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بررسی بافت های تأثیر گذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن

سّيد مهدی لطفی: استاديار، گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه اصفهان 
نسیبه علمایی*:دانش آموختۀ  کارشناس ارشد، گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه اصفهان

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های ميان رشته ای قرآن کريم
سال سوم، شماره اّول، بهار و تابستان 1391، ص7-30

تاريخ دريافت مقاله: 1390/6/11
تاريخ پذيرش مقاله: 1390/9/5

چکیده
ارتباطات انسانی در قرآن بر مبنای دو بافت تاثيرگذار شخصی و موقعيتی شکل می گيرند. ميزان تأثير 
اين دو بافت نيز بسته به عناصر و اجزای ارتباط است. از اين رو در برخی از ارتباط ها، بافت شخصی و 
در برخی ديگر بافت موقعيتی اهميت بيشتری می يابند. بهره گيری از بافت های موقعيتی و شخصی نيز 
به هدف شکل گيری ارتباطی موفق است که در آن انتقال پيام از سوی فرستنده به شکلی صحيح و کامل 
انجام می پذيرد و بيشترين اثر را در مخاطب برجای می گذارد. اين مقاله با بهره گيری از آراء روان شناسان 
اجتماعی در زمينه ارتباط به تبيين خصوصيات انسانی و عوامل موقعيتی-وضعيتی مؤثر در ارتباطات ميان 

فردی قرآنی، می پردازد.

کلید واژه ها: قرآن، بافت موقعيتی، بافت شخصی، بافت های تاثيرگذار در قرآن، ارتباط ميان فردی 
در قرآن.
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بررسي بافت هاي تأثير گذار در ارتباط ميان فردي از ديدگاه قرآن
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دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 81391

1- مقدمه
يکی از عوامل مهم در ارتباطات انسانی، بافت)context( است. در واقع ارتباطات در درون نوعی بافت 
روی می دهند و تأثير شديدی نيز از آن بافت ها می پذيرند. روان شناسان اجتماعی، بافت های تاثيرگذار 
در ارتباطات انسانی، را به دو بافت شخصی و بافت موقعيتی تقسيم می کنند)ستوده، 1388: 134-133(.

 بافت شخصی به  بررسی تأثير شخصيت، باورها، اطالعات، انگيزه ها، ارزش ها، ويژگي ها و نگرش هاي 
شخصي مخاطب در کيفيت رابطه افراد می پردازد)جمعی از مولفان، 1387: 57 - 58(. و ميزان تأثير هر 
يک از اين عوامل را در برقراری ارتباط مورد توجه قرار می دهد. بافت موقعيتی نيز بر جنسيت، نقش ها 
و پايگاه، فرهنگ، محيط و زمان به عنوان عوامل مؤثر در ارتباط تاکيد دارد. ترکيب اين دو بافت در کنار 
يکديگر يا گاه به ضرورت شرايط ارتباطی غلبه يکی از آنها بر ديگری در شکل گيری يک ارتباط مؤثر 

ضروری است. 
ارتباطات ميان فردی، يک جريان دو سويه تفهيم و تفاهم ميان انسان هاست. ارتباط موثر که بستگی به 
ادراک صحيح از رفتار ديگران با اهتمام به عوامل محيط بيرونی و شرايط درونی دارد. در بررسی قصص 
قرآن و روابط ميان شخصيت های داستانی در قرآن اين نتيجه حاصل می شود که شرايط درونی و بيرونی 
نيز در اين ارتباطات نقش داشته است.  اين پژوهش با نگرش نوين و ميان رشته ای قرآن کريم و علم 
روان شناسی اجتماعی سعی در بررسی ساختاری برخی از آيات داشته است. آنچه بايد اذعان شود اين 
است که توجه به بافت در کشف معنا از موضوعاتی است که عالوه بر آن معناشناسان حوزه قرآن نيز به 
آن توجه ويژه مبذول کرده اند و در تفسير قرآن سياق آيات را نيز لحاظ نموده اند. آنچه قابل تذکر است 
اين است که در علم زبان شناسی به بافت متن برای فهم آن توجه شده است و همچنين روان شناسان 
اجتماعی به بافت ارتباطات انسانی اهميت قائل شده اند و شباهت هايی در اين موضوع )بافت موقعيتی( در 
دو علم زبان شناسی و روان شناسی اجتاعی- وجود دارد که ممکن است ذهن خواننده را به اشتباه بکشاند. 
آنچه در اين پژوهش مورد بررسی قرار می گيرد رويکرد روان شناسان اجتماعی است و ضمن بررسی دو 

بافت تأثيرگذار موقعيتی و شخصی در قرآن نمونه های روشنی از اين بافت ها را ارائه می دهد. 

