنُوا اتقُوا اّهللاٰ اى  ؛)119: توبـه(ونُـوا َمـَع الص

جـا خداونـد  در ايـن. »گويـان باشـيد ايد، از خدا بترسيد و بـا راسـت ه ايمان آوردهكسانى ك

سـانى را كدهد، يعنـى راه و روش  دستور به پيروى و اقتداء به مردمان راستگو و با تقوى مى

در ايـن كـه مصـداق . ردار راستگو هستند و رفيق آنها باشـيدكه در گفتار و كنيد كانتخاب 

مقصـود  ،ای عده. ستچه كسانى هستند، اقوال مختلفى بيان شده ا ،گويان در اين آيه راست

 9محمد و پيروان او، برخى مقصود از آن را آل 7طالب ابى بن از صادقين را حضرت على

يعنـى  :انـد برخى نيـز گفته. اند و پيروانش ذكر كرده 9و بعضى نيز حضرت ختمى مرتبت

. )233: 11 طبرسى، ج(وسيله انجام عمل صالح در دنيا، با پيغمبران و صديقان در بهشت باشيد  به

عملى اسـت كـه خـدای تعـالى پـاداش آن را تضـمين  ،گويى روی، صداقت و راست به هر

منـدی از پـاداش عمـل و گفتـار خـود در  كرداران را به بهـره گويان و راست كرده و راست

اٌت تَْجـری مِـْن «: آخرت وعده داده است ـاِدقيَن ِصـْدقُُهْم لَُهـْم َجنـ هذا يْوُم ينْفَـُع الص ُ قاَل اّهللاٰ
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 َ ــاُر ت ــا اْألَنْه ــده(ْحتَِه ــود ؛)119: مائ ــالى فرم ــداى تع ــروز روزى اســت  ،خ ــام ــتگويى ك ه راس

ه از زير آنها نهرهـا روان كهاى بهشتى است  براى ايشان باغ ؛دهد سودشان مى ،گويان راست

ه در قول و فعـل صـادق باشـند، در آخـرت از صـدق خـود منتفـع و كيعنى كسانى  .»است

انـد  چنين راضى و مرضى و فائز به رسـتگارى عظيم شود و هم جنات موعود به آنان داده مى

  .پس، همراهى با اين گروه مطلوب است .)360: 6 ، ج1360طباطبايى، (

  درك حقيقت. 2- 1

با ايشان همنـوايى كردنـد و  9اتماز اهل كتاب بعد از درك حقانيت پيامبر خ تعدادی

نـازل شـده بشـنوند، ) خـدا(ه بـر پيـامبر كـو هر زمان آيـاتى را «: شوق همرنگى نشان دادند

انـد،  ه دريافتـهكـريزد، بـه خـاطر حقيقتـى  مى كاش) از شوق(ه كبينى  هاى آنها را مى چشم

ران ه يـادر زمـرو شـاهدان حـق، (ايمان آورديم، پس ما را با گواهان ! گويند پروردگارا مى

مـورد تشـويق و تحسـين خداونـد  ،اين نوع تبعيت و همنوايى. )83: مائده(» مقرر بدار) محمد

قرار گرفته و به همين جهت، خدای متعـال دانشـمندان را كسـانى دانسـته كـه بعـد از درك 

 و در جای ديگر رسـتگاران )18: آل عمران(اند  همنوايى كرده توحيد، با مناديان توحيد اعالم

الِذيَن «: را كسانى معرفى كرده است كه به تبعيت از رسول خدا و ياری او مبادرت ورزيدند

ى بِى اْألُمُسوَل الن بِعُوَن الرِذی ُأنِْزَل َمَعـُه ... يتوَر البَعُوا النُروُه َو نََصُروُه َو ات ِذيَن آَمنُوا بِِه َو َعزفَال

... كننـد آنان كه از فرستاده خدا، پيامبر اّمـى پيـروى مـى ؛)157 :اعراف( ُأولئِك ُهُم الُْمفْلُِحونَ 

كسانى كه به او ايمان آوردند و حمايت و ياری اش كرده و از نـورى كـه بـا او نـازل شـده 

  . »پيروى كردند، آنان رستگارانند

  تقيه و مصلحت. 3- 1

» تقيـه«ثريـت مـردم در آن تجـويز شـده اسـت، كه همنوايى ظاهرى بـا اكمورد ديگرى 

توان نوعى همنوايى ظاهرى با ديگران براى رسيدن بـه  تقيه را در معناى وسيع آن، مى. است

گاهى براى آن  ،اين همنوايى). 17: ق1406لنكرانى،  فاضل(رد كتر تعريف  هاى عالى هدف

آن مخـالف اسـت، جـان  ثريـت جامعـه بـاكه اكاى  خواهد با اظهار عقيده ه فرد نمىكاست 



