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چکيده
ارتباطات انسانی در قرآن بر مبنای دو بافت تاثیرگذار شخصی و موقعيتی شکل میگیرند .میزان تأثیر
این دو بافت نیز بسته بهعناصر و اجزای ارتباط است .از اینرو در برخی از ارتباطها ،بافت شخصی و
در برخی دیگر بافت موقعیتی اهمیت بیشتری مییابند .بهرهگیری از بافتهای موقعیتی و شخصی نیز
بههدف شکلگیری ارتباطی موفق است که در آن انتقال پیام از سوی فرستنده بهشکلی صحیح و کامل
انجام میپذیرد و بیشترین اثر را در مخاطب برجای میگذارد .این مقاله با بهرهگیری از آراء روانشناسان
اجتماعی در زمینه ارتباط بهتبیین خصوصیات انسانی و عوامل موقعیتی-وضعیتی مؤثر در ارتباطات میان
فردی قرآنی ،میپردازد.
کلید واژهها :قرآن ،بافت موقعیتی ،بافت شخصی ،بافتهای تاثیرگذار در قرآن ،ارتباط میان فردی
در قرآن.
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 -1مقدمه
یکی از عوامل مهم در ارتباطات انسانی ،بافت( )contextاست .در واقع ارتباطات در درون نوعی بافت
روی میدهند و تأثیر شدیدی نیز از آن بافتها میپذیرند .روانشناسان اجتماعی ،بافتهای تاثیرگذار
در ارتباطات انسانی ،را بهدو بافت شخصی و بافت موقعیتی تقسیم میکنند(ستوده.)134-133 :1388 ،
بافت شخصی ب ه بررسی تأثیر شخصیت ،باورها ،اطالعات ،انگيزهها ،ارزشها ،ويژگيها و نگرشهاي
شخصي مخاطب در کیفیت رابطه افراد میپردازد(جمعی از مولفان .)58 - 57 :1387،و میزان تأثیر هر
یک از این عوامل را در برقراری ارتباط مورد توجه قرار میدهد .بافت موقعیتی نیز بر جنسیت ،نقشها
و پایگاه ،فرهنگ ،محيط و زمان بهعنوان عوامل مؤثر در ارتباط تاکید دارد .ترکیب این دو بافت در کنار
یکدیگر یا گاه بهضرورت شرایط ارتباطی غلبه یکی از آنها بر دیگری در شکلگیری یک ارتباط مؤثر
ضروری است.
ارتباطات میان فردی ،یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم میان انسانهاست .ارتباط موثر که بستگی به
ادراک صحیح از رفتار دیگران با اهتمام بهعوامل محیط بیرونی و شرایط درونی دارد .در بررسی قصص
قرآن و روابط میان شخصیتهای داستانی در قرآن این نتیجه حاصل میشود که شرایط درونی و بیرونی
نیز در این ارتباطات نقش داشته است .این پژوهش با نگرش نوین و میان رشتهای قرآن کریم و علم
روانشناسی اجتماعی سعی در بررسی ساختاری برخی از آیات داشته است .آنچه باید اذعان شود این
است که توجه به بافت در کشف معنا از موضوعاتی است که عالوهبر آن معناشناسان حوزه قرآن نیز به
آن توجه ویژه مبذول کردهاند و در تفسیر قرآن سیاق آیات را نیز لحاظ نمودهاند .آنچه قابل تذکر است
این است که در علم زبانشناسی به بافت متن برای فهم آن توجه شده است و همچنین روانشناسان
اجتماعی به بافت ارتباطات انسانی اهمیت قائل شدهاند و شباهتهایی در این موضوع (بافت موقعیتی) در
دو علم زبان شناسی و روانشناسی اجتاعی -وجود دارد که ممکن است ذهن خواننده را به اشتباه بکشاند.
آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد رویکرد روانشناسان اجتماعی است و ضمن بررسی دو
بافت تأثیرگذار موقعیتی و شخصی در قرآن نمونههای روشنی از این بافتها را ارائه میدهد.
 -2بافت موقعیتی«وضعيتي» در علم روانشناسی
یکی از عوامل موثر بر ارتباطات انسانی ،بافت موقعیتی یا وضعیتی است که در مقولههای جنسیت ،نقش و
پایگاه ،فرهنگ ،محيط و زمان قابل بررسی است .هر یک از این موارد در شکلدهی رابطهای مؤثر دخیلند
که بهبررسی آنها میپردازیم.
 -1-2جنسیت:
در مورد تأثیر جنسیت بر ارتباط گفتاری مطالعاتی شده که در گفتگوی زنان و مردان سوء تفاهمی در
اجتماعات پیش میآید و قواعدی که هر کدام بهطور جداگانه از دوران طفولیت میآموزند؛ مث ً
ال دختران
یاد میگیرند که دیگران را در نظر داشته باشند و در مورد نیازهای دیگران حرف بزنند در حالی که
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پسران یاد میگیرند که مهارت خود را نشان بدهند .زنان احساسیتر صحبت میکنند و بیشتر بر مسائل
شخصی و احساسی تمرکز دارند ولی مردان در ارتباطات خود ابزاریتر و رقابتی عمل میکنند(جولیاتی.
وود1950 ،م.)257-256 :
 -2-2نقش و پایگاه:
در هر وضعيتي افراد کمابيش متناسب با توقعاتشان رفتار ميکنند ،که از پايگاه و موقعيت اجتماعي
آنها انتظار ميرود .نقشهای مناسب بهعنوان بخشی از فرایند اجتماعی شدن بهفرد آموخته میشود و
سپس ملکة ذهن او میگردد .شکسپیر معتقد است جهان صحنه نمایش است و همه مردان و زنان صرفاً
بازیگرند .هر فردی در مدت عمرش نقشهای متعددی بازی میکند(ماری روش بالو.)132 :1372 ،
 -3-2فرهنگ:
فرهنگ متشکل از باورها ،ارزشها ،عادات و تفاسیری که گروهی از انسانها در آن اشتراک دارند .فرهنگ
عبارت است از مجموعه مفروضاتی که الگوی زندگی انسانها را میسازد و طرز فکر ،احساس و عمل آنها
را هدایت میکند .نفوذ فرهنگ بهقدری زیاد است که تجسم شدت تأثیر آن بر ادراک انسان دشوار بهنظر
میآید(جولیاتی .وود.)187 :1950 ،
 -4-2بافت محيطي:
متغير اصلى و
فضا یا ميدانى كه فرد در آن زندگی مىكند ـ يعنى فشارهاى محيطى ـ را میتوان
ّ
تعيينكننده رفتار فرد دانست .دانشمندان رفتارگرا معتقدند :انسان بیجهت خود را آزاد میپندارد ،در
حالی که آزادی برای او معنایی ندارد .او تابعی از محیط جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی خویش است
و بدون آنها رفتار او مبهم و بیمعنی است(فرهنگی .)29 :1379 ،اگر محيط رفتار ،مذهبي باشد مانند
مسجد و کليسا و يا تفريحي باشد مانند پارک ،رفتارهاي متناسب با مکان انتظار مي رود؛ مث ً
ال خنديدن
بلند دو دوست در پارک کامال عادي است ،اما در مسجد يا کليسا غيرعادي است .يا شرايط فيزيکي
محيط ،کوچکي يا بزرگي آن و تأثیر آن بر ارتباط ،محيط هرچه کوچکتر باشد رفتار افراد نيز محدودتر
است مث ً
ال در آسانسور رفتار افراد بخاطر محدوديت محيط فيزيکي ،محدود ميشود.
 -5-2بافت زماني:
در بعضي از زمانها ،انجام برخي از امور مناسب ،و در بعضي وقتها نامناسب است ،يا بعضي از افراد در
زمانهاي معين فعالترند؛ مث ً
ال دانشآموزان در اواخر بعد از ظهر پنجشنبه يا اوايل صبح شنبه شوق کمتري
به بحث و درس نشان ميدهند .برخي نيز که خود را (صبحي)( ،بعد از ظهري) و يا (عصري) ميدانند،
اموراتشان را براساس اين ويژگي شخصي برنامهريزي ميکنند(اون هارجی و همکاران.)37 :1386 ،
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 -6-2محيط فيزيکي:
محيط فيزيکي عبارت است از گرم و سرد بودن محیط ،نحوه چیدهمان وسایل ،روشنایی و تاریکی،
طراحي ساختمان ،دکور و غيره ،و همچنين تعيين ميکند که چه کسي با چه کسي صحبت کند و
چطور صحبت کند(اون هارجی و همکاران.)38 :1386 ،
 -3بافت شخصي در علم روان شناسی
ارتباطات میان فردی شناخت انسان را از دیگران باال میبرد .برای آنکه با دیگران ارتباط برقرار کند باید
شخصیت آنها را شناسایی کند تا اطالعاتی در مورد اشخاص نداشته باشد ،نمیتواند با آنها مثل یک انسان
کامل برخورد کند(جولیاتی .وود .)65 :1379 ،بر ایناساس شخصیت ،انگيزهها ،ويژگيها و نگرشهاي
شخصي مخاطب در کیفیت رابطه افراد تاثير ميگذارد لذا درک و شناسائی آنها نیز از اهمیت بهسزایی
برخوردار است:
 -1-3نگرش:
نوع نگرش فرد نسبت ب ه ديگران ،کيفيت برخورد او را نسبت به آنها تعيين ميکند .سعادت ارتباطي،
بهعوامل درونی انسان بستگي دارد .بنابراین تا آنجايي که در توان انسان است بايد در کنترل افکار خود
بکوشد(ديل کارنگي .)105 :1955 ،نگرشها شامل:
 -1گرايشها و احساسات(مؤلفه عاطفي)
 -2باورها (مؤلفه شناختي)
 - 3نوع عملکردن بهروش خاص نسبت بهموضوع نگرش(مؤلفه رفتاري) است.
از همه مهمتر افکار انسان است که احساسات و رفتارهاي وي را شکل ميدهد .بنابراين بايد افراد
افکارشان را کنترل کنند خصوصاً از گمانهاي بد پرهيز کنند .بنابراين نگرشها در احساسات و رفتارها
و نيز احساسات در رفتارها در خصوص نوع برخورد و رابطه مؤثر هستند و بهعبارت ديگر اين نگرشها
هستند که احساسات و سپس رفتارهاي انسان را شکل ميدهند(اون هارجی و همکاران.)35 :1386 ،
 -2-3انگيزه :انگیزهها نیروهای محرکی هستند که در موجود زنده حالتی از نشاط و فعالیت بر
میانگیزند و رفتارش را آشکار میسازند و او را بهسوی هدفهای مشخصی راهنمایی میکنند .انگیزههای
انسانساز به برآوردن نیازهای اساسی زندگی و ادامة آن وا میدارند و نیز او را به انجام بسیاری از کارهای
مهم که در هماهنگ ساختن انسان با محیط زندگی مفید هستند ،برمیانگیزند .روانشناسان ،انگیزهها را
اولیه) و انگیزههای روانی ثانوی یا اکتسابی تقسیم کردهاند(نجاتی،
به انگیزههای فیزیولوژیک(انگیزههای ّ
 .)31 :1384البته برخی از انگیزههای روانی ثانوی ،اکتسابی نیستند(همو.)54 :
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 -3-3شخصيت:
يکي از جنبههاي مؤثر در ارتباطات ،شخصيت است .مجموعه نگرشهای هر فرد منعکس کننده شخصیت
او است .در حقیقت ویژگیهای شخصیتی باعث ایجاد و تثبیت نگرشهای خاصی میشود بهعنوان مثال
یک نوع شخصیت مستلزم بدبینی نسبت به افراد و امور است و نوعی دیگر مستلزم خوشبینی که در
شیوه برخورد انسان با دیگران موثر واقع میشود(ستوده.)149 :1388 ،
 -4کنش تقابل اجتماعی()social Interactions
کنش متقابل اجتماعی یک سلسله رفتارهای اجتماعی است که بر اساس یک عمل دوجانبه و متقابل به
وجود میآید .به بیان دیگر ،کنش متقابل فرایند اساسی که از طریق آن دو یا چند انسان همدیگر را از
طریق گفتاری ،رفتاری یا عاطفی تحت تأثیر قرار میدهند(همو .)99 :براین اساس ،این فرایند نیز تحت
تأثیر عوامل شخصی و موقعیتی شکل میگیرد.
توجه به مطالب گفته شده در دانش روانشناسی ،تأثیر این عوامل خصوصیات شخصی و عوامل
با ّ
موقعیتی در ارتباط میان فردی شخصیتهای قرآنی و اسلوب و شیوه بیان گفتگو و مکالمه در قرآن
بررسی میشود.
 -5بافت موقعیتی -وضعیتی در قرآن
بافتهای موقعیتی -وضعیتی مستقیم یا غیرمستقیم بر ارتباطات میان فردی تأثیر میگذارند ،عبارتند از:
 -1-5بافت رابطه و جنسیت
 -1-1-5ارتباط با نامحرم «جنس مخالف»:
يکي از مسائلي که کيفيت و نحوه ارتباط را تعيين ميکند اين است که مخاطب کيست و آيا همجنس
است يا جنس مخالف؟ این از جمله مسائل مهم جامعه است که قرآن به آن اهميت ميدهد و حد و
حدود آن را مشخص مينمايد .گفتگو و معاشرت از جمله لحن صدا و طرز نگاه بهدليل عوارضي که در
ي دارد بهعنوان نوعي انگيزه جنسي براي هر يک از دو جنس زن و مرد به حساب ميآيد .هر يک از دو
پ
جنس محرکي براي پاسخ ديگري است و اين کام ً
ال با مساله روابط بين افراد يک جنس واحد تفاوت دارد
چرا که در اين حالت انگيزه جنسي وجود ندارد و آنان با يکديگر به گونهاي قراردادي بدون آن که نياز
جنسي در کار باشد رفتار ميکنند .همه اينها از طريق از دست دادن مصاديق عام انسانيت در رفتارهايي
نامناسب بهوجود ميآيد که بر پايه سودجويي ذاتي است که تاثيرات منفي بر خود فرد و ديگران ميگذارد
و آثاري که بر خود فرد تاثير ميگذارد همين بس که باعث ميشود تا انسان از دايره انسانيت خارج ،به
شخص خود مدار تبديل شود که فقط به ارضاي مطلق خود عاري از هرگونه ارزشهاي انساني بپردازد.
اسالم همه انواع گفتگو و معاشرت بين دو جنس را بدون ضرورت قراردادي منع فرموده است ،در آنجا که
پيامبر اکرم(ص) فرموده :معاشرت(تميت القلب) ،قلب را ميميراند يعني انسانيت را محو ميسازد و به يک
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موجود بيمحتوا تبديل ميکند(عباس نژاد و همکاران .)306 :1384 ،قرآن آداب سخن گفتن زن با مرد
تخ َض ْع َن بِال ْ َق ْو ِل فَيَ ْط َم َع ال َّ ِذى فىِ قَ ْلبِ ِه َم َرض(»....احزاب)32 /؛ اگر زن با کرشمه
را اینگونه بیان میفرماید« :ف ََل َْ
و لطیف با مرد سخن بگوید مورد طمع بیماردالن قرار میگیرد .گفتگوی دختران جوان حضرت شعيب(ع)
با حضرت موسي(ع) ،نمونه بارز يک ارتباط درست با جنس مخالف -نامحرم -در قرآن بهشمار ميرود.
اء َم ْديَ َن َو َج َد َع َل ْي ِه أُ َّم ًة ِّم َن النَّ ِ
اس
مسائل مرتبط با بافت ارتباطي که در اين آيه مطرح گشتهَ :
«و ل َ َّما َو َر َد َم َ
َ
ِ
ِ
ين ِ تَذُو َد ِان  قَ َ
اء َو أبُونَا َش ْي ٌخ َكبِير:
ع
الر
ر
د
ص
ي
تى