2- بافت موقعیتی»وضعیتي« در علم روان شناسی 
يکی از عوامل موثر بر ارتباطات انسانی، بافت موقعيتی يا وضعيتی است که در مقوله های جنسيت، نقش و 
پايگاه، فرهنگ، محيط و زمان قابل بررسی است. هر يک از اين موارد در شکل دهی رابطه ای مؤثر دخيلند 

که به بررسی آنها می پردازيم.

2-1- جنسیت:
در مورد تأثير جنسيت بر ارتباط گفتاری مطالعاتی شده که در گفتگوی زنان و مردان سوء تفاهمی در 
اجتماعات پيش می آيد و قواعدی که هر کدام به طور جداگانه از دوران طفوليت می آموزند؛ مثالً دختران 
ياد می گيرند که ديگران را در نظر داشته باشند و در مورد نيازهای ديگران حرف بزنند در حالی که  
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پسران ياد می گيرند که مهارت خود را نشان بدهند. زنان احساسی تر صحبت می کنند و بيشتر بر مسائل 
شخصی و احساسی تمرکز دارند ولی مردان در ارتباطات خود ابزاری تر و رقابتی عمل می کنند)جولياتی. 

وود، 1950م: 257-256(. 

2-2- نقش و پایگاه: 
در هر وضعيتي افراد کمابيش متناسب با توقعاتشان رفتار مي کنند، که از پايگاه و موقعيت اجتماعي 
آنها انتظار مي رود. نقش های مناسب به عنوان بخشی از فرايند اجتماعی شدن به فرد آموخته می شود و 
سپس ملکۀ ذهن او می گردد. شکسپير معتقد است جهان صحنه نمايش است و همه مردان و زنان صرفاً 

بازيگرند. هر فردی در مدت عمرش نقش های متعددی بازی می کند)ماری روش بالو، 1372: 132(.

2-3- فرهنگ:
 فرهنگ متشکل از باورها، ارزش ها، عادات و تفاسيری که گروهی از انسان ها در آن اشتراک دارند. فرهنگ 
عبارت است از مجموعه مفروضاتی که الگوی زندگی انسان ها را می سازد و طرز فکر، احساس و عمل آنها 
را هدايت می کند. نفوذ فرهنگ به قدری زياد است که تجسم شدت تأثير آن بر ادراک انسان دشوار به نظر 

می آيد)جولياتی. وود، 1950: 187(.

2-4- بافت محیطي: 
فضا يا ميدانی که فرد در آن زندگی می کند ـ يعنی فشارهای محيطی ـ را می توان متغّير اصلی و 
تعيين کننده رفتار فرد دانست. دانشمندان رفتارگرا معتقدند: انسان بی جهت خود را آزاد می پندارد، در 
حالی که آزادی برای او معنايی ندارد. او تابعی از محيط جغرافيايی، فرهنگی و اجتماعی خويش است 
و بدون آنها رفتار او مبهم و بی معنی است)فرهنگی، 1379: 29(. اگر محيط رفتار، مذهبي باشد مانند 
مسجد و کليسا و يا تفريحي باشد مانند پارک، رفتارهاي متناسب با مکان انتظار مي رود؛ مثالً 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 تأثير آن بر ارتباط، محيط هرچه کوچکتر باشد رفتار افراد نيز محدودتر 

است مثالً در آسانسور رفتار افراد بخاطر محدوديت محيط فيزيکي، محدود مي شود. 