  1394 بهارم، چهارسال دوم، شماره   80

خواهد با مخفى  ه مىكخود و ديگران را بيهوده به خطر اندازد و گاهى نيز بدان خاطر است 

جلـب  كارى در اهداف مشـتركداشتن عقيده خود، محبت و عالقه ديگران را براى هم نگه

 اضـلف(شود  گفته مى» تقيه تحبيبى«و به نوع دوم » تقيه خوفى«به نوع اول، در اصطالح . ندك

اطاعـت مـوردی و  يـك ،هاين نـوع تقيـ. )410: 1، ج1370شيرازی، ؛ مكارم17و2: ق1406لنكرانى، 

روش زندگى است كه همنوايى واقعـى را بـر اسـاس مبـانى در پـى  ه يكجزيى نيست، بلك

  .گيرد دارد، هر چند كه برای اصالح نيز تالش صورت مى

  . ظـر قـرآن و روايـات روشـن اسـتاين امر به لحاظ عقلى پذيرفته شـده و لـزوم آن از ن

ــردى  ــرآن از ف ــال ق ــرای مث ــب ــىكــه در دســتگاه حك ــوِن مصــر خــدمت م ــ ومتِى فرع   رد ك

ــى ــا مخف ــ و ب ــىك ــه حضــرت موس ــايانى ب ــود، خــدمات ش ــان خ ــت،  7ردن ايم   روا داش

ه ضـمن ايمـان قلبـى، بـه سـبب اجبـار، كسانى كچنين بر عمل  هم. )28: غـافر(ند ك تجليل مى

همراهـى اميرالمـؤمنين . )106: نحـل(گـذارد  انـد، صـحه مـى برخالف عقيده خود سخن گفته

ساله، با حاكميت در جهات مختلفى كه به نفـع اسـالم بـوده، از نـوع  25در دوران  7على

الزم را هـم اند و برای اصالح جامعه تـالش  همنوايى بوده، هر چند كه اعتراضاتى هم داشته

  .اند كرده

  همنوايى نامطلوب. 2

هــا را كــه ناشــى از متابعــت شــهوات، هــوای نفــس، تقليــد  برخــى همنوايى قــرآن کــریم

كوركورانه از گذشتگان يا همنوايى با اهل ظن و گمان است، مورد نكوهش قرار داده و از 

هـايى كـه  همنوايى طور اساسـى، بـه. )116: ، انعـام27: ، نسـاء50-49: قصص(آن نهى كرده است 

مطابق هوای نفس، شهوات و معيارهای مادی باشد، از نظر قرآن كريم غيرواقعى است و بـه 

صـدا و  اين سبب، تأكيد كرده است كه منافقان و كافران گرچه برای تأمين منـافع خـود هم

َو  تَْحَسـبُُهْم َجميعـاً «: انـد دهنـد، ولـى در واقـع پراكنده شوند و هماهنـگ نشـان مى متحد مى

 ِ ُهْم قَْوٌم ال يعْقِلُونَ  كقُلُوبُُهْم َشتى ذل آنها را متحـد «نگرى  ؛ به ظاهر آنها كه مى)14 :حشر(» بَِأن

شان پراكنده است، اين به خـاطر آن اسـت كـه آنهـا قـومى  های پندارى در حالى كه دل مى

  .»كنند هستند كه تعقل نمى

هـای مطلـوب و نـامطلوب  نـوايىبا اين وصف، هرچند در مكاتب مختلف، مصاديق هم
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م در چهار مورد و با چهار مالك، همنـوايى ك متفاوت است، اما در فرهنگ اسالمى، دست

  : دانيم را نامطلوب مى

  عنصری شخصيتى و پيروی كوركورانه سست. ١- ٢

ورانـه و كوركثريـت، كم بر رفتـار اكصدايى افراد با هنجارهاى حا گاهى همرنگى و هم

خـاطر انجـام  گيـرد و آنـان صـرفا رفتـار را بـدين دليل معقولى صـورت مـىگونه  بدون هيچ

ُمـد   های رواج و گسـترش پديـده زمينه طور كلى بهنند و ك ه ديگران نيز چنين مىكدهند  مى

  .گيرد ت مىأدر جامعه از همين جا نش

بل ر دارد، اين نوع همنوايى قاكيه فراوانى بر تعقل و تفكه تكمسلّما در فرهنگ اسالمى 

ه كـدانـد  سـانى مـىكسو بدترين جنبندگان روى زمين را  ك، از يکـریم قرآن. پذيرش نيست

شـان بـراى افشـاى  شان از شنيدن حـق نـاتوان و زبان گيرند و گوش ار نمىكعقل خود را به 