ح
ى
ق
س
ن
ل
ون َو َو َج َد ِمن ُدونِه ُِم ْام َرأَتَ ْ
يَ ْس ُق َ
َ َ ُ ْ َ ِّ َ ُ
ال َما َخ ْطبُ ُك َما  قَالَتَا َ َ ْ
وهنگامي که (حضرت موسي) به آب (شهر) مدين رسيد ،گروهي از مردم را در آنجا ديد که چهارپايان
خود را سيراب ميکنند و در کنار آنان دو دختر را ديد که مراقب گوسفندان خويشند (حضرت موسي)
به آندوگفت :کارشما چيست؟ گفتند :ما آنها را (گوسفندان را) آب نميدهيم تا چوپانها همگي خارج
شوند و پدر ما پيرمرد کهنسال است»(قصص.)23/
در بافت رابطه و جنسیت که در این داستان مطرح گشته به پرهيز از اضافه گويي و صحبت کردن با
نامحرم در زمان ضرورت َ(ما َخ ْطبُ ُك َما) تاکید میورزد .علت اینکه در این شرایط دخترها تنها گفتند :أَبُونَا
َش ْي ٌخ َكبِير؛ پدر ما پيرمرد کهنسالي است ،چیست؟ (آنان به کهنسالی و ناتوانی پدرشان در امر آب دادن به
گوسفندان ،اشاره نمودند بههمین خاطر متصدی این امر شدند) چون در موضع غیر عادی قرار گرفتند
از خود دفع شبهه کردند(طباطبایی1417 ،ق ،ج.)25 :16
بنابراین با این نگرش بافت شخصی دختران که مبادا در مورد عملکرد ایشان در نگرش موسی(ع)
سوءبرداشتی ایجاد شود ،اینگونه پاسخ میدهند.
 -2-1-5بافت جنسیت و تغییر نگرش در زنان:
یکی از عوامل مهم در زمینه تفاوت افراد از نظر تأثیرگذاری ،جنسیت است .براساس تحقیقاتی که
انجام شده ،آمادگی زنان برای تغییر نگرش بهمراتب بیشتر از مردان است .زنان تاثیرپذیرتر از مردان
هستند(دادگران .)149 :1377 ،قرآن کریم حرمت ازدواج موقت بين مردان مسلمان با زنان پاکدامن اهل
كتاب بهشرط پرداخت مهریه آنها را برداشته و میفرماید:
ُ
ات ِم َن ال َّ ِذ َ ُ
ات ِم َن ا ُْلم ْؤ ِمنَ ِ
َير
ات َو ا ُْلم ْح َصنَ ُ
«و ا ُْلم ْح َصنَ ُ
مح ِصنِ َ
ين أوتُواْ ال ْ ِكتَ َ
ور ُه َّن ُْ
َ
اب ِمن قَ ْبلِ ُك ْم إِذَا َءاتَ ْيتُ ُمو ُه َّن أ ُج َ
ين غ َْ
ِ
ِ
ين َو َل ُمتَّ ِخ ِذى أَ ْخ َدان»(المائده )5/ولی ازدواج زنان مسلمان یا مردان غیرمسلمان بر اساس این آیه و
ح
ف
ا
س
َ
ُم َ
آیههای 221سوره بقره و 10سوره ممتحنه ،حرام است (حلی1406 ،ق432 :؛ ذهنی .)185 :1375 ،اگر
زن مسلمانی با مردی از اهل کتاب ازدواج کند بهخاطر استحکام زندگی باید اوامر و نواهی او را اجرا نماید
و چهبسا تربیت و رفتار همسرش را بپذیرد در این حال ممکن است مرد او را بهقبول دین خود مجبور
کند و زن مسلمان پس از ازدواج کافر شود .از اینرو اسالم چنین پیوندی را بهصالح زن مسلمان نمیداند.
مکارم شیرازی در ذیل این آیه میفرماید :دانشمندان اهل تسنن فرقى ميان ازدواج دائم و موقت نمىگذارند
و معتقدند آيه فوق تعميم دارد ،ولى در ميان فقهاى شيعه جمعى معتقدند كه آيه منحصرا ً ازدواج موقت
را بيان مىكند و بعضى از روايات كه از ائمه اهل بيت(ع) در اين زمينه وارد شده ،اين نظر را تأييد مىکند
(مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)282 :4
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شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع در مورد اینکه چرا ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان جایز است ولی
زن حق ندارد با چنین مردی ازدواج کند؛ روایتی از زراره نقل کرده که امام صادق(ع) در آن فرموده است :با
زنان شکاک در دینشان ازدواج کنید و زنان مسلمان را با شکاکان تزویج ننمایید ،زیرا زن از شوهرش تربیت
میپذیرد و شوهر او را مجبور میکند که به آیین وی درآید(صدوق قمی1398 ،ق ،ج.)502 :2
در قرآن کریم در چهار مورد -1وصیت( :مائده)۱۰۶ /؛  -۲طالق( :طالق)۲/؛  -۳زنا( :نور ۴/و۱۳؛
نساء)۱۵/؛  -4دین( :بقره ،)۲۸۲/از گواهی و تعداد شهود سخن بهمیان آمده که یک مورد آن بهطور
مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبتشده است که آیه  ۲۸۲سوره بقره اعالم میدارد:
ِيد ْينِ ِمن ِّرجال ِ ُک ْم فَإِن ل َّ ْم ُ
يکونا َر ُج َل ْينِ ف ََر ُج ٌل َو ْام َرأَ ِ
لش َهدا ِء أَ ْن تَ ِض َّل
تان ِم َّم ْن تَ ْر َض ْو َن ِم َن ا ُّ
«...و ْاستَ ْشه ُِدوا َشه َ
َ
إ ِْح َدا ُه َما فَتُذَ ِّکر إ ِْحدا ُه َما ْ ُ
ال ْخ َرى :و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ ) شاهد بگیرید! و اگر دو
َ
مرد نبودند ،یک مرد و دو زن ،از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند ،انتخاب کنید! (و این
دو زن ،باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت ،دیگرى به او یادآورى کند(».....بقره.)۲۸۲/
 -1غلبه عواطف و احساسات در زنان:
سیدقطب علّت اینکه چرا برای شهادت و گواهی دو زن بهجای یک مرد الزم است ،بر این باور است که
ّ
خود آیه علّت آن را دقیقاً توضیح میدهد و راه را بر حدس و گمان میبندد .آیه میگوید :این بدان جهت
است که اگر یکی از آن دو زن به گمراهی افتاد ،دیگری او را یادآوری میکند .».سپس وی پیرامون علل
گمراهی و ضاللت زن میگوید« :گاه این مسأله ریشه در کم آگاهی زن از موضوع معامالت و عقود دارد.
در نتیجه نمیتواند تمام دقایق و ریزهکاریها را بهخاطر بسپارد تا بههنگام ادای شهادت ،درست همه
آنچه را که واقع شده ،گواهی دهد .و گاه به این دلیل است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیری دارد؛
چرا که وظیفه مهم مادری چنین میطلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و بهخواستههای او
کام ً
ال توجه کند .این از فضل الهی است بر طفل و مادر او .این طبیعت که از آن سخن رفت و در زن
وجود دارد و همه حاالت زن را در بر میگیرد ،با تأثیرپذیری الزم برای شهادت در باب معامالت و عقود
ناسازگار است و اینکه خداوند دو زن را بهجای یک مرد قرار داده است ،برای تضمین همین نکته است».
(قطب1412 ،ق ،ج.)۳۳۶-۳۳۵ :1
شهید مطهری در تأیید دیدگاه قطب میگوید« :باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد ،یعنی
ممکن است زن در یک مورد که باید شهادت بدهد ،حقیقت یک جور حکم بکند ،ولی احساسات زن آنجا
جور دیگری حکم بکند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را میخواهد شهادت بدهد که علیه آن [دیگری]
تمام میشود ،یک التماسی ،یک خواهشی ،یک گریهای کافی است که روح او را منقلب کند .عواطف
زن در این موارد از عواطف مرد قویتر است؛ مقصود این است؛ یعنی حالت زن ،زن سریعالتأثر است .در
اینگونه موارد از مرد تأثرش سریعتر است .بهعبارت دیگر جوشانتر است ،زودتر بهغلیان میآید؛ یعنی
اگر خبر یک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد ،با اینکه در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از
پدر عالقهمند باشد ،ولی مادر زودتر بهجوش میآید و بهحرکت میآید .زودتر منبعث میشود .زن ،هم از
لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریعالتأثرتر است و به همین دلیل هم زود اشکش جاری میشود و
میگرید»(مطهری.)13-12:1371،
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در آیه  18سوره زخرف «أَ َو َم ْن يُنَ َّش ُؤا فِي ال ْ ِح ْليَ ِة َو ُه َو فِي ال ْ ِخصا ِم غ َْي ُر ُمبِين» دو صفت كه براى زنان آورده،
براى اين است كه زن بالطبع داراى عاطفه و شفقت بيشترى و تعقل ضعيفترى از مرد است ،و بهعكس
مرد بالطبع داراى عواطف كمتر و تعقل بيشترى است .و از روشنترين مظاهر قوت عاطفه زن عالقه
شديدى است كه بهزينت و زيور دارد ،و از تقرير حجت و دليل كه اساسش قوه عاقله است ضعيف
است(طباطبایی1417 ،ق ،ج.)90 :18
براین اساس میتوان گفت علّت عدم برابری گواهی زن و مرد «برای این است که زن بیشتر از مرد متأثر
میشود» و این امری است که به برتری احساسات و عواطف زن مرتبط است.
 -2ضعف نسبی حافظه و قوه ضبط:
به اعتقاد برخی از مفسران ،یکی از تفاوتهای غیرقابلانکار بین زن و مرد ،تفاوت از حیث قوای دماغی،
عقالنی و عاطفی است .اين مطلب نزد بسياری از عالمان دينی مسلم انگاشته شده است و برای اثبات
مدعای خويش از احاديةث و روايات شاهد میآورند.
در تفسير آيه  ۲۸۲سوره بقره از کتاب «مجمع البيان» چنين میخوانيم:
تض ُل أحدا ُهما فتذ ّکر إحدا ُهما األخری» باید به جای یک مرد دو زن گواه باشند که اگر یکی از آن دو
«أن ّ
زن فراموش کرد ،ديگری به ياد او بياورد ـ ربيع،سدی ،ضحاک و بيشتر مفسرين ـ و بنا به قرائت کسانی
که «تذکر» بدون تشديد خواندهاند نيز معنای آن همينطور خواهد بود و يادآوری به اين صورت است
که به او بگويد «به ياد داری که آن روز که گواهی داديم چنين بود و در حضور ما فالن مرد يا فالن زن
نيز وجود داشت» تا اينکه به ياد او بيايد .و نکته اینکه این مطلب فقط در مورد گواه بودن زنان بیان شده
است ،این است که زنان نوعاً بيش از مردان فراموش کارند(».طبرسی1408 ،ق ،ج3و.)۱۳۰ :4
 -3دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی در عصر نزول و مقطعی بودن احکام:
برخی مفسران شأن و جایگاه زن را در امور مرتبط با تربیت فرزند و انجام وظایف منزل میدانند و از آنجا
که گواهی در امور مربوط به حوادث اجتماعی نمود مییابد و خارج از حیطه اشتغاالت فکری و ذهنی ،از
اینرو احاطهای بر این موضوع ندارند.
در تفسیر «المنار» چنین آمده است:
«برخی مفسران گفتهاند علّت اینکه در آیه مربوط به شهادت زنان ،زنان در معرض خطا و فراموشی قرار
گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده ،ناقصالعقل و ناقصاالیمان بودن آنان است.
برخی هم علّت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانستهاند که نتیجه آن کمحافظگی و سرعت فراموشی
است ،ولی اینها توجیه درستی نیست».
آنگاه از استاد خود «عبده» نقل میکند که گفته است:
و السبب الصحیح ّان المراه لیس من شأنها االشتغال بالمعامالت المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها
لرجل یعنی إن من طبع البشر
فیها ضعیفه و ال تکون کذلک فی األمور المنزلیه التّی هی شغلها فانّها فیها أقوی ذاکره من ا
ّ
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ذکران ًا و اناث ًا أن یقوی تذ ّکرهم لألمور التّی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها :...علت صحیح این امر این است که شأن
زن اشتغال به معامالت و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ،ولی در رسیدگی به
امور منزل که شغل اوست ،حافظهاش از مرد قویتر است و اصوالً طبع بشر چه زن و چه مرد ،این است
که در اموری که مبتال به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بیشتر و بهتر میتواند آن را بهیاد داشته باشد،
و مناط وضع قوانین و جعل احکام مالحظه غلبه اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه
توجه آنها به امور مالی و معامالتی است ،لذا در این زمینهها ضعیف هستند و
و اکثریت با عدم اشتغال و ّ
بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همین مالحظه ،شهادت دو نفر آنها مساوی یک مرد قرار
داده شده است(رشید رضا ،1366 ،ج.)110-109 :3
وی برای پاسخ به اشکال مقدر میگويد:
و ال ينافی ذلک اشتغال بعض نساء األجانب فی هذا العصر باالعمال الماليه فانّه قليل ال يعول عليه و االحکام العامه
انما تناط باالکثر فی االشياء و باالصل فيها :اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با
این حکم و فلسفه آن ندارد؛ زیرا همانطور که گفتیم ،مناط حکم بر غلبه وضع موجود است(همان).
 -2-5بافت نقش ،پایگاه و موقعيت اجتماعی:
ارتباط فرد با دیگران موکول به وضعیت و شرایط حاکم بر آن است(فرهنگی .)29 :1379،پایگاه اجتماعی
ارزشی است که یک گروه برای یک نقش اجتماعی قایل است .مردم در جامعه منزلتهای مختلف دارند.
یعنی برخی از پایگاههای اجتماعی از دیگر موقعیتها و پایگاهها ارزش و اعتبار واالتری دارد .در آیه« :ثُ َّم
اليَ ِ
ب َ َدا ل َُهم ِّمن ب َ ْع ِد َما َرأَ ُواْ ا َْ
تى ِحينٍ »(یوسف ،)35/منظور از «آيات» آن شواهد و ادلهاى است كه
ات لَيَ ْس ُجنُنَّ ُه َح َ
بر برائت يوسف گواهى مىداد ،و داللت مىكرد بر اينكه دامن وى در اين قضيه و تهمتى كه به او زدهاند
پاك است .از قبيل شهادت آن كودك به ضميمه اينكه پيراهن يوسف از عقب پاره شده بود ،و اينكه هر دو
به طرف در پيشدستى كرده بودند .شايد يكى ديگر از شواهد ،قضيه زنان مصر و پاره كردن دستهايشان
و عفتى باشد كه يوسف در برابر خواسته زنان به خرج داد ،و نيز ممكن است يكى ديگر از شواهد اعتراف
زليخا نزد زنان باشد كه گفته بود :من يوسف را دنبال كردهام ،و او عفت به خرج مىداد .حرف «الم»
در جمله «ليسجننه» الم قسم است و معنايش اين است كه قسم خوردند و تصميم گرفتند كه او را
حتماً به زندان بيفكنند ،تا مردم داستان مراوده زليخا را كه مايه ننگ و رسوايى دربار شده بود فراموش
نمايند(طباطبایی1417،ق ،ج .)169 :11بنابراین درباریان از موضع قدرت و جایگاه واالیی برخوردار بودند
و یوسف(ع) موقعیت یک غالم ساده را داشت ،زیرا برای حفظ آبروی خانواده درباری ،حضرت یوسف(ع) را
مقصر جلوه داده ،و به زندان افکندند.
مسئوليت عمل خود را مىپذيرند و
کیفیت برخورد درباریان از جایگاه باال که واضح است قدرتمندان كمتر
ّ
مىخواهند ديگران را قربانى كنند و تسلیم شدن مقام پایین از جمله مسائلی است که از این آیه میتوان
استدالل کرد.
بنابراین ،پایگاه و موقعیت اجتماعی از جمله مسائل مهم در ارتباطات انسانی است که قرآن کریم به آن
اهتمام ورزیده ،و دستورات الهی بر این اساس استوار گشته است .به عنوان مثال به چند مورد از آنها
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اشاره میگردد:
 -1سخن گفتن با پيامبر اکرم و اهل بيتش(ع) :یکی از علل دستورات قرآن بر اساس جایگاه و موقعیت
مخاطبین است .قرآن مجید ،شیوة گفتگو با مقام عظیم الشأن نبوت را تعلیم میدهد و فضای ارتباط یک
آمنُوا َ
 ال
زیر دست با مقام باالی نبوت که چگونه بایستی باشد ،را این گونه ترسیم مىفرمايد« :يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
ض أَن تَ ْحبَ َط أَ ْع َمال ُ ُك ْم َوأَنتُ ْم َ
تَ ْرف َُعوا أَ ْص َواتَ ُك ْم ف َْو َق َص ْو ِت النَّبِ ِّى َو َ
ال تَ ْج َه ُروا ل َ ُه بِال ْ َق ْو ِل َك َج ْه ِر ب َ ْع ِض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ون :اى
 ال تَ ْش ُع ُر َ
كسانى كه ايمان آوردهايد صداهايتان را از صداى پيامبر بلندتر مسازيد ،و درسخن با او ،مانند بلند حرف
زدنتان با همديگر ،بلند حرف مزنيد .مبادا كه اعمالتان تباه شود و آگاه نباشيد(».حجرات )2/و آية«إ َِّن
ك ِمن َو َرا ِء ال ْ ُح ُج َر ِ
ين يُنَا ُدون َ َ
ات أَ ْكثَ ُر ُه ْم َ
ون :بي گمان كسانى كه تو را پشت در حجرهها صدا مىزنند،
 اليَ ْع ِق ُل َ
ال َّ ِذ َ
بيشترشان خرد خويش به كار نمىگيرند(».حجرات .)4/در نتيجه قرآن ،در اين آيات به مؤمنان دستور
مىدهد با پيامبر اكرم(ص) بهعنوان حامل وحى الهى با بهترين شيوه ممكن و در اوج احترام سخن بگويند،
حتى لحن صداى خود را پايين بياورند .اين شیوه سخن گفتن با رسول خدا و معصومين(ع)خصوصاً به
هنگام درد و دل کردن و توسل جستن به آن بزرگوران است.
 -2سخن گفتن شاگرد و استاد با يكديگر:
قرآن كريم براي گفتگوي شاگرد و استاد با يكديگر فرمانهایی صادر مينماید .در سوره كهف گفتگوي
حضرت موسي(ع) -شاگرد -با حضرت خضر(ع)  -استاد -آمده است و آن بدین قرار است:
الف) شيوه هاي سخن گفتن شاگرد با استاد:
توگو با معلم خود با كمال ادب و فروتني سخن گفت :زيرا از
 .1رعايت ادب و فروتني :موسي(ع) در گف 
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
لى أَن تُ َع ِّل َمنِ ِم َّما
ع
ك
ع
ب
ت
أ
ل
ه
وسى