2-5- بافت زماني: 
در بعضي از زمان ها، انجام برخي از امور مناسب، و در بعضي وقت ها نامناسب است، يا بعضي از افراد در 
زمان هاي معين فعال ترند؛ مثالً دانش آموزان در اواخر بعد از ظهر پنجشنبه يا اوايل صبح شنبه شوق کمتري 
به بحث و درس نشان مي دهند. برخي نيز که خود را )صبحي(، )بعد از ظهري( و يا )عصري( مي دانند، 

امورات شان را براساس اين ويژگي شخصي برنامه ريزي مي کنند)اون هارجی و همکاران، 1386: 37(. 
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2-6- محیط فیزیکي: 
محيط فيزيکي عبارت است از گرم و سرد بودن محيط، نحوه چيده مان وسايل، روشنايی و تاريکی، 
طراحي ساختمان، دکور و غيره، و همچنين تعيين مي کند که چه کسي با چه کسي صحبت کند و 

چطور صحبت کند)اون هارجی و همکاران، 1386: 38(. 

3- بافت شخصي در علم روان شناسی
ارتباطات ميان فردی شناخت انسان را از ديگران باال می برد. برای آنکه با ديگران ارتباط برقرار کند بايد 
شخصيت آنها را شناسايی کند تا اطالعاتی در مورد اشخاص نداشته باشد، نمی تواند با آنها مثل يک انسان 
کامل برخورد کند)جولياتی. وود، 1379: 65(. بر اين اساس شخصيت، انگيزه ها، ويژگي ها و نگرش هاي 
شخصي مخاطب در کيفيت رابطه افراد تاثير مي گذارد لذا درک و شناسائی آنها نيز از اهميت به سزايی 

برخوردار است:

3-1- نگرش: 
نوع نگرش فرد نسبت به  ديگران، کيفيت برخورد او را نسبت به آنها تعيين مي کند. سعادت ارتباطي، 
به عوامل درونی انسان بستگي دارد. بنابراين تا آنجايي که در توان انسان است بايد در کنترل افکار خود 

بکوشد)ديل کارنگي، 1955: 105(. نگرش ها شامل:
 1- گرايش ها و احساسات)مؤلفه عاطفي(

 2- باورها )مؤلفه شناختي(
3 - نوع عمل کردن به روش خاص نسبت به موضوع نگرش)مؤلفه رفتاري( است.

 از همه مهم تر افکار انسان است که احساسات و رفتارهاي وي را شکل مي دهد. بنابراين بايد افراد 
افکارشان را کنترل کنند خصوصاً از گمان هاي بد پرهيز کنند. بنابراين نگرش ها در احساسات و رفتارها 
و نيز احساسات در رفتارها در خصوص نوع برخورد و رابطه مؤثر هستند و به عبارت ديگر اين نگرش ها 

هستند که احساسات و سپس رفتارهاي انسان را شکل مي دهند)اون هارجی و همکاران، 1386: 35(.

3-2- انگیزه: انگيزه ها نيروهای محرکی هستند که در موجود زنده حالتی از نشاط و فعاليت بر 
می انگيزند و رفتارش را آشکار می سازند و او را به سوی هدف های مشخصی راهنمايی می کنند. انگيزه های 
انسان ساز به برآوردن نيازهای اساسی زندگی و ادامۀ آن وا می دارند و نيز او را به انجام بسياری از کارهای 
مهم که در هماهنگ ساختن انسان با محيط زندگی مفيد هستند، برمی انگيزند. روان شناسان، انگيزه ها را 
به انگيزه های فيزيولوژيک)انگيزه های اولّيه( و انگيزه های روانی ثانوی يا اکتسابی تقسيم کرده اند)نجاتی، 

1384: 31(. البته برخی از انگيزه های روانی ثانوی، اکتسابی نيستند)همو: 54(.
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3-3- شخصیت: 
يکي از جنبه هاي مؤثر در ارتباطات، شخصيت است. مجموعه نگرش های هر فرد منعکس کننده شخصيت 
او است. در حقيقت ويژگی های شخصيتی باعث ايجاد و تثبيت نگرش های خاصی می شود به عنوان مثال 
يک نوع شخصيت مستلزم بدبينی نسبت به افراد و امور است و نوعی ديگر مستلزم خوش بينی که در 

شيوه برخورد انسان با ديگران موثر واقع می شود)ستوده، 1388: 149(.