ُ «: حقيقت گويا نيست م الْب الص 
ِ َوآب عِنَد اّهللاٰ الد َشر ِذيَن الَ كِإنو از ) 22 :انفـال(» يعْقِلُونَ ُم ال

هـا  ، از ميـان آنگونـاگونگرند و پس از شنيدن سخنان  ه انتخابكسوى ديگر، به بندگانى 

ْر عِبَاِد «: دهد گزينند، بشارت مى بهترين را برمى بِعُوَن َأْحَسـنَهُ * فَبَشِذيَن يْستَمِعُوَن الْقَْوَل فَيتال «

  .)18ـ 17: زمر(

ورانــه ـ چــه از پــدران و كوركو انديشــه قرآنــى، هرنــوع تبعيــت  چنــين در فرهنــگ هم

ـĤ َأَطعْنَـا َسـاَدتَنَا َو «: وم اسـتكـگذشتگان و چه از بزرگان قوم و قبيلـه ـ مح ِإنـ Ĥنَـ َو قَـالُواْ َرب

بِيَال ك ونَا السگان ما از بزر! خدايا: گويند مى] افران در روز قيامتك[؛ )67 :احـزاب(بََرآَءنَا فََأَضل

در آيـاتى ماننـد سـوره بقـره، آيـه  .»رديم و آنان ما را گمراه ساختندكو سران خود اطاعت 

ايـن تفكـر  ٢٣و  ٢٢و زخرف، آيـات  ٥٣انبياء، آيه  ؛٢٨اعراف، آيه  ؛١٠٤مائده، آيه  ؛١٧٠

  .تبيين شده است

  زدگى كثرت. 2- 2

عموم مردم بسـيار  های بسيار بزرگ، برای جمعيت ويژه بهنشدن در برابر كثرت،  مرعوب

 كثـرت طرفـداران يـكه كـثريت با اين اعتقاد همراه است كگاهى تبعيت از ا. سخت است

صورت روشن از سـوى  اين نگرش گاهى آگاهانه و به. رأى يا رفتار دليل حقانيت آن است
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ثريت افراد جامعه به آن ملتزم كشود كه اگر اين نگرش يا رفتار نادرست بود، ا افراد بيان مى

ارا كازى در درون آنان وجود دارد، امـا آشـكصورت غيرهشيارانه و ارت گاهى هم به! ودندنب

  .نندك بيان نمى

وقـت راه  ثريـت هـيچكه اك زيرا دليل معقولى بر اين ؛ر بسيار واضح استكبطالن اين تف

شـود، از  يـه مـىكثريـت تكهم در برخى جوامع بر رأى ا اگر. پيمايند، وجود ندارد خطا نمى

ه راهى جز اين كه بدان جهت است كدانند، بل ثريت را جايزالخطا نمىكه اكاب نيست اين ب

علـت اضـطرار و  نند و در واقـع، بـهبي روى خود نمى گذارى پيش براى اتخاذ تصميم و قانون

ام كه جايگاهى براى خداوند و احك جوامعىاما در  ،)120-118: 1379لوبوستى، (بست است  بن

ه كـثريت وجود ندارد، زيرا قوانين و تعاليم الهـى كبراى پيروى از نظر ا الهى قائلند، اجبارى

رسد، از هرگونه عيـب و نقصـى مبّراسـت و بـا قـوانين و هنجارهـاى  از طريق انبيا به بشر مى

اگـر رأى يـا رفتـار . ردكـدر اين ميان، نبايد از نقش عقل غفلـت . ثريت قابل قياس نيستكا

ا معيارهاى عقلى منطبق نبود، آيا بايد با جماعت همرنگـى جامعه ب ه ياگرو كثريت در يكا

م عقل كرد و به حكرد و رفتار يا نظر نامعقول را پذيرفت؟ يا بايد راه خود را از آنان جدا ك

  گردن نهاد؟

عمل، دليل موّجهى بر حقانيت آن  كثريت از يكاست، تبعيت ا پذيرفته شدهآنچه بنا بر 

تـه را در عبـارتى كايـن ن کـریمقـرآن . طلبد ديگرى مى كنيست و تشخيص حق و باطل، مال

يـُب َو «: چنين بيان كرده است ،وتاه و به صورت اصلى بنيادينك قُْل ال يْستَِوی الَْخبيـُث َو الط

 َ سان نخواهند كي كو ناپا كگاه پا بگو هيچ! ؛ اى پيامبر)100 :مائده(ثَْرُة الَْخبيِث ك كلَْو َأْعَجب

  . »دچار شگفتى شوى كفزونى ناپا بود، گرچه از مشاهده

سـخن بـه ميـان آمـده  ،لـى و قمـاركبودن مشـروبات ال در آيات قبل از اين آيه، از حرام