م
ه
ل
ال
ق
«
گفت:
سخن
او
با
پرسشي
معلم خويش اجازه گرفت و بهصورت
َ
َّ
ُ ُ َ َ
ُ َ َ
ُع ِّل ْم َت ُر ْش ًدا»(کهف.)66/
 .2پاسخ استاد را مودبانه گفتن :آنگاه كه خضر(ع) به موسي(ع) گفت :تو هرگز نميتواني همپاي من صبر
كني .شاگرد با كمال ادب و احترام پاسخ استاد خويش را داد و گفت« :ستَ ِج ُدنىِ إِن َشاء َّ
اللُ َصاب ِ ًرا َو َل
َ
َ
أَ ْعصىِ ل َ َ
ك أَ ْم ًرا :ان شاء اهلل مرا شكيبا خواهي يافت»(کهف .)69/جمله «خواهي يافت» و موكول كردن آن
را به مشيت الهي ادب موسي در مقابل معلم را بيان ميكند.
 .3در هنگام لغزش و اشتباه از معلم عذر خواستن:
وقتي موسي(ع) شرط استاد را به اشتباه زير پا نهاد و بدين گونه لغزشي از او سر زد با عباراتي مؤدبانه از
َ
ال َل تُ َؤ ِ
معلم خود عذرخواهي كرد «قَ َ
سرا»(کهف.)۷۳/
اخذْنىِ ب ِ َما ن َ ِس ُ
يت َو َل تُ ْر ِه ْقنىِ ِم ْن أ ْمرِى ُع ًْ