)social Interactions(4- کنش تقابل اجتماعی
کنش متقابل اجتماعی يک سلسله رفتارهای اجتماعی است که بر اساس يک عمل دوجانبه و متقابل به 
وجود می آيد. به بيان ديگر، کنش متقابل فرايند اساسی که از طريق آن دو يا چند انسان همديگر را از 
طريق گفتاری، رفتاری يا عاطفی تحت تأثير قرار می دهند)همو: 99(. براين اساس، اين فرايند نيز تحت 

تأثير عوامل شخصی و موقعيتی شکل می گيرد. 
با توّجه به مطالب گفته شده در دانش روان شناسی، تأثير اين عوامل خصوصيات شخصی و عوامل 
موقعيتی در ارتباط ميان فردی شخصيت های قرآنی و اسلوب و شيوه بيان گفتگو و مکالمه در قرآن 

بررسی می شود.

5- بافت موقعیتی- وضعیتی در قرآن
بافت های موقعيتی-  وضعيتی مستقيم يا غيرمستقيم بر ارتباطات ميان فردی تأثير می گذارند، عبارتند از:

5-1- بافت رابطه و جنسیت
5-1-1- ارتباط با نامحرم »جنس مخالف«: 

يکي از مسائلي که کيفيت و نحوه ارتباط را تعيين مي کند اين است که مخاطب کيست و آيا همجنس 
است يا جنس مخالف؟ اين از جمله مسائل مهم جامعه است که قرآن به آن اهميت مي دهد و حد و 
حدود آن را مشخص مي نمايد. گفتگو و معاشرت از جمله لحن صدا و طرز نگاه به دليل عوارضي که در 
پي  دارد به عنوان نوعي انگيزه جنسي براي هر يک از دو جنس زن و مرد به حساب مي آيد. هر يک از دو 
جنس محرکي براي پاسخ ديگري است و اين کامالً با مساله روابط بين افراد يک جنس واحد تفاوت دارد 
چرا که در اين حالت انگيزه جنسي وجود ندارد و آنان با يکديگر به گونه اي قراردادي بدون آن که نياز 
جنسي در کار باشد رفتار مي کنند. همه اينها از طريق از دست دادن مصاديق عام انسانيت در رفتارهايي 
نامناسب به وجود مي آيد که بر پايه سودجويي ذاتي است که تاثيرات منفي بر خود فرد و ديگران مي گذارد 
و آثاري که بر خود فرد تاثير مي گذارد همين بس که باعث مي شود تا انسان از دايره انسانيت خارج، به 
شخص خود مدار تبديل شود که فقط به ارضاي مطلق خود عاري از هرگونه ارزش هاي 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 مي ميراند يعني انسانيت را محو مي سازد و به يک 
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موجود بي محتوا تبديل مي کند)عباس نژاد و همکاران، 1384: 306(. قرآن آداب سخن گفتن زن با مرد 
َِّذىفِىقَْلبِِهَمَرض....«)احزاب/ 32(؛ اگر زن با کرشمه  َضْعَنبِالَْقْوِلفَيَْطَمَعال را اين گونه بيان می فرمايد: »فََلتَخْ
و لطيف با مرد سخن بگويد مورد طمع بيماردالن قرار می گيرد. گفتگوی دختران جوان حضرت شعيب)ع( 

با حضرت موسي)ع(، نمونه بارز يک ارتباط درست با جنس مخالف -نامحرم- در قرآن به شمار مي رود. 
اَوَرَدَماَءَمْديََنَوَجَدَعَلْيِهأُمًَّةمَِّنالنَّاِس مسائل مرتبط با بافت ارتباطي که در اين آيه مطرح گشته: »َولَمَّ
َعاُءَوأَبُونَاَشْيٌخَكبِير: يَْسُقوَنَوَوَجَدِمنُدونِِهُماْمَرأَتَينِْتَُذوَداِنقَاَلَماَخْطبُُكَماقَالَتَاَلنَْسِقىَحتىَيُْصِدَرالرِّ
وهنگامي که )حضرت موسي( به آب )شهر( مدين رسيد، گروهي از مردم را در آنجا ديد که چهارپايان 
خود را سيراب مي کنند و در کنار آنان دو دختر را ديد که مراقب گوسفندان خويشند )حضرت موسي( 
به آن دوگفت: کارشما چيست؟ گفتند: ما آنها را )گوسفندان را( آب نمي دهيم تا چوپان ها همگي خارج 