ثريت در برخـى كگونه اعمال زشت را از سوى ا اب اينكن است برخى افراد ارتكمم. است

ب كـمرتثريـت كا ،ارهـا قبـيح بـودكه اگـر ايـن كـها بهانه قرار دهند و به ايـن دليـل  محيط

ه در اين مـورد و ك خداوند متعال براى اين. شدند، از انجام دستورهاى الهى سر باز زنند نمى

خـوبى و  كه مـالكد كن گونه افراد بگيرد، بيان مى لى از اينكطور در تمام موارد، بهانه را به

 عقل كبا مال(ر و عمل شايسته كجا ف كه در همهثريت يا اقليت نيست، بلكعمل، ا كبدِى ي

ثريـت كهرگز فريـب ا ،ار و اعمال آلوده است و صاحبان عقل و انديشهكبهتر از اف) يا وحى
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گريزنـد و هرچنـد محـيط آلـوده باشـد، آنهـا سـراغ  ها مى خورند و همواره از پليدى را نمى

  .گرچه تمام افراد محيط با آن مخالفت ورزند ؛روند ها مى ىكپا

رده و بـا رفتـار كـيد نامعقول ديگران پيـروى نه از عقاكسانى كقرآن در موارد متعدد از 

اصـحاب «از جملـه ايـن مـوارد، داسـتان . نـدك اند، تجليل مى داشتهناشايست آنان همنوايى ن

ردنـد، از كه وقتى آلودگى عقيده و رفتار جامعـه و گـروه خـود را مشـاهده كاست » هفك

براى پيـروى از عقايـد همراهى با آنان اجتناب ورزيدند و همرنگى با جماعت را دستاويزى 

ه بـه خداونـد كـدانـد  مـى» مردانى جوان«قرآن آنان را . و رفتار غلط جامعه خود قرار ندادند

  .)13 :كهف(شان افزود  ايمان آوردند و خداوند نيز بر هدايت

ثريـت را كه اكـدانـد، بل حقانيـت آن نمـى كثريـت را مـالكنه تنها عمل و رأى ا ،قرآن

در بسـيارى از آيـات، . داند شمار مى مكو  كو حقيقت را اند ند و ياران حقك وهش مىكن

و تبعيـت ) 17: و هـود243: بقره(ر داده شده كثريت مردم تذكاطالعى ا ناسپاسى، گمراهى و بى

زيـرا آنـان در مـورد حـق و حقيقـت يـا جاهـل و  ؛از آنان موجب ضاللت دانسته شده است

هاى چنـين  انـد و در نتيجـه، ديـدگاه نىهـاى نفسـا خبر، يا آگاه ولى تسـليم هـوا و هـوس بى

ه قـرآن تصـريح كـ از مسـير حقيقـت منحـرف اسـت و پيـروى از آن ـ چنـان غالباً  ،ثريتىكا

  .)116 :انعام(دهد  ندـ آدمى را به سوى گمراهى سوق مىك مى

  انگيزه عاطفى و روانى. 3- 2

  زه عـاطفى ه داراى نـوعى انگيـكـانگيـزه شـناختى نـدارد، بل ،ثريـتكگاهى همنوايى با ا

كنند كـه پـدران و برادرانشـان حـزب يـا گروهـى تشـكيل  سانى مشاهده مىكگاهى  .است

ــه ســمت آن حــزب و  داده ــرادی را ب ــين اف ــاوندی ممكــن اســت چن ــد، عواطــف خويش   ان

گروه بكشاند، قرآن از اين همنوايى پرهيز داده و عامل را تهديد كرده اسـت؛ زيـرا ممكـن 

است آن پدر و برادر يا ساير خويشاوندان كفر را بر ايمـان تـرجيح دهنـد يـا سـتمگر باشـند 

  . )24و  23: توبه(

شماربودن طرفداران حق، وحشت را بـر وجـود  مكن است مشاهده كدر مواردی هم مم

ر كقـرآن در مـوارد متعـدد متـذ. شـاندكثريـت بكنـد و او را بـه مسـير باطـِل اكلى فرد مستو

مثًال پس از نهصد و پنجاه سـال . اند ه معموالً مؤمنان در طول تاريخ در اقليت بودهكشود  مى
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بـه ايـن ). 40 :هـود(به وى ايمـان آوردنـد  7ى از قوم حضرت نوحكتبليِغ ديندارى، تنها اند

كه اگر گروهى به راه و روش خـود ايمـان داشـته باشـند، نبايـد از  سبب، يادآور شده است

ذيَن آَمنُـوا َعلَـي«: راه دهنـد تـرسنكردن ديگران، به خود  همراهى ْم ال كْم َأنْفَُسـكيـا َأيَهـا الـ