ب) شيوه سخن گفتن استاد با شاگرد:
بر معلم الزم است عالوه بر رعايت ادب در گفتار خويش به چند نكته ديگر نيز توجه كند:
 .1لغزش هاي شاگرد را به او گوشزد كردن :خضر(ع) در سه مورد كه شاگردش اشتباه كرد گاهي با جمله
ال أَ ل َ ْم أَقُ ْل إِن َ
آيا نگفتم كه تو هرگز نميتواني همپاي من صبر كني «قَ َ
برا»(کهف)72 /
َّك لَن تَ ْستَ ِط َ
يع َم ِع َى َص ًْ
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و در آخر با جمله اين بار ديگر وقت جدايي ميان من و توست لغزش هاي شاگرد را به او گوشزد كرد «قَ َ
ال
اق ب َ ْينىِ َو ب َ ْينِ َ
ك»(کهف.)78/
َهاذَا فِ َر ُ
 .2پاسخ به تمام سؤاالت:
با آن كه حضرت خضر(ع) در ابتدا با شاگرد خود شرط كرده بود كه از او سوالي نپرسد ولي در پايان به
او فرمود :به زودي تو را از تاويل آنچه نتوانستي بر آن صبركنی آگاه خواهم ساخت و به تمام سواالت
موسي(ع) پاسخ داد .آيه «س ُأنَبِّئُ َ ْ
برا»(کهف )78/و بافت موضوعی آيات 79تا82
َ
ك بِتَأوِيلِ َما ل َ ْم تَ ْستَ ِطع َّع َل ْي ِه َص ًْ
سوره کهف بیانگر پاسخگويي حضرت خضر(ع) به حضرت موسي(ع) است.
بنابراین ،در امر ارتباطات میان فردی مهم آن است که افراد با همه انسانها به یک شکل و شیوه ،ارتباط
برقرار نمیکنند و آنها در هر شرایطی به گونهای منحصر به فرد ،فراگرد ارتباطی خود را شکل میدهند.
بنابراین رفتار ارتباطی انسانها با هم تغییرپذیر است و در یک واقعیت به گونههای متفاوت عمل میکنند.
قرآنکریم نیز به این امر مسلم ارتباطات اجتماعی اهتمام ورزیده است .بنابراین تحلیل آیات قرآن با توجه
به بافتهای تأثیرگذار در ارتباطات انسانی ،جنبه تربیتی و اخالقی آن را برای مخاطبان قرآن به گونهای
آشکار و روشن میسازد.
 -3-5بافت محیطی در قرآن
قرآن مجید ،به بافت محیطی خانه و خانواده ،اجتماع و فرهنگ یک جامعه در این دنیا ،و بهشت و جهنم
در آخرت اهتمام ورزیده است.
 -1-3-5بافت محیطی خانواده و اجتماع
 )1خانه و خانواده:
خانواده و خانه نخستین محیطی است که انسان را تحت تأثیر فضا ،روابط و مناسبات خود قرار میدهد.
همه چیز این محیط به خصوص عوامل انسانی و روابط عاطفی درون خانواده هم بر ارتباطات میان
فردی درون خانه و هم بیرون از خانه تاثیرگذار است .انسان از آغاز دوران طفولیت خود تمام گرایشها و
محرکهای خانواده را میگیرد ،و رفتار اجتماعی او با دیگران بهتبع از رفتار اجتماعی اعضای خانوادهاش
با همدیگر و با افراد بیرون از خانه شکل میگیرد .محیط آرامش و سالم و مملو از عواطف و دوستی سطح
هوش هیجانی و اجتماعی افراد را افزایش میدهد تا آنجا که خدای سبحان محیط خانواده را کانون
َ
كم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ًاجا لِّتَ ْس ُكنُواْ
آرامش و دوستی معرفی میکند ،چنانچه میفرمایدَ :
«و ِم ْن َءايَاتِ ِه أ ْن َخ َل َق ل َ ُ
إِل َ ْي َها َو َج َع َل ب َ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َمةً»(روم.)21/
عالمه طباطبایی در ذیل این آیه میفرماید :وقتى قومى درباره اصول تكوينى خويش بينديشند كه
آن اصول مرد و زن را وادار كرده به اينكه تشكيل جامعه خانوادگى دهند ،و نيز آن دو را به مودت
و رحمت واداشته ،و آن مودت و رحمت نيز اجتماع مدنى و شهرى را پديد میآورد ،و چه آثارى بر
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اين اجتماع مترتب میشود ،نوع بشرى بقاء میيابد ،و زندگى دنيايى و آخرتى انسان به كمال خواهد
رسيد(طباطبایی1417 ،ق ،ج.)166 :16
نظر مکارم شیرازی این است که اين آرامش و سكونتی که در این آیه بیان شده؛ هم از نظر جسمى است،
و هم از نظر روحى؛ هم از جنبه فردى و هم اجتماعى .بيماريهايى كه به خاطر ترك ازدواج براى جسم
انسان پيش مىآيد قابل انكار نيست .همچنين عدم تعادل روحى و ناآراميهاى روانى كه افراد مجرد با آن
دست به گريبانند كم و بيش بر همه روشن است .از نظر اجتماعى افراد مجرد كمتر احساس مسئوليت
مىكنند و بههمين جهت انتحار و خودكشى در ميان مجردان بيشتر ديده مىشود و جنايات هولناك نيز از
آنها بيشتر سرمىزند .هنگامى كه انسان از مرحله تجرد گام به مرحله زندگى خانوادگى مىگذارد ،شخصيت
تازهاى در خود مىيابد و احساس مسئوليت بيشترى مىكند و اين است معنى احساس آرامش در سايه
ازدواج(مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)392 :16بر این اساس انسان متاهل هم مسئولیتپذیرتر خواهد بود و
هم در سایه آرامش با دیگران بهتر برخورد خواهد کرد.
قرآن کریم محیط خانواده را از یک سو برای کمال بعد عاطفی و اجتماعی انسان معرفی مینماید و از
سوی دیگر برای ارتقای روح و معنویت بر حفظ خود و خانواده به ترک معاصی تاکید کرده است؛ آیه
ارا»(تحریم ،)6/بر حفظ و نگهداری خود و خانواده تاکید
كم ْ َو أَ ْهلِ ُ
ين َء َامنُواْ قُواْ أَن ُف َس ُ
شریفه «يَ َأي َُّها ال َّ ِذ َ
يكم ْ ن َ ً
میورزد .صاحب تفسير نمونه مقصود حفظ و نگهداری خانواده را اينگونه بيان میکند :نگهدارى خانواده
به تعليم و تربيت و امر به معروف و نهى از منكر و فراهم ساختن محيطى پاك و خالى از هر گونه آلودگى،
در فضاى خانه و خانواده است .اين برنامهاى است كه بايد از نخستين سنگبناى خانواده ،يعنى از مقدمات
ازدواج ،و سپس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز گردد ،و در تمام مراحل با برنامهريزى صحيح و با نهايت
دقت تعقيب شود .بهتعبير ديگر حق زن و فرزند تنها با تامين هزينه زندگى و مسكن و تغذيه آنها حاصل
نمىشود ،مهمتر از آن تغذيه روح و جان آنها و به كار گرفتن اصول تعليم و تربيت صحيح است(.مکارم
شیرازی ،1374 ،ج.)287 :24
 )2اجتماع:
انسان در بستر اجتماع رشد میکند و بهشدت از آن تأثیر میپذیرد .مجموعة تمام روابط اقتصادی،
سیاسی ،شغلی ،عاطفی ،روحی و فرهنگی بر انسان و تعامالت او با دیگران تأثیرگذار است .افراد انسان با
وجود کثرتی که دارند انسانند و انسان هم یک نوع واحد است و همچنین اعمال و افعال انسانها با این
که متعدد و متکثر است ولی آنها نیز از نظر نوع واحد است و به گونهای میان آنها جمع و الفت برقرار
است(دلشاد.)126 :1387 ،
بهعبارت دیگر اجتماع در عین اینکه از نوعی وحدت برخوردار است ،در درون خود به گروهها و طبقات
مختلف منقسم میشود پس اجتماع وحدتی دارد در عین کثرت ،و کثرتی دارد در عین وحدت.
خاصی به یکدیگر پیوند خورده
جامعه ،مجموعهای از افراد انسانی است که با نظام و آداب و ُسنن و قوانین ّ
و زندگی نظاماند و دسته جمعی دارند .بهعبارت دیگر ،جامعه عبارت است از مجموعهای از انسانها که در
چارچوب سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله باورها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی
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مشترک غوطهورند(مطهری.)131 :1372 ،
«و ُه َو ال َّ ِذى َخ َل َق
قرآنکریم ،پس از بيان آفرينش انسان ،مسألة خويشاوندي را بيان مي کند و مي فرمايدَ :
ِم َن ال ْ َما ِء ب َ َش ًرا ف ََج َع َل ُه ن َ َسبًا َو ِص ْه ًرا»(فرقان ،)54/بنابراين هرگاه پيوند خويشاوندي در طرح آفرينش منظور
باشد ،قهرا ً زندگي اجتماعي نيز در نظر گرفته شده است ،زيرا روابط نسبي و سببي مايه پيوند افراد و
ين َقُ ُلوب ِه ِْم  ل َ ْو أَن َف ْق َت َما فىِ ْ َ
ال ْر ِ
ض َج ِم ًيعا
«و أَل َّ َف ب َ ْ
تشکل اجتماعات است(سبحاني ،1383 ،ج .)382 :13آیه َ
ين َ قُ ُلوب ِ ِهم»(انفال ،)63/بر الفت و دوستي در ارتباطات بین فردی در اجتماع تاکيد ميکند و آن
َّما أَل َّ ْف َت ب َ ْ
ات
اء ُه ُم الْبَيِّنَ ُ
«و َل تَ ُكونُواْ ك َال َّ ِذ َ
را نعمتي از سوي خداوند ناميده است .آیه َ
ين تَ َف َّرقُواْ َو ْاختَ َل ُفواْ ِمن ب َ ْع ِد َما َج َ
َو أُ ْول َ َ
ذَاب َع ِظيم»(آلعمران )105/از اختالف و تفرقه  -در بین مردم جامعه -نهی میفرماید.
ئك ل َ ُه ْم َع ٌ
آیاتی که انسانها را به جهانگردی ،هجرت و سیاحت علمی ،شناخت آثار و بقایای جامعههای گذشته
و درسآموزی از سرنوشت آنها دعوت میکند(بقره27،83/و177؛ نساء1/و36؛ رعد21/و25؛ اسراء)28/
بیانگر تأثیر جوامع گذشته بر جامعههای کنونی است.
 )2فرهنگ:
شیوه ارتباط برقرار کردن انسانها متاثر از فرهنگ آنان نیز است .فرهنگ متشکل از باورها ،ارزشها،
عادات و تفاسیری که گروهی از انسانها در آن اشتراک دارند و شکلدهنده افکار ،احساسات ،اعمال
و رفتارهای آنها است .انسانها از نماد و برچسبها برای تعریف تجارب ،روابط ،احساسات و افکارشان
استفاده میکنند(جولیاتی .وود .)239 :1379 ،افتراء و نسبتهاى ناروا زدن به پيامبران در جهت
مخالفت با ايشان نمونههايی از باورها و برچسبهای منفی در قرآن است؛ آنان را «سفيه» و «مجنون»
مىخواندند(بقره13/؛ اعراف66/؛ مؤمنون )25/و هنگامى كه معجزهاى را اظهار مىكردند تهمت سحر و
افسون به ايشان مىزدند(ذاريات53-52-39/؛ انبياء3/؛ قمر.)2/
مخالفت با انبياء(ع) عالوهبر انگيزه كلى «ميل به بىبندوبارى و پيروى از هواهاى نفسانى»(مائده )70/علل
و انگيزههاى ديگرى نيز داشته است .از جمله خودخواهى و غرور و خودبرتربينى(استكبار) بود كه بيشتر
در ميان اشراف و نخبگان و ثروتمندان ،بروز مىكرد(اعراف76/؛ غافر )56/ديگرى تعصبات و پايبندى به
سنتهاى پيشينيان و نياكان و ارزشهاى غلطى بود كه در ميان جوامع مختلف ،رواج داشت(انعام25/؛
انفال24/؛ مؤمنون83/؛ فرقان5/؛ نمل68/؛ احقاف17/؛ قلم15/؛ ُمط ّففين.)13/
همچنين حفظ منابع اقتصادى و موقعيتهاى اجتماعى ،انگيزه نيرومندى براى ثروتمندان و حكمرانان و
دانشمندان بود (اعراف71-70/؛ كهف56/؛ غافر5/و ،)35و از سوى ديگر ،جهل و ناآگاهى تودههاى مردم،
عامل بزرگى براى فريب خوردن از سردمداران كفر ،و پيروى از بزرگان و اكثريت جامعه بود و موجب اين
مىشد كه به اوهام و پندارهاى خودشان دل ،خوش كنند و از ايمان به آيينى كه جز افراد معدودى آن
را نپذيرفته بودند سرباز زنند آن هم افرادى كه غالباً از موقعيت اجتماعى چشمگيرى بهرهمند نبودند و از
طرف بزرگان قوم و اكثريت جامعه ،طرد مىشدند .ضمناً فشار قشر حاكم و زورگويان را نبايد از نظر دور
داشت (انبياء ،53/يونس ،78/لقمان.)21/
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بنابراين قرآن کريم در تاثيرگذاری نوع باورها و برچسبها که از تعاليم فرهنگ يک جامعه شکل میگيرد
در کيفيت ارتباطات انسانی اهميت قائل شده است.
 -4-5بافت زمانی در قرآن:
در آیاتی از قرآن کریم به تأثیر بافت زمانی در اعمال انسان اشاره دارد .قرآن کریم به اهمیت اجتماع
مردم در روز جمعه برای نماز و ذکر بهطور دسته جمعی اشاره مینماید .بهطوری که همه مسلمانان را
ى ِذ ْك ِر َّ
الل ِ َو ذ َُروا
َاس َع ْوا إِل 
آمنُوا إِذا نُو ِد َي ل ِ َّ
مخاطب قرار داده مىفرمايد« :يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
لصال ِة ِم ْن يَ ْو ِم ال ْ ُج ُم َع ِة ف ْ
ون :اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان
الْبَ ْي َع ذل ِ ُك ْم َخ ْي ٌر ل َ ُك ْم إ ِْن ُك ْنتُ ْم تَ ْع َل ُم َ
گفته مىشود به سوى ذكر خدا (خطبه و نماز) بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد ،اين براى شما بهتر
است اگر مىدانستيد(».جمعه )9/نماز جمعه یکی از مهمترین و با شکوهترین فریضههای عبادی سیاسی
اسالم است که از ابعاد گوناگون فرهنگی ،سیاسی ،اطالع رسانی و غیره برخوردار میباشد .واژه جمعه از
ریشه (ج م ع) مشتق شده به معنی گردآوردن و پیوستن است(ابن منظور1405 ،ق ،ج .)53 :8علّت آن
لؤي ا ّولين كس بود
تسميه تشكيل جماعات در آن روز است و عرب به آن یومالعروبه ميگفت ،كعب بن ّ
كه آن را جمعه خواند(قرشی ،1383 ،ج.)50 :2
آیه دیگر در قرآن آمده که زمان شیردهی را دو سال کامل بیان میفرماید و در این مدت وظیفه پدر
کودک نسبت به مادر و تامین نیازهای مادی و اقتصادی او براساس متعارف و بهقدر توانايى بر عهده پدر
ينِ(»...بقره )233/براین اساس قرآنکریم
ين ِك َا ِم َل ْ
ات يُ ْر ِض ْع َن أَ ْو َل َد ُه َّن َح ْول َ ْ
«و ال ْ َوال ِ َد ُ
کودک ،را تبیین مینماید َ
برای برخی از اعمال مانند شیردادن مدت و زمان تعیین مینماید ،یعنی دوسال کامل نه بیشتر و نه کمتر؛
و در ادامه آیه نحوه برخورد پدر با مادر کودک را توضیح میفرماید.
قرآن با تعبیرات گوناگون و هشدارهای شدید ،ما را به بهرهگیری صحیح از وقت فراخوانده ،و اتالفگران وقت
را به عذابهای سخت تهدید نموده است ،بنابراین آنان كه وقت خود را ب ه بطالت میگذرانند در حقیقت بر
ضد قرآن گام برداشته و در راه گمراهی افتادهاند ،چرا كه قرآن قدردانی از وقت را از اركان اصلی ایمان ،و
وسیله نجات و پیروزی قرار داده است .آخرین سخن این كه بهفرموده قرآن یكی از پرسشهایی كه كافران
يت لِلنَّ ِ
اس
از پیامبر اکرم(ص) نمودند در مورد فواید ماهها بود ،خداوند به پیامبر(ص) وحی كرد« :قُ ْل ِه َي َم َواقِ ُ
حجاند»(بقره .)189/در حقيقت ماه يك تقويم
َوال ْ َح ِّج :بگو آنها
ِ
[شاخص] گاهشمارى براى مردم و [موسم] ّ
طبيعى براى افراد بشر محسوب مىشود كه مردم اعم از باسواد و بيسواد و در هر نقطهاى از جهان باشند
مىتوانند از اين تقويم طبيعى استفاده كنند نه تنها آغاز و وسط و آخر ماه را مىتوان با آن شناخت بلكه با
دقت شبهاى ماه را نيز مىتوان تشخيص داد و بديهى است نظام زندگى اجتماعى بشر بدون تقويم يعنى
يك وسيله دقيق و عمومى براى تعيين تاريخ امكانپذير نيست به همين دليل خداوند بزرگ براى نظام
زندگى اين تقويم جهانى را در اختيار همگان قرار داده است(مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)11 :2
بر این اساس قرآن کریم بهوقتشناسی و بهرهبرداری از زمان مناسب مانند روز جمعه در گسترش روابط
اجتماعی و ماه رمضان(بقره )185/و ماههای حرام(بقره )197/مشخص کردن عبادتهایی چون روزه
گرفتن و انجام دادن مناسک حج در وقت معینی در سال و حرام بودن مسائلی چون همبسترى ،گناه و