شوند و پدر ما پيرمرد کهنسال است«)قصص/23(. 
در بافت رابطه و جنسيت که در اين داستان مطرح گشته به پرهيز از اضافه گويي و صحبت کردن با 
نامحرم در زمان ضرورت)َماَخْطبُُكَما( تاکيد می ورزد. علت اينکه در اين شرايط دخترها تنها گفتند: أَبُونَا
َشْيٌخَكبِير؛ پدر ما پيرمرد کهنسالي است، چيست؟ )آنان به کهنسالی و ناتوانی پدرشان در امر آب دادن به 
گوسفندان، اشاره نمودند به همين خاطر متصدی اين امر شدند( چون  در موضع غير عادی قرار گرفتند 

از خود دفع شبهه کردند)طباطبايی، 1417ق، ج16: 25(.              
بنابراين با اين نگرش بافت شخصی دختران که مبادا در مورد عملکرد ايشان در نگرش موسی)ع(

سوءبرداشتی ايجاد شود، اين گونه پاسخ می دهند. 

5-1-2- بافت جنسیت و تغییر نگرش در زنان:
يکی از عوامل مهم در زمينه تفاوت افراد از نظر تأثيرگذاری، جنسيت است. براساس تحقيقاتی که 
انجام شده، آمادگی زنان برای تغيير نگرش به مراتب بيشتر از مردان است. زنان تاثيرپذيرتر از مردان 
هستند)دادگران، 1377: 149(. قرآن کريم حرمت ازدواج موقت بين مردان مسلمان با زنان پاکدامن اهل 

کتاب به شرط پرداخت مهريه آنها را برداشته و می فرمايد:
 ِصنِيَنَغيْرَ مُحْ أُُجوَرُهنَّ َِّذيَنأُوتُواْالِْكتَاَبِمنقَْبلُِكْمإَِذاَءاتَْيتُُموُهنَّ ْحَصنَاُتِمَنال ْؤِمنَاِتَوالْمُ ْحَصنَاُتِمَنالْمُ »َوالْمُ
ُمَسافِِحيَنَوَلُمتَِّخِذىأَْخَدان«)المائده/5( ولی ازدواج زنان مسلمان يا مردان غيرمسلمان بر اساس اين آيه و 
آيه های 221سوره بقره و 10سوره ممتحنه، حرام است )حلی، 1406ق: 432؛ ذهنی، 1375: 185(. اگر 
زن مسلمانی با مردی از اهل کتاب ازدواج کند به خاطر استحکام زندگی بايد اوامر و نواهی او را اجرا نمايد 
و چه بسا تربيت و رفتار همسرش را بپذيرد در اين حال ممکن است مرد او را به  قبول دين خود مجبور 
کند و زن مسلمان پس از ازدواج کافر شود. از اين رو اسالم چنين پيوندی را به  صالح زن مسلمان نمی داند.

مکارم شيرازی در ذيل اين آيه می فرمايد: دانشمندان اهل تسنن فرقی ميان ازدواج دائم و موقت نمی گذارند 
و معتقدند آيه فوق تعميم دارد، ولی در ميان فقهای شيعه جمعی معتقدند که آيه منحصراً ازدواج موقت 
را بيان می کند و بعضی از روايات که از ائمه اهل بيت)ع( در اين زمينه وارد شده، اين نظر را تأييد می کند 

)مکارم شيرازی، 1374، ج 4: 282(.
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شيخ صدوق در کتاب علل الشرايع در مورد اينکه چرا ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان جايز است ولی 
زن حق ندارد با چنين مردی ازدواج کند؛ روايتی از زراره نقل کرده که امام صادق)ع( در آن فرموده است: با 
زنان شکاک در دينشان ازدواج کنيد و زنان مسلمان را با شکاکان تزويج ننماييد، زيرا زن از شوهرش تربيت 

می پذيرد و شوهر او را مجبور می کند که به آيين وی درآيد)صدوق قمی، 1398ق، ج2: 502(. 
در قرآن کريم در چهار مورد  1-وصيت: )مائده/ 106(؛ 2- طالق: )طالق/2(؛ 3- زنا: )نور/4 و13؛ 
نساء/15(؛ 4- دين: )بقره/282(، از گواهی و تعداد شهود سخن به ميان آمده که يک مورد آن به طور 

مشخص از گواهی زن و ميزان ارزش آن صحبت  شده است که آيه 282 سوره بقره اعالم می دارد: 
 َهداِءأَْنتَِضلَّ ْنتَْرَضْوَنِمَنالشُّ َّْميُكوناَرُجَلْيِنفََرُجٌلَواْمَرأَتاِنِممَّ »...َواْستَْشِهُدواَشِهيَديِْنِمنِرّجالُِكْمفَِإنل
إِْحَداُهَمافَتَُذكَِّرإِْحداُهَمااْلُْخَرى: و دو نفر از مردان )عادل( خود را )بر اين حّق( شاهد بگيريد! و اگر دو 
مرد نبودند، يک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! )و اين 
دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند( تا اگر يکی انحرافی يافت، ديگری به او يادآوری کند.....«)بقره/282(. 