 ِإَذا اْهتََديتُْم كيُضر ايد، بـه خـود پردازيـد،  ه ايمان آوردهكسانى ك؛ اى )105: مائده(ْم َمْن َضل

  .»به شما زيانى نرسانند ،اند ه گمراه ماندهكايد، آنان  شما هدايت يافتهاگر 

بـودن شـمار خـود نهراسـند و بـا  كه از انـدكـاين امر، نوعى دلگرمى به مؤمنـان اسـت 

. ننـدكصالبت و اسـتوارى، قـدم در راه حـق بگذارنـد و ناماليمـاِت پيمـودن آن را تحمـل 

مـِى شـمار اهـل حـق از كه نبايـد بـه دليـل كـدهـد  المى هشدار مىكنيز در  7اميرمؤمنان

شدن مردم بر سر سـفره  گذاشتن در راه حق وحشت داشت و در ادامه، علت آن را جمع قدم

: نهـج البالغـه(ه زودگذر است و عذاب طوالنى آخرت را در پـى دارد كدنيايى  ؛داند دنيا مى

   .)201خطبه

  پرهيز از رسوايى. 4- 2

همرنگـى بـا جماعـت بـراى پرهيـز از رسـوايى اسـت  چهارمين نوع همنوايى نامطلوب،

  ارى كـدادن  برخـى افـراد وقتـى بـراى انجـام!). خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شـو(

  گيرنــد، از ايــن  ه حتــى خــود بــه بــدى آن اعتــراف دارنــد، مــورد بازخواســت قــرار مــىكــ

بـراى پـاكى و  ه آيـا بـا ايـن توجيـه، ديگـر جـايىكـنند، اما بايـد پرسـيد ك بهانه استفاده مى

تواند جايگـاهى در زنـدگى مـؤمن داشـته باشـد؟  ماند و آيا اين توجيه مى طلبى باقى مى حق

دليـل ناآگـاهى يـا هـوا و  ثـر مـردم بـهكدانـيم، ا ه مـىكـ زيرا چنان ؛مسلّما جواب منفى است

هاى نفسانى تابع حق نيستند و بنابراين، اگـر مؤمنـان از رسـوايى دنيـوى واهمـه داشـته  هوس

قـرآن مجيـد هـم مؤمنـان . نـار بگذارنـدكلى كشند، بايد طرفدارى از حق و حقيقت را به با

» هراسـند ی نمـى ا كننده در راه خدا از سرزنش هـيچ سـرزنش«ه كداند  سانى مىكراستين را 

  ).54: مائدهسوره (

از طرفـى . الزم به يادآوری است كه علل همنوايى نامطلوب در هر فـرد متفـاوت اسـت

زيرا همنوايى فرد ممكـن اسـت ناشـى از  ؛ها نيز در افراد متفاوت است نوع همنوايىتعداد و 

  .علل گوناگون باشد
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  راهكارهای تحقق همنوايى مطلوب

طـور نيسـت، بلكـه در  كنـد ولـى هميشـه اين غالب، اقليـت بـا اكثريـت همنـوايى مى طور به

كند شرايط  ه تالش مىكشود بل مواردی نه تنها اقليت كه حتى يك فرد تسليم نظر جمع نمى

ه بسيارى از پيامبران، دانشمندان، مصلحان كتاريخ نشان داده است . را به نفع خود تغيير دهد

ه مخـالف نظـر كديدند  ثريت عظيمى را در مقابل خود مىكار خود، اكاجتماعى در ابتداى 

جــذب موفــق شــدند مخالفــان را  ،ار فــراوانكتــدريج و بــا پشــت آنــان بودنــد، ولــى آنــان بــه

بر اسـاس آيـات الهـى، كسـانى . شان فراگير شود نند و در نتيجه نظرياتكهاى خود  ديدگاه

ْم مِْن فِئٍَة قَليلٍَة غَلَبَْت ك«: دانند كه به لقای الهى اعتقاد دارند، تحقق اين همنوايى را ممكن مى

ابِريَن كفِئًَة  َمَع الص ُ ِ َو اّهللاٰ ه بـر كـى كبه اذن خداوند چه بسا گروه اند ؛)249: بقـره(ثيَرًة بِِإذِْن اّهللاٰ

  . »ه صبر دارندكسانى است كخدا با  ؛ندكگروه بزرگى غلبه 

شـود كـه انـدك انـدك مـردم بـا  اقليت اگر صبور، قوی و پايدار باشد، زمينه فراهم مى

ه كـننـد ك كبرای اينكه در دای خواهد بو مقدمه و اين وضعيت،مواجه شوند  ها آنديدگاه 

اين دقت نظر . اند چنين ديدگاهى دارند و تا اين حد از آراى ديگران فاصله گرفتهچرا آنان 