بررسي بافتهاي تأثير گذار در ارتباط ميان فردي از ديدگاه قرآن

جدال در این زمان ،اهمیت قائل شده است.
 -6بافت شخصي در قرآن:
بافت شخصي شامل نگرش ،عقيده ،شخصيت ،دانش فردي و انگيزه است که در علم روانشناسي به آنها
توجه شده ،در بررسي ارتباطات انسانی در آيات قرآن اين موارد تاثيرات فراواني بر روابط مي گذارد که در
اين مقال به بررسي نگرش همان عقيده و شخصيت پرداخته مي شود:
 -1-6نگرش (:)attitude
نگرش ،معادل هاي فارسي متعددي هم چون طرز تلقي ،بازخورد ،وضع رواني و گرايش دارد .يکي از
جامع ترين تعريف هاي نگرش تعريفي از لَمبِرت(1964م) است که معتقد است :نگرش عبارت از يک
روش نسبتاً ثابت در فکر ،احساس و رفتار نسبت به افراد گروهها و موضوعهاي اجتماعي يا قدري وسيعتر
هرگونه حادثهاي در محيط فرد است .بهعبارت دیگر ترکیب شناختها ،احساسها و آمادگى براى عمل
نسبت به یک چیز معینى ،نگرش شخص نسبت به یک موضوع اجتماعى است.
مؤلفههاي نگرش عبارتند از افکار و عقايد ،احساسات و هيجانات و تمايالت رفتاري ،اين مولفههای نگرش
است که نحوه رفتار و برقراري ارتباط را با ديگران تعيين ميکند(جمعی از مولفان .)136 :1387 ،بنابراین
نگرش یک حالت درونى است که آمادگى براى عمل ایجاد مىکند.
ايمان يک نگرش مهم و اصلي:
در فرهنگ ديني نگرشهاي متفاوتي است که بعضي بسيار اصلي و برخي بسيار فرعي و برخي ديگر در
حد وسط قرار ميگيرند .نگرش ايماني ،کفري ،منافقانه ،ازآن دسته نگرشهاي اصلي است که اکنون در
اين باب بررسي ميشود.
الف .مؤلفههاي نگرش ايماني:
ايمان حالتي رواني است که در هر انساني ممکن است ايجاد شود و از حيث تحليل عقلي داراي سه
مؤلفه(عقيده و شناخت ،عاطفي و رفتار ظاهري) است .مؤلفه رفتاري از آيات اصوالً بسياري از وظايفي که
خداوند بر افراد مؤمن مقرر مي فرمايد ،وظايفي رفتاري هستند؛ مث ً
ال استعانت از نماز و صبر(بقره ،)45/استفاده
از رزق پاک(طه ،)81/انفاق در راه خدا(بقره ،)264/عدم ابطال صدقات از طريق منتگذاري و اذيت(بقره،)264/
آمادگي دفاعي و کوچ کردن به صورت دستههاي کوچک و بزرگ(نساء ،)71/و قيام به قسط(نساء.)135/
دو مؤلفه شناختي و عاطفي ايمان نيز بهراحتي از بعضي آيات و روايات قابل استفاده است .براي صدور
يک رفتار ،دانش کافي نيست بلکه انگيزش نيز الزم است .قرآن مواردي را مثال مي زند که دانش دارند اما
«و َج َح ُدواْ ب َِها َو ْاستَ ْي َقنَ ْت َها أَن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُع ُل ًّوا»(نمل.)14/
براساس دانش خود عمل نميکنند مانند آيه شريفه َ
فرعون و قومش به ستم (بر خود يا بنىاسرائيل) و برترى جويى و تكبر در برابر موسى به انكار پرداختند
و اين انكار -صرفاً -به زبان بود ،زيرا در دل ميدانستند كه معجزات موسى حق است(طبرسي1408 ،ق،
ج .)332 :7دستهاي از اعراب كه بهزبان ميگويند ايمان آوردهايم ولي ايمان در قلبشان وارد نشده است
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َ
«قَال َ ِت ْ َ
ان فىِ قُ ُلوب ِ ُك ْم»(الحجرات .)14/از
يم ُ
ال ْع َر ُ
اب َء َامنَّا  قُل ل َّ ْم تُ ْؤ ِمنُواْ َو َل ِكن قُولُواْ أ ْس َل ْمنَا َو ل َ َّما يَ ْد ُخلِ ْال َ
آيات اين استفاده ميشود که اقرار بهزبان و عمل تنها کافي نيست بلکه معرفت قلبي و پيوند عاطفي نيز
الزم است.
ب .آثار نگرش ايمان:
مهمترین آثار ایمان ،حسن خلق است چنانچه رسول اکرم(ص) فرمودند :حسن الخلق نصف الدین(مجلسی،
 ،1383ج )365 :68و حضرت علی کاملترین افراد را از نظر ایمان کسی بر میشمارد که خلقش نیکو
ون إ ِْخ َوة»(حجرات )10/و
باشد (عطاردی .)284 :1387 ،مومنان با هم همدل و برادرند «إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
ين َ أَ َخ َو ْيكم» ،دیدار برادر دینی و عیادت بیماران(مجلسی،
دلها را صلح و صفا میبخشند «ف ََأ ْصلِ ُحواْ ب َ ْ
 ،1383ج214 :85و ،)229صله رحم (رعد21،25/؛ نساء ،1/محمد ،)22،23/الفت ،مودت و دوستي در
اء ب َ ْين َُه ْم»(فتح ،)29/حسن ظن نسبت به دیگران
بین آنان «...ف ََأل َّ َف ب َ ْ
ين َ قُ ُلوب ِ ُكم»(آلعمران )103/و ُ
«ر َح َم ُ
ون و الْم ْؤ ِمنَ ُ َ
«ل َ ْو َل إِ ْذ َِ
يرا َو قَالُواْ َهذَا إِف ٌ
ن»(نور ،)12/پایبند به عهد
ْك ُّمبِي 
سم ْعتُ ُم ُ
وه َظ َّن ال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ َ ُ
ات بِأن ُف ِسه ِْم َخ ًْ
و پیمان و امانتداری(مومنون ،)8/عفو و گذشت(بقره109/؛ یوسف ،)92/تغافل در برابر رفتار نادرست
ء ِم ْكيَ ٍ
ال -ثُ ُلثَ ِ
«ص َل ُح َج ِمي ِع ال ْ َم َعايِ ِ
ان فِ ْطنَ ٌة
ش َو التَّ َع ُ
دیگران(فرقان )63/وهمچنین امام باقر(ع) فرمودندَ :
اش ِر ِم ْل َ
َو ثُ ُل ٌث تَ َغافُل»(مجلسی ،ج ،)289 :46تواضع و دوری از تکبر و خودبینی(مجادله ،)11/مسئولیتپذیری
«و
ون ا َّ
يم َ
در برابر خدا و دیگران «ال َّ ِذ َ
لص َلو َة َو ِم َّما َر َز ْقنَا ُه ْم يُن ِف ُقون»(انفال ،)3/فرو بردن خشم و غضب َ
ين يُ ِق ُ
ين َعنِ النَّ ِ
اس»(آلعمران.)134/
ين ال ْ َغ ْي َظ َو ال ْ َعافِ َ
ال ْ َكا ِظ ِم َ