1- غلبه عواطف و احساسات در زنان:
 سّيدقطب علّت اينکه چرا برای شهادت و گواهی دو زن به جای يک مرد الزم است، بر اين باور است که 
خود آيه علّت آن را دقيقاً توضيح می دهد و راه را بر حدس و گمان می بندد. آيه می گويد: اين بدان جهت 
است که اگر يکی از آن دو زن به گمراهی افتاد، ديگری او را يادآوری می کند.«. سپس وی پيرامون علل 
گمراهی و ضاللت زن می گويد: »گاه اين مسأله ريشه در کم آگاهی زن از موضوع معامالت و عقود دارد. 
در نتيجه نمی تواند تمام دقايق و ريزه کاری ها را به خاطر بسپارد تا به هنگام ادای شهادت، درست همه 
آنچه را که واقع شده، گواهی دهد. و گاه به اين دليل است که زن يک طبيعت نرم و تأثيرپذيری دارد؛ 
چرا که وظيفه مهم مادری چنين می طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته های او 
کامالً توجه کند. اين از فضل الهی است بر طفل و مادر او. اين طبيعت که از آن سخن رفت و در زن 
وجود دارد و همه حاالت زن را در بر می گيرد، با تأثيرپذيری الزم برای شهادت در باب معامالت و عقود 
ناسازگار است و اينکه خداوند دو زن را به جای يک مرد قرار داده است، برای تضمين همين نکته است.« 

)قطب، 1412ق، ج1: 336-335(.
شهيد مطهری در تأييد ديدگاه قطب می گويد: »باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، يعنی 
ممکن است زن در يک مورد که بايد شهادت بدهد، حقيقت يک جور حکم بکند، ولی احساسات زن آنجا 
جور ديگری حکم بکند؛ يعنی آن کسی که حقيقت را می خواهد شهادت بدهد که عليه آن ]ديگری[ 
تمام می شود، يک التماسی، يک خواهشی، يک گريه ای کافی است که روح او را منقلب کند. عواطف 
زن در اين موارد از عواطف مرد قوی تر است؛ مقصود اين است؛ يعنی حالت زن، زن سريع التأثر است. در 
اين گونه موارد از مرد تأثرش سريع تر است. به عبارت ديگر جوشان تر است، زودتر به غليان می آيد؛ يعنی 
اگر خبر يک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با اينکه در عمق روح معلوم نيست مادر بيش از 
پدر عالقه مند باشد، ولی مادر زودتر به جوش می آيد و به حرکت می آيد. زودتر منبعث می شود. زن، هم از 
لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سريع التأثرتر است و به همين دليل هم زود اشکش جاری می شود و 

می گريد«)مطهری،1371: 13-12(.

بررسي بافت هاي تأثير گذار در ارتباط ميان فردي از ديدگاه قرآن

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 141391

ُؤافِيالِْحْليَِةَوُهَوفِيالِْخصاِمَغْيُرُمبِين«دو صفت که برای زنان آورده،  در آيه 18 سوره زخرف »أََوَمْنيُنَشَّ
برای اين است که زن بالطبع دارای عاطفه و شفقت بيشتری و تعقل ضعيف تری از مرد است، و به عکس 
مرد بالطبع دارای عواطف کمتر و تعقل بيشتری است. و از روشن ترين مظاهر قوت عاطفه زن عالقه 
شديدی است که به زينت و زيور دارد، و از تقرير حجت و دليل که اساسش قوه عاقله است ضعيف 

است)طباطبايی، 1417ق، ج 18: 90(.
براين اساس می توان گفت علّت عدم برابری گواهی زن و مرد »برای اين است که زن بيشتر از مرد متأثر 

می شود« و اين امری است که به برتری احساسات و عواطف زن مرتبط است.