دار  پيام و شخصيت پيـام موقعيت،در اين . اقليت وادارد ديدگاهن است آنان را به قبول كمم

. انسان آگـاه و ارزشـمندی نيسـت ،كننده گاهى پيام خوب است، ولى دعوت. اهميت دارند

انسانى بصير و دعوت آن حضـرت را بـر اسـاس بصـيرت معرفـى را  9خدای متعال پيامبر

چنين شخصيتى را از خـود بـروز داده و  ،از قبل ،آن حضرت .)108: يوسفسوره (كرده است 

  .اثبات كرده بود

ه مطالعـاتى در تـاريخ و اوضـاع كسى كثريت براى كها بر تغيير نظر ا تأثير افراد و اقليت

ه شـرايط كاجتماعى جوامع داشته باشد، مورد ترديد نيست، اّما آنچه اهميت دارد اين است 

. ثريـت بـه دسـت آيـدكموفقيت در تأثيرگذارى كشف شـود و راهكارهـای همنواسـازی ا

  :تر است ان اين موفقيت بيشكام ،ه در شرايطىكدهد  مطالعات نشان مى

  ده و آرمان مشخص و واالداشتن عقي) الف
ترين عنصر برای ايجاد همنـوايى داشـتن انديشـه و آرمـان حسـاب شـده، برهـانى و  مهم

اش مبهم يا پوچ باشـد، رغبـت چنـدانى  نظريه ،كننده به همنوايى اگر دعوت. ارزشمند است
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نقش مهمى در رسيدن به هدف  ،همراهى ۀآرمان واال و شايست. در عموم ايجاد نخواهد كرد

ِ َعلـى  قُْل هِذِه َسـبيلى«: فرمايد به پيامبرش مى وندخدا. دارد بَصـيَرٍة َأنَـا َو َمـِن   َأْدُعـوا ِإلَـى اّهللاٰ

ِ َو ما َأنَا مَِن الُْمْشرِ   اتبََعنى اين راه من است من و پيروانم «: ؛ بگو)108:يوسـف(»ينَ كَو ُسبْحاَن اّهللاٰ

و مـن از ! منـّزه اسـت خـدا! نـيمك ل، همه مردم را به سوى خدا دعوت مـىامكو با بصيرت 

   .»!ان نيستمكمشر

دعوت همراه بصيرت  ؛دعوت به خود نيست، به اّهللاٰ است كه اوج وااليى در آرمان است

شناسـد و هرگـز بـرای تـامين  ای است كه فقط يكى را مـى و با انديشه روشن است و عقيده

كسى كه با اين خصوصيت دعوت به همنوايى كند، . واهد داشتمنافع تغيير جهت و نظر نخ

  .گيرد مورد توجه قرار مى

  صالبت رأی و ثبات قدم) ب

اى  ثريت ثَبات رأى داشته باشد و هـيچ نشـانهكگروه اقليت بايد در مخالفت خود با نظر ا

مشـاهده ه اين ثبـات رأى در اقليـت ك هنگامى. دهد آنان نشان های هاز تسليم در مقابل نظري

نند و در نهايت، برخى از آنان موضع اقليت را ك ثريت در صحت نظر خود ترديد مىكشد، ا

  .آيد ثريت جديدى به وجود مىكشد، ا آنها زياد پذيرند و اگر شمار مى

َو «: فرمايـد خدای متعال به پيامبرش، در برابر مخالفـان كـه آن روز اكثريـت بودنـد، مى

بِْع َأْهواَءُهْم كاْستَقِْم  اسـتقامت نمـا و  ،اى ه مأمور شدهكچنان  ؛ آن)15 :شوری(ما ُأمِْرَت َو ال تَت

 .)112 :هود(در آيه ديگری نيز اين فرمان آمده است .  »نكهاى آنان پيروى م از هوى و هوس

نتيجه اين استقامت و صالبت در رأی، همان است كه خـدای متعـال از زبـان يـاران اسـتوار 

خـدا  .ندكه بر گروه بزرگى غلبه كى كبه اذن خدا چه بسا گروه اند«: نقل فرمود 7وتطال

  .)249 :بقره(» ه صبر دارندكسانى است كبا 

در مراحـل اوليـه، سـبب  او كننـده در آغـاز راه و همراهـان انـدك دعـوت اين و ثبـاتِ 

دچـار فشـار  كسانى كـه و م اكثريت واهمه دارند، ترسشان بريزدوشود كسانى كه از هج مى

نماشدن يا تمسخر عمومى هستند، شجاع شوند و از پيوستن بـه اقليـت ترسـى  روانى انگشت

  .نداشته باشند
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  انعطاف معقول) ج

به . شمار آيند، بپرهيزند ناپذير به انديش و انعطاف ه افرادى جزمك گروه اقليت بايد از اين