 -2-6انگیزه (:)motive- stimulant
علّت برقراري تعامل؛ انگيزه ها و اهداف عامل هدايت کننده تعامل و تأمينکننده نيروي محرکه آن
هستند .و همچنين مزلو معتقد است نيازهاي فطري انسان رفتار انسان را هدايت ميکند که از بدو تولد
در هر انسان وجود دارد .يکي از اين نيازها ،نيازهاي زيستشناختي(غذا ،آب و غيره) است .گيردهام
( )1990( )Guirdhamمعتقد است انگيزه ها پاسخي دروني بهنيازها هستند.
نيازها زير بنايي هستند که باعث ميشوند اهدافي در نظر گرفته شود بهطوري که فرد فعاليتهاي خود را با
فعاليتهاي ديگران هماهنگ سازد .در قرآن هم به انگیزههای اولیه مانند حفظ ذات که شامل انگیزههای
يخرِجنَّ ُكما ِم َن الْجنَّ ِة فَتَ ْش َقى ،إِ َّن ل َ َ َ
ك َو ل ِ َز ْو ِج َ
گرسنگی و پوشش «فَ ُق ْلنَا يَا َد ُم إ َِّن َهاذَا َع ُد ٌّو ل َّ َ
وع فِي َها
تج َ
ك أ َّل َُ
َ
ك ف ََل ُْ َ َ
ِ
«و أَن َ
«و َل تَ ْض َحى»(طه )119/اشاره
َّك َل تَ ْظ َم ُؤاْ في َها» و پرهیز از گرما َ
َو َل تَ ْع َرى »(طه117/و ،)118تشنگی َ
نموده و هم به انگیزههای ثانوی و روانی توجه کرده است مانند :انگیزه پرخاشگری در رفتار تجاوزگرانه
ان َعن َْها ف ََأ ْخ َر َج ُه َما
انسان در برابر دیگران با هدف آزار رساندن به آنان ظاهر میشود .در دو آیه «ف ََأ َزل َّ ُه َما ا َّ
لش ْي َط ُ
كم ْ فىِ ْ َ
لى ِحينٍ »(بقره« ،)36/قَ َ
كم ْ لِبَ ْع ٍ
ال ْر ِ
ال ا ْهبِ َطا
اع إِ َ
ض َع ُد ٌّو َو ل َ ُ
ِم َّما ك َانَا فِي ِه َو قُ ْلنَا ا ْهبِ ُطواْ ب َ ْع ُض ُ
ض ُم ْستَ َق ٌّر َو َمتَ ٌ
ْ
ُّ
ِ
ِ
ِم ْن َها َج ِم َيعا ب َ ْع ُض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
اى ف ََل يَضل َو َل يَ ْش َقى»(طه )123/به ظلم
ض َع ُد ٌّو فَ ِإ َّما يَأتيَنَّ ُكم ِّم ّ
نى ِ ُه ًدى ف ََمنِ اتَّبَ َع ُه َد َ
برخی از مردم نسبت بهبرخی دیگر بهدلیل پیروی از هوی و خواستههای نفس و فریب خوردن از شیطان
روامیدارند ،اشاره میفرماید .نوع دیگر انگیزه مطرح شده در قرآن ،انگیزه رقابت است که انسان را در
جهت ارتقا و پیشرفت براساس ارزشهایی که جامعه به آن پایبند است ،رهنمود میکند .قرآن مجید
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مردم را به رقابت در تقوای خدا و کار خیر و پایبندی به اصول واالی انسانی تشویق میکند تا سرانجام به
بهشت برین رهسپار شوند و از نعمتهای الهی بهره جویند(بقره148/؛ مائده48/؛ حدید)21/.
 -3-6شاکله:
لى
قرآن کریم عمل انسان را مبتنی برچیزی میداند که آن را شاکله مینامند «قُ ْل ُك ٌّل يَ ْع َم ُل َع َ
َشاك َلِتِ ِه»(اسراء ،)84/بهعبارت دیگر ،منشأ اعمال آدمی ،شاکله اوست .با توجه به این نکته و مفهوم
شخصیت در روان شناسی میتوان بهطور اجمال و بدون توجه به تعریف خاصی که از شخصیت ارایه شده
است ،شاکله را معادل مفهوم شخصیت در روان شناسی گرفت .شخصيت ( )personalityعبارتست از
مجموعه ويژگيهاي جسمي ،روانی و رفتاري که هر فرد را از افراد ديگر متمايز ميسازد .تجارب شخصی،
تفاوتهای فردی و برخی عوامل دیگر باعث میشود که افراد نسبت به هم متمایز باشند (اشرف جودت،
 )91 :1378و شخصيت افراد در چگونگي برقراري ارتباط با ديگران تاثير ميگذارد.
شاکله بهمعنای خلق و خوی آمده و به این دلیل به خلق وخوی ،شاکله گفته میشود که انسان را مقید
میکند و نمیگذارد در آن چه میخواهد ،آزاد باشد ،بلکه او را وادار میسازد تا به مقتضای اخالق رفتار
کند .در این آیات میتوان یک پیام واحد را دریافت نمود.
در قرآن کریم ،رفتار دو گروه مؤمنان و کافران به اقتضای شاکلهای که دارند ،به دو گونه مختلف تفسیر
شده است و در نتیجه ،به دو شیوه گوناگون در مقابل آن واکنش نشان میدهد .آدمى داراى يك شاكله
نيست ،بلكه شاكلهها دارد ،يك شاكله آدمى زائيده نوع خلقت و خصوصيات تركيب مزاج اوست ،كه
شاكلهاى شخصى و خلقتى است ،و از فعل و انفعالهاى جهازات بدنى او حاصل مىشود مانند خود مزاج
او كه يك كيفيت متوسطهاى است كه از فعل و انفعالهاى كيفيتهاى متضاد با يكديگر حاصل مىشود.
شاكله ديگر او خصوصياتى است كه خلقى كه عالوه بر شاكله ،كه از ناحيه تاثير عوامل خارج از ذاتش در
ق همان
او پديد مىآيد .و آدمى به هر شاكلهاى كه باشد و هر صفت روحى كه داشته باشد اعمالش بر طب 
شاكله و موافق با فعليات داخل روحش از او سر مىزند ،و اعمال بدنى او همان صفات و فعليات روحى را
مجسم مىسازد ،هم چنان كه انسان متكبر مغرور اين صفات روحيش از سراپاى گفتار و سكوت و قيام
و قعود و حركت و سكونش مىبارد و شخص خوار و ذليل و مسكين از تمامى حركات و سكناتش ذلت
به چشم مىخورد ،و همچنين شجاع با ترسو ،و سخى با بخيل و صبور با عجول و هر صاحب صفتى
با فاقد آن صفت از نظر كردار و رفتار متفاوت است .براین اساس عمل خارجى مجسمه صفات درونى
است(طباطبایی1417 ،ق ،ج.)190 :13
خداوند متعال در آیه فوق به رسول گرامی دستور میدهد که پاسخ ایشان را بدهد و به ایشان میفرماید
به آن فرد بگوید«:کل یعمل علی شاکلته» ،به این مفهوم که ما تفاوت قائل نشدهایم .این خود مردمند که
اعمالشان برطبق شاکله و فعالیتهای موجودشان صادر میشود .آن کس که دارای شاکله معتدل است،
راه یافتنش بهسوی کلمه حق و عمل صالح و برخورداری از دین قدری آسانتر است .آنکس که شاکله
ظلم و سرکشی دارد ،او هم میتواند بهسوی کلمه حق و دین راه یابد ،ولی برای او قدری دشوارتر است.
در نتیجه ،از شنیدن دعوت دین حق جز خسران عایدش نمیشود».
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خدایی که پروردگار شما و دانا به ضمیرها و مدبّر امر شماست ،بهتر میداند که چه کسی شاکله معتدل
دارد و آسانتر در راه حق میافتد و به بهرهمند شدن از نعمت دین نزدیکتر است .آن پیغمبری که خدای
علیم به او خبر داده و او را واقف ساخته است ،میداند که مؤمنان راه یابندهترند .در نتیجه ،شفا و رحمت
هم مختص آنهاست و از قرآن برای ظالمان چیزی جز بیشتر شدن خسران نمیماند مگر آن که از ظلم
دست بردارند و از قرآن بهرهمند شوند(همو.)191:
«شاكله» بهطورى كه در مفردات آمده است از ماده شكل ،بهمعناى بستن پاى چارپا است ،و به طنابى
كه با آن پاى حيوان را مىبندند «شِ كال» مىگويند ،و «شاكله» بهمعناى خوى و اخالق است ،و اگر ُخلق
و خوى را شاكله خواندهاند بدين مناسبت است كه آدمى را محدود و مقيد مىكند و نمىگذارد در آنچه
مىخواهد آزاد باشد ،بلكه او را وادار مىسازد تا به مقتضا و طبق آن اخالق ،رفتار كند(راغب:1412 ،
 .)462و به نظر طبرسي «شاكله» به معناى طريقت و مذهب است؛ وقتى گفته مىشود اين طريق ،داراى
شاكلهها است معنايش اين است كه «هر جمعيتى از آن راه ديگرى براى خود جدا كرده است» .گويا
«طريقه» و «مذهب» را از اين جهت «شاكله» خواندهاند كه رهروان و منسوبين به آندو خود را ملتزم
مىدانند كه از آن راه منحرف نشوند(طبرسي1408 ،ق ،ج.)90 :4
بهطور کلي ميتوان گفت شاکله بهمعاني زير است:
-1نيت و نگرش-2 ،خلق و خوي-3 ،حاجت و نياز-4 ،طريقت و مذهب و -5ساخت (احمدي.)13 :1383 ،
با توجه به مطالب پیشگفته میتوان شاکله را معادل مفهوم شخصیت قرار داد و با وجود شاکلههای
معتدل و سرکش ،انسانها به ایمان و کفران گرایش مییابند و در این مقاله به خصوصیات شخصیتی
کافران که در نوع برخورد آنان با مسلمانان موثر است ،اشاره میشود.
 -1-3-6خصوصیات کافران:
خصوصيات عقيدتي ،عبادي ،انفعالي ،اخالقي و عاطفي کافران مورد بررسی قرار میگیرد ،عدم ايمان به
يگانگي خدا ،پيامبران و روز رستاخيز(نساء150/؛ اعراف45/؛ هود ،)19/داشتن قساوت قلب و سختدلی
«ف ََو ْي ٌل ل ِ ْل ِ
قاسيَ ِة قُ ُلوب ُ ُه ْم»(زمر ،)22/قساوت قلب در مقابل شرح صدر بهمعناى گشادگى سينه ،بهکار رفته
ن و نور قلبى را ندارند ،و در نتيجه بهسوى حقى كه آيات
است بههمین خاطر ظرفيت پذيرفتن سخ 
ك فِي َض ٍ
خدا بر آن داللت مىكند راه نمىيابند ،در گمراهی آشکار قرار دارند «أُولئِ َ
الل ُمبِينٍ » و قلب آنان
مملؤ از تعصب و اضطراب و خشونت است(فتح ،)26/منکر حقايقند (نحل ،)22/پيمان شكني ،فسق و
فجور و پيروي از هواي نفس و شهوات(نور ،)19 /خدعه و مکر(بقره9/؛ نساء142/؛ انفال ،)62/و غرور و
تكبر(بقره80،111،113/؛ آلعمران .)24/به راه انداختن فتنه و آشوب(بقره191،193،217/؛ آلعمران7/؛
نساء .)91/نفرت و كينه نسبت به مؤمنان(آلعمران111/و ،)118بخشی از صفاتشان است .كافران ،در
رفتارشان با مؤمنان متجاوز هستند .آنها را مورد تمسخر قرار ميدهند و به حقوقشان تجاوز ميكنند
(بقره13/و212؛ احقاف)11/؛ دشمني و مخاصمه با مؤمنان اختالف بر سر عقيده که خودشان را از ايشان
جدا ميسازد .بنابراین خصوصيات قلوب کفار مطرح شده در قرآن ،خصوصيات عقيدتي ،شناختي و
عقالني است که در نهایت در رفتار و کردار آنان تأثیر میگذارند .بهطورکلی نگرش بر احساسات و هر دو
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بر رفتار یک انسان مؤثر واقع میگردد.
با تبیین خصوصیات کافران ،قرآن وظیفه مسلمانان را در مقابله با آنان اینگونه بیان میدارد:
 -2-3-6واکنش اهل ایمان در مقابله با کافران:
کنش متقابل اجتماعی فرایندی است که از طریق آن مردم نسبت به یکدیگر کنش و واکنش نشان
میدهند(ستوده .)100:1388 ،از اینرو ،کنش و رفتارهای کافران و مشرکان بر واکنش و اعمال مسلمانان
در مقابله با آنها ،تأثیر میگذارد که دستورات و فرامین الهی به اهل ایمان بر همین اساس و پایه استوار
است.
تعالیم الهی در شرایط و موقعیتهای متعدد ،متفاوت است .قرآن کریم ،دستوراتی به اهل ایمان در شیوه
معاشرت با مشرکان و کافران میفرماید ،این فرامین بدین شرح است:
«و تُ ْق ِس ُطواْ إِلَي ْهِم إ َِّن َّ
اللَ ُِ
ين»(ممتحنه )8/و پایبندی به
يح ُّب ال ْ ُم ْق ِس ِط َ
قرآن از سویی دستور به رفتار عادالنه َ
ْ
َّ
نت ل َ ُه ْم»(آلعمران ،)159/و
عهد ،گفتاری نرم و مؤدبانه(طه ،)44/مدارای اعتقادی «فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِّم َن الل ِ ل ِ َ
رعایت حقوق کافران و مشرکان را به مسلمانان صادر مینماید ،و از سوی دیگر آیاتی از قرآن کریم بر عدم
َ
اء إ ِِن ْاستَ َح ُّبواْ
ولی گرفتن (نهی از رابطه دوستی و عاطفی) «يَ َأي َُّها ال َّ ِذ َ
اء ُك ْم َو إ ِْخ َوان َ ُك ْم أ ْولِيَ َ
ين َء َامنُواْ َل تَتَّ ِخذُواْ َءاب َ َ
يم ِ
ون»(قلم )9/داللت
ين َو ُّدوا ل َ ْو تُ ْد ِه ُن فَيُ ْد ِهنُ َ
ان»(توبه ،)23/عدم مداهنه سیاسی «فَال تُ ِط ِع ال ْ ُم َك ِّذب ِ َ
لى ْال َ
ال ْ ُك ْف َر َع َ
حد و حدود روابط اقتصادی و سیاسی با کافران و مشرکان تعیین
دارند ،و براساس قاعده نفی سبیلّ ،
شده است.
قانون الهی این است که هر معامله و رابطهای که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود ،باطل و حرام
است «ل َ ْن يَ ْج َع َل َّ
ين َسبِ ًيل»(نساء ،)141/و نیز قرآن بر منع روابطاجتماعی با آنان
ِين َع َلى ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
اللُ ل ِ ْلكافِر َ
اب أَ ْن إِذَا َِ
«و قَ ْد ن َ َّز َل َع َل ْي ُك ْم فىِ ال ْ ِكتَ ِ
سم ْعتُ ْم
و بازنگذاشتن دست آنان در امور جامعهی اسالمی تاکید داردَ ،
ات َّ
وضواْ فىِ َح ِد ٍ
َءايَ ِ
يث غ ِْ
الل ِ يُ ْك َف ُر ب َِها َو يُ ْست َْه َزأُ ب َِها ف ََل تَ ْق ُع ُدواْ َم َع ُه ْم َح َ
َّكم ْإِذًا ِّم ْث ُل ُه ْم»(نساء.)140/
َير ِه إِن ُ
تى َُ
يخ ُ
بنابراین تضاد ظاهری این آیات به شرایط و موقعیتهای مختلف و کنشهای کافران و مشرکان بستگی
دارد .آیه 44سوره طه بیانگر این مطلب است که برخورد محترمانه و مؤدبانه برای ارشاد و تبلیغ اسالم
برخورد مناسبی است ،و برخورد قاطعانه و صریح توأم با احترام برای زمانهایی که سازش با اهل
باطل ممنوع است و در زمانهایی که حقانیت اسالم نادیده گرفته میشود ،صحیح است(قصص49/؛
آلعمران )12/و جهاد و قتال در برابر تهاجم و تجاوز کافران و مشرکان به عقاید ،جان و مال مسلمانان،
امری است ضروری و واجب(توبه73/؛ تحریم .)9/بدین ترتیب دستورات الهی مطابق با شرایط و بافت
موقعیتی و شخصی است چرا که نمیتوان در شرایط گوناگون با افراد مختلف به یک شیوه برخورد نمود
که این نه عقلی است و نه شرعی .بهطورکلی برای تنظیم روابط باید به اهداف خویش ،بافت و افراد
متقابل توجه کرد .بر این اساس ،تأثیر بافتهای موقعیتی و شخصی از منظر قرآنکریم حائز اهمیت
است و ميتوان با جرأت گفت که دستورات الهی که در حوزه ارتباط با افراد گوناگون از همکیشان و غیر
همکیشان در قرآن است ،براساس بافت موقعيتي و شخصی است.