ه ديدگاهى قابل دفاع دارند، در ارائـه نظـر خـود بـا انعطـاف ك عبارت ديگر، بايد ضمن اين

سـوره (در عين شجاعت كامل و صـالبت، هـم بـا نمـرود  7حضرت ابراهيم. نندكبرخورد 

  ).67-61: انبياءسوره (شد  وگو گفتن آنان وارد اپرستان و سر و هم با بت )258 :بقره

َ «: داشـتبارها از سران مشركان درخواست دليـل  9پيامبر أعظم خدا » مْ كهـاتُوا بُْرهـان

يعنى من برهان و دليل محكم دارم ولى اگر شما دليل بهتـری  ؛)75: ، قصـص64: ، نمل24: انبياء(

ـ  أْدُع ِإلـى«: شعار. داريد، بياوريد تا من با شما همنوا شوم َمـِة َو الَْمْوعَِظـِة كبِالْحِ  كَسـبيِل َرب

و، بـه راه پروردگـارت كمت و اندرز نيك؛ با ح )125 :نحل(ْحَسن هِى أَ   الَْحَسنَِة َو جاِدلُْهْم بِالتى

ذيَن «: نظيـر و راهكـار بـى  »نكـوتر اسـت، منـاظره كـه نيكـدعوت نما و با آنها به روشى  الـ

  .برای رسيدن به همين هدف است) 18 :زمر(، » يْستَمِعُوَن الْقَْوَل فَيتبِعُوَن َأْحَسنَه

  نيكويى اخالق) د
تـرين نمونـه ايـن امـر رسـول  عالى. نقش مهمى در ايجاد همنوايى و جذب دارد ،اخالق

خدای متعال كه پيامبرش را . است كه توانست عرب جاهلى را با خود همراه كند 9خاتم 

كند، رفتار نرم و اخـالق او را سـبب جـذب  توصيف مى، )4 :قلم(» إنَك لََعلَى ُخلٍُق َعظِيمٍ «: به

  .)159: آل عمرانسوره (ده كه خشونت سبب فرار و عدم استقبال است بيان كرده و تذكر دا

: خدای متعال در آيه ديگر نيز تأثير اخالق را در ايجاد همنوايى بـه روشـنى بيـان كـرده

وترين خصلت، كو در تأثيرگذارى با خوى زشت برابر نيست؛ پس با نيكاى پيامبر، خوى ني«

گـويى دوسـتى  ،ه ميان تو و او دشمنى استكسى كه ناگاه آن كن كهاى آنان را دفع  بدى

  .)34 :فصلتسوره (» نزديك و دلسوز است

نيز تأثير اخالق نيكـو در ايجـاد همنـوايى بسـيار مـورد تأكيـد  :بيت  در احاديث اهل

انـد كــه  هـا چنــان آفريـده شـده دل«نقـل شـده كـه  9 اسـت؛ ماننـد آنچـه از رسـول خــدا

ند و نسـبت بـه كسـى كـه بـه آنـان بـدی كنـد، كينـه دار كننده به خود را دوست مى احسان

 .)641: 1، ج1416شهری، ری محمدی(» ورزند مى
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  گشايى نيازشناسى و مشكل) ه
از موضـعى  ،اگر طالـب نفـوذ. ار نيز اهميت داردكزمينه اجتماعى  ،برای ايجاد همنوايى

اثرگـذارى بـر ترى براى  ه با نيازها و مشكالت جامعه تناسب دارد، احتمال بيشكند كدفاع 

زمينـه مسـاعدی را بـرای  ،دفاع پيامبران از اقشار محـروم و بردگـان. ثريت خواهد داشتكا

كه حكومت اسالمى برای رفع نيـاز غيرمسـلمانان و تـأليف  اين. كرد پيروزی آنان فراهم مى

قرآن . دهد، برای همنواكردن كافران با جامعه اسالمى است قلوب آنان بودجه اختصاص مى

آوری آن و نيز بـرای بـه  ارگزاران جمعك ،ينانكمس، صدقات برای فقيران«: فرمايد ىكريم م

و ايـن حكـم واجـب الهـى  )60: توبـه(» َو الُمَؤلفَُة قُلُوبُُهم«: باشد مى آوردن دل مخالفان دست

َن اّهللاٰ «: خوانده شده است پس حتـى بـرای همنـوايى كـافران، حكومـت )60: توبه(» فَِريَضًة م ،

 مى بايد بودجه در نظر بگيرداسال
چه دفـاع حضـرت امـام از  ، چنان)795: 2 ق، ج1416 بحرانى،(

اعتقادات مردم محروم و عزت آنان عاملى اساسى برای جلب نظر اكثريت جامعـه و تحقـق 

  .)463: 10خمينى، ج امام(همنوايى آنان بوده است 

  مردمى بودن و تواضع) و
تـرى داشـته  ثريت شـباهت بـيشكد مناقشه، با افراد ااگر افراد اقليت در غير موضوع مور

مـثًال درسـت اسـت كـه . ترى در ايجاد همنوايى خواهند داشـت ان موفقيت بيشكباشند، ام

توحيد بود، ولى زنـدگى و رفتـار او بـرای اكثريـت مـردم  ،با مشركان 9نزاع پيامبر  عامل

هاسـت كـه  ری دارد، ولى سالديدند كه او در عين اينكه داعيه رهب جاذبه داشت و مردم مى

   2: ؛ طـه128: ؛ توبـه52: انعـام(كند و حافظ منافع آنان اسـت  مانند فقرا و عموم مردم زندگى مى

  .)7: ؛ فرقان3و 

  بودن تعامل با مردم از نوع تعامل ظالمان  متفاوت) ز
محتـرم اسـت و  طور ذاتـى بـهكـه انسـان  را متوجه كرداگر بتوان با رفتار و گفتار مردم 

عزت و احترام ربطى به ثروت و قدرت ندارد، زمينه توجه به خود و نفوذ در جامعـه فـراهم 

اعتمـادی بـه سـتمگران در  تـوجهى و بـى مسلمانان را بـه بى قرآن کریمبه اين سبب، . شود مى

روشى كه پيامبران . )113: هود(» نُوا اِلَى الِذيَن َظلَُمواكَو َال تَر«: گفتار و رفتار فرمان داده است
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خوبى برای تأثير اين ويژگى در همنواسازی مردم با نـدای   نمونه ،اند در گفتار و رفتار داشته

ُ «: فرمايد مى 9خداوند به پيامبر خاتم . اقليت است ؛ ای )10 :كهـف(م كقُل إنما أنَـا بََشـٌر مِـثل

هم گزارشى غيـر از ايـن را تاريخ » .بشر هستم كرسول ما، به مردم بگو من هم مانند شما ي

و مؤمنان همراه او در كارهای خير و خدمت به مـردم  9از سوی ديگر پيامبر. ننوشته است

ِ «: از بودندتپيش  .)61: مومنون(» يَساِرُعوَن فِى الَخيراِت َو ُهم لََها َسابِقُونَ  كُأولَئ

ــ ــان اســت كــه در آغــاز راه ب ــز قابــل بي ــه، عوامــل و معيارهــای ديگــری ني ه همــين البت

تجميع اين خصوصيات در يك فـرد يـا گـروه كوچـك، سـبب . كردن، مناسب است بسنده

شدن و توجه قرارگرفتن خواهد شد كه اولـين گـام در ايجـاد همنـوايى اسـت و بـه  شاخص

ها به سوی چنين فرد يا گروهى متمايل خواهد شد و همراهى و همنـوايى را  دل ،مرور زمان

  .در پى خواهد داشت

  گيری نتيجه

اداره جامعـه بـدون  ؛نيازمنـد همنـوايى همنوعـان اسـت ،خـود اهدافانسان برای رسيدن به 

پذير اسـت، بـا  جامعه بنا به فطرت خودانسان كه . همنوايى عمومى با حاكميت ممكن نيست

بخشى از اين شرايط در درون . كند ها همنوايى مى اشخاص يا گروهبرخى شرايط خاصى با 

از اقليت به سوی  ،جريان همنوايىهمواره . است بخشى در طالب همنوايان وكننده  همنوايى

. داسـتان كننـد اكثريت است، ولى چه بسا اقليتى كه بتوانند اكثريت را با خود همرنگ و هم

اقليتـى كـه بـه  ؛اسـت مـذموم نيز البته همنوايى در مواردی مطلوب و ممدوح و در مواردی

ای همنواكردن جامعه با خود بايستى در شخصيت، افكـار تفكر و آرمان خود ايمان دارد، بر

 كـه خـاتم پيـامبران هايى داشته باشد تا دعوت او تاثيرگذار باشد؛ چنان و رفتار خود ويژگى

ثبـات و تزلـزل  ،صـالبت ،عقيـده ،داشـتن آرمـان. چنين بود و آثار آن امروز پيداسـت 9

دادن تحمـل انديشـه ديگـران و انعطـاف معقـول، برخـورداری از اخـالق  ندادن، نشـان نشان

بـودن و  اقشـار پـايين و ضـعيف، مردمـى ويژه بهپسنديده و جّذاب، توجه به نيازهای جامعه؛ 

، سـتمگران و اشـراف نقـش مهمـى در ايجـاد زمينـه زورگويـانداشتن رفتـاری متفـاوت از 

  .گرايش عموم مردم با فرد يا گروه اقليت دارد
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