25

26

دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1391

 -7اختالف در میزان تاثیرگذاری بافتها:
قرآن مجید ،در اسلوب نگارشی قصهها خصوصاً در ارتباطات بین شخصیتهای داستان به انواع بافت
اهتمام دارد .سؤالی که در این قسمت مطرح شده این است که آیا تمام این بافتها در ارتباطها به یک
میزان و اندازه موثرند یا بعضی از ارتباطها متأثر از بعضی از بافتهاست؟ این پژوهه با بررسی دو داستان
نوح(ع) و پسرش و سلیمان(ع) و بلقیس هم به بافتهای آن اشاره میکند و هم مقدار تاثیرگذاری این
بافتها را مورد تحقیق و پژوهش قرار میدهد.
ِين ،قَ َ
ال َسا ِوى إِ َ
ان فىِ َم ْعز ٍِل يَبُ َ
در آیه شریفه «نَا َد 
لى َجبَلٍ يَ ْع ِص ُمنىِ
وح ابْنَ ُه َو َك َ
نى َّ ْار َكب َّم َعنَا َو َل تَ ُكن َّم َع ال ْ َكافِر َ
ىنُ ٌ
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َل َعاص َم الْيَ ْو َم م ْن أ ْم ِر الل إِل َمن َّرح َم َو َح َ
ِم َن ال ْ َما ِء  قَ َ
ين»(هود42/و،)43
ال ب َ ْين َُه َما ال ْ َم ْو ُج فَك َا َن م َن ال ْ ُم ْغ َرق َ
بافتهای تأثیرگذار بر ارتباط بین دو شخصیت داستان به این قرار است:
ن»(هود)42/
كان فِي َم ْعز ٍِل يا بُنَ َّي ْار َك ْب َم َعنا َو ال تَ ُك ْن َم َع الْكافِرِي 
«و ناد 
وح ابْنَ ُه َو َ
فرستنده(نوح)َ :
ى نُ ٌ
بافت جایگاه و موقعيت :رابطه پدر با پسر ،قلب پدر نسبت به فرزند مملو از رأفت و مهرباني است.

بافت مکانیَ :م ْع ِز ٍل ،اسم مكان از عزل است ،كه همانا پسر نوح ،خود را از پدرش و از مؤمنين كنار كشيده
بود و نزدیک پدر نبود .دور بودن پسر و صدای تولید شده در فضا ،یک نوع از پارازیتهای محیطی به
شمار میرود که در جریان ارتباط آن دو اخالل ایجاد کرد .پارازیت بهعواملی که موجب تحریف و اختالل
در روابط یا شناخت افراد از یکدیگر شود ،اطالق میشود(جولیاتی.وود .)59 :1379 ،بافت زماني :در
سختترين شرايط و بحرانيترين حادثه ،فرزند در آستانه غرق شدن است .پاسخ پسر« :قَ َ
لى
ال َسا ِوى إِ َ
َجبَلٍ يَ ْع ِص ُمنىِ ِم َن ال ْ َما ِء؛ بهزودى بهكوهى بازگردم كه مرا از آب نگهدارد»(هود.)43/
بافت شخصي پسر نوح :غرور و جهالت او که باعث شد حرف درست و دلسوزانه را نشنود و حقيقت را
اصم الْيو َم ِم ْن أَ ْم ِر َّ
درک نکند .فرستنده(نوح) و پيامَ :
الل ِ إ َِّل َمن َّر ِحم»(هود )43/آنچه که تو آن را
«ل َع ِ َ َ ْ
آب ميپنداري عذاب است نه آب .بافت شخصی «انگيزه» نوح(ع) :نجات و هدايت پسر ،و پدر دست از
نصحيت بر نميدارد و نتيجه اين ارتباط :موج عظيمي فرزند نوح را بلعید و بدين ترتيب بين پدر و پسر
افتد«ح َ
ال ب َ ْين َُه َما ال ْ َم ْو ُج فَك َا َن ِم َن ال ْ ُم ْغ َرقِين»(هود .)43/در این ارتباط بافت شخصی
تا ابد جدايي و فاصله مي
َ
تأثیر بیشتری نسبت به بافت موقعیتی داشت.
در ارتباط سلیمان پیامبر با بلقیس و علّت رفتار آندو با هم ،هر دو بافت در کیفیت روابط آن دو دخیل
است .در این قسمت بهبررسی عوامل موثر پرداخته میگردد .شروع کننده ارتباط سلیمان بود که سخن
ين»(نمل ،)31/بافتهای موثر بر این
گفتن او از موضع قدرت صورت گرفت «أَ َّل تَ ْع ُلواْ َع َ
لى َّ َو ْأتُونىِ ُم ْسلِ ِم َ
ارتباط عبارتند از:
 .1بافت موقعیت :سلیمان هم یک فرمانروای مقتدر و هم دارای منصب و مقام الهی است.

 .2بافت شخصی و انگیزه سلیمان :هدایت بلقیس به سوی خداست.

 .3بافت جایگاه و موقعیت گیرنده :بلقیس هم فرمانروای مقتدر و هم از لحاظ عقیدتی یک آفتابپرست
است .در ابتدای رابطه که فرستنده سلیمان است ،بافت موقعیت نقش اساسی را ایفا میکند ولی باید
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گفت که بافت شخصی نیز بیتأثیر نیست.

ون»(نمل.)35/
«و إ ّ
ِنى ِ ُم ْر ِس َل ٌة إِلَي ْهِم ب ِ َه ِدي َّ ٍة فَنَا ِظ َر ُة ب ِ َم يَ ْر ِج ُع ال ْ ُم ْر َس ُل َ
بازخورد و پاسخ بلقیس :فرستادن هدیهَ ،
علّت فرستادن هدیه ،نگرش ،انگیزه و باور بلقیس بود که عبارت است از -1 :ترس از عظمت و شکوه
پادشاهی سلیمان زیرا از عظمت حکومت او مطلع بود -2 ،امتحان سلیمان اگر واقعاً پیامبر است با وجود
این هدایا دست از هدایتش بر نمیدارد.
بافت محیطی بلقیس :اطرافيان ملكه سبأ اعالم آمادگى براى جنگ كردند(نمل ،)33/ولی طبع ظريف
زنانه او موافق جنگ نبود ،لذا نظر آنها را به مسائل ديگر معطوف داشت .بنابراین ،در بازخورد بلقیس بافت
شخصی نقش اساسی داشت.

ادراک و پاسخ سلیمان متاثر از نگرش وی :سليمان نه تنها از هدیه ها استقبال نكرد بلكه گفت« :آيا شما
مىخواهيد مرا با مال (خود) كمك كنيد؟ در حالى كه اين اموال در نظر من بى ارزش است»(نمل،)36/
و آنچه خداوند به من بخشيده -مقام نبوت ،علم ،دانش و هدايت -از اموالی که به شما دادهاید ،بهتر و
پرارزشتر است .به اين ترتيب سليمان ،معيارهاى ارزش را در نظر آنها تحقير كرد و روشن ساخت كه
معيارهاى ديگرى براى ارزش در كار است ،كه معيارهاى معروف نزد دنيا پرستان در برابر آن ،بىرنگ و
بىبها است.
بازخورد سلیمان :برخورد قاطعانه و عدم مداهنه در مساله حق و باطل ،به همین دالیل ،او هدایا را پس
داد(نمل ،)37/ظاهر هدیه فرستادن اين بود كه آنها در مقام انكارند(مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)463 :15
سليمان براى اينكه ميزان عقل و درايت ملكه سبأ را بيازمايد ،و نيز زمينهاى براى ايمان او به خداوند فراهم
سازد ،دستور داد تخت او را كه حاضر ساخته بودند دگرگون و ناشناس سازند(نمل .)41/انگیزه آزمایش
در سلیمان این بود که با چه برهان و دلیلی با او برخورد نماید .هنگامى كه ملكه سبا وارد شد( ،به او)
هكذا َع ْر ُش ِ
يل أَ َ
جاء ْت قِ َ
ك»(نمل ،)42/ملكه سبا زيركانهترين
گفته شد :آيا تخت تو اينگونه است»؟ «فَ َل َّما َ
َ
و حسابشدهترين جوابها را داد و گفت« :گويا خود آن تخت است»! «قال َ ْت َكأن َّ ُه ُه َو» و بالفاصله افزود:
(و أُوتِينَا ال ْ ِع ْل َم ِم ْن
«و ما پيش از دیدن اين معجزه هم به صحت نبوت آگاه بوديم و اسالم آورده بوديم»! َ
ين).
قَ ْبلِها َو ُكنَّا ُم ْسلِ ِم َ
بنابراین ،آنچه در مورد کیفیت ارتباط نوح و پسرش اهمیت بسزایی دارد ،بافت شخصی است .هم باور و
اعتقاد پسر موجب دورشدن و فاصله گرفتن وی از پدر خود شد و هم احساس تکبر و جهالت که ناشی
از شخصیت وی بود ،باعث شد حرف دلسوزانه پدر خود را نشنود و حقيقت را درک نکند .باید گفت در
این ارتباط بافت شخصی هم در فرستنده و گیرنده و هم در نوع ادراک پیام و نتیجه رابطه تأثیر بیشتری
گذاشته است ولی در رابطه حضرت سلیمان با بلقیس میزان تأثیرگذاری بافت موقعیتی بیشتر از بافت
شخصی است.
شایان ذکر است که اثر بخشی عمومی ارتباطی ،نیازمند فضای روانی مثبت و قابل اتکاء و اعتماد است،
زمانی که فضای ارتباطی فضای نامناسب است ،صدها فرصت بنیان برانداز ارتباطی پدید میآیند(فرهنگی،
 .)43 :1379بنابراین ،ارتباط موفق و مؤثر بهمیزان تاثیرگذاری و انتقال پیام از جانب فرستنده بستگی
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دارد .در دو ارتباط نوح با پسرش و ارتباط سلیمان با ملکة سبأ و علّت اینکه این ارتباط به چه میزانی
موفق و مؤثر بوده ،به نفوذپذیری گیرنده در برابر فرستنده و تغییر نگرش در او بایستی جستجوکرد و برای
رسیدن به دلیل شکست رابطه ا ّول ،میتوان به فضای روانی و نوع نگرش گیرنده پرداخت و عامل ا ّولیه
شکست یک فراگرد ارتباطی را در عدم درک صحیح از جانب گیرنده پیام دانست.
مهم آن است که :آنچه موجب تغییر نگرش و ایمان بلقیس در بافت ارتباط سلیمان با وی شد ،عالوه
بر تاثیرگذاری عوامل شخصی و موقعیتی ،عامل دیگری هم در این ارتباط دخالت داشت و آن اعجاز و
کرامت پیامبری  -احضار ملکه سبأ در برابر سلیمان -بود؛ یعنی امر متعالی که روانشناسان اجتماعی
از پرداختن به آن غفلت ورزیدهاند .همچنین از عوامل اساسی و دخیل در این ارتباط میتوان جایگاه و
موقعیت اجتماعی طرفین ،فرهنگ آفتابپرستی و بتپرستی مردمان سبأ و انگیزه هدایت در سلیمان
نام برد .براین اساس ،برخی از رفتارها اساساً از عوامل درونی(بافت شخصی) نشأت میگیرند در حالی که
برخی دیگر اساساً از عوامل بیرونی(بافت موقعیتی) ناشی میشوند و در قرآن کریم عالوه بر تأثیر بافتهای
شخصی و موقعیتی ،در مورد بافت ارزشمند اعجاز و کرامت پیامبران الهی سخن به میان آمده است که
قوانین طبیعی و تجربی نمی تواند توجیهی برای آن بیاورند.
-8نتیجه
با بررسیهای انجام شده این نتایج حاصل شد:
اعمال و رفتارهای انسان یا نتیجه عوامل موقعیتی میتوان فرض کرد و یا آنها را بهعوامل درونی و
شخصیتی آنها میتوان نسبت داد .این امر بهطور غیرمستقیم در ارتباطات میان شخصیتهای داستان
قرآنی است که با جستجو در آن میتوان بدان پیبرد .روشن است که قرآن مجید برای عبرت و پندآموزی
به نکات ظریف تربیتی که یک الگوی ارتباط موثر است اهمیت ویژهای داده است.
تعالیم و دستورات الهی که در مورد کيفيت معاشرت در قرآن آمده ،بر اساس عوامل موقعیتی و شخصی
است.
در قرآن کریم عالوه بر تأثیر بافتهای شخصی و موقعیتی ،در مورد بافت ارزشمند اعجاز و کرامت
پیامبران الهی سخن به میان آمده است که قوانین طبیعی و تجربی قادر نیست برهانی برای آن بیان
نماید.
تأثیر بافتها در تمام ارتباطات میان فردی ،بهصورت یکسان نیست؛ در برخی ارتباطها اساساً بافت
شخصی تاثیرگذار است ،در حالی که برخی از روابط اساساً متأثر از بافتهای موقعیتی -وضعیتیاند ،و در
برخی از ارتباطها هر دو بافت تأثیرگذار است.
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1398(-------------------------------- .18ق)؛ عللالشرایع ،موسسه دارالحجة للثقافه ،چاپخانه مهر.
 .19طباطبائي ،محمد حسين( 1417ق)؛ الميزان في تفسير القرآن ،تهران ،دارالكتب االسالميه.
 .20طبرسي ،فضل بن حسن(1408ق)؛ مجمع البيان في تفسير القرآن ،بيروت ،دارالمعرفه.
 .21عباس نژاد ،محسن ()1384؛ قرآن ،روانشناسي وعلوم تربيتي ،مشهد ،بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه.
 .22عروسى حويزى ،عبد على بن جمعه ( 1415ق)؛ تفسير نور الثقلين ،قم ،انتشارات اسماعيليان.
 .23عطاردی ،عزیزاهلل()1387؛ ترجمه االیمان و الکفر بحاراالنوار ،انتشارات عطارد ،چاپ اول.
 .24فرهنگی ،علی اکبر()1379؛ ارتباطات انسانی ،تهران ،خدمات فرهنگی رسا.
 .25فوالدوند ،محمد مهدى ( 1415ق)؛ ترجمه قرآن ،تهران ،دار القرآن الكريم ،چاپ اول.
 .26قرشي ،علي اکبر ()1383؛ قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالميه.
سید( 1412ق)؛ فى ظالل القرآن ،بيروت -قاهره ،دارالشروق.
 .27قطبّ ،
 .28كليني ،محمد بن يعقوب(1388ق)؛ الكافي ،تهران ،دارالكتب االسالميه ،چاپ سوم.
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 .29ماری روش بالو .آن()1372؛ مفهوم نقش در روان شناسی اجتماعی ،ترجمه ی ابوالحسن سروقد مقدم ،مشهد،
آستان قدس رضوی.
محمد باقر()1383؛ بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة الطهار ،ناشر اسالميه،
 .30مجلسىّ ،
 .31مطهری ،مرتضی()۱۳۷۱؛ زن وگواهی ،پیام زن؛ بی جا ،بی نا.
)1372( ------------ .32؛ جامعه و تاریخ ،تهران ،صدرا.
 .33مكارم شيرازي ،ناصر()1374؛ تفسيرنمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميه.
 .34نجاتي ،محمد عثمان ()1384؛ قرآن و روانشناسي ،عباس عرب ،مشهد ،موسسه آستان قدس رضوي ،چاپ ششم.