2- ضعف نسبی حافظه و قوه ضبط:
به اعتقاد برخی از مفسران، يکی از تفاوت های غيرقابل انکار بين زن و مرد، تفاوت از حيث قوای دماغی، 
عقالنی و عاطفی است. اين مطلب نزد بسياری از عالمان دينی مسلم انگاشته شده است و برای اثبات 

مدعای خويش از احاديۀث و روايات شاهد می آورند.
در تفسير آيه 282 سوره بقره از کتاب »مجمع البيان« چنين می خوانيم: 

»أنتّضُلأحداُهمافتذّكرإحداُهماالخرى« بايد به جای يک مرد دو زن گواه باشند که اگر يکی از آن دو 
زن فراموش کرد، ديگری به ياد او بياوردـ  ربيع،  سدی، ضحاک و بيشتر مفسرينـ  و بنا به قرائت کسانی 
که »تذکر« بدون تشديد خوانده اند نيز معنای آن همين طور 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 اينکه اين مطلب فقط در مورد گواه بودن زنان بيان شده 

است، اين است که زنان نوعاً بيش از مردان فراموش کارند.«)طبرسی، 1408ق، ج3و4: 130(.

3- دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی در عصر نزول و مقطعی بودن احکام:
برخی مفسران شأن و جايگاه زن را در امور مرتبط با تربيت فرزند و انجام وظايف منزل می دانند و از آنجا 
که گواهی در امور مربوط به حوادث اجتماعی نمود می يابد و خارج از حيطه اشتغاالت فکری و ذهنی، از 

اين رو احاطه ای بر اين موضوع ندارند. 
در تفسير »المنار« چنين آمده است:  

»برخی مفسران گفته اند علّت اينکه در آيه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار 
گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص  االيمان بودن آنان است. 
برخی هم علّت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته اند که نتيجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی 

است، ولی اينها توجيه درستی نيست.« 
آن گاه از استاد خود »عبده« نقل می کند که گفته است: 

والسببالصحيحاّنالمراهليسمنشأنهاالشتغالبالمعاملتالماليهونحوهمنالمعاوضاتفلذلکتكونذاكرتها
فيهاضعيفهولتكونكذلکفىالمورالمنزليهالتّىهىشغلهافانّهافيهاأقوىذاكرهمنالرجليعنىإّنمنطبعالبشر
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ذكراناًواناثاًأنيقوىتذّكرهملألمورالتّىتهمهمويكثراشتغالهمبها...:علت صحيح اين امر اين است که شأن 
زن اشتغال به معامالت و امور مالی نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است، ولی در رسيدگی به 
امور منزل که شغل اوست، حافظه اش از مرد قوی تر است و اصوالً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است 
که در اموری که مبتال به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بيشتر و بهتر می تواند آن را به ياد داشته باشد، 
و مناط وضع قوانين و جعل احکام مالحظه غلبه اکثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه 
و اکثريت با عدم اشتغال و توّجه آنها به امور مالی و معامالتی است، لذا در اين زمينه ها ضعيف هستند و 
بيشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همين مالحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی يک مرد قرار 

داده شده است)رشيد رضا، 1366، ج3: 110-109(.
وی برای پاسخ به اشکال مقدر می گويد: 

ولينافىذلکاشتغالبعضنساءالجانبفىهذاالعصربالعمالالماليهفانّهقليلليعولعليهوالحكامالعامه
انماتناطبالكثرفىالشياءوبالصلفيها: اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با 

اين حکم و فلسفه آن ندارد؛ زيرا همان طور که گفتيم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است)همان(.

5-2- بافت نقش، پایگاه و موقعیت اجتماعی:
 ارتباط فرد با ديگران موکول به وضعيت و شرايط حاکم بر آن است)فرهنگی،1379: 29(. پايگاه اجتماعی 
ارزشی است که يک گروه برای يک نقش اجتماعی قايل است. مردم در جامعه منزلت های مختلف دارند. 
 يعنی برخی از پايگاه های اجتماعی از ديگر موقعيت ها و پايگاه ها ارزش و اعتبار واالتری دارد. در آيه: »ثُمَّ
بََدالَهُممِّنبَْعِدَماَرأَُواْالَْيَاِتلَيَْسُجنُنَُّهَحتىَِحيٍن«)يوسف/35(، منظور از »آيات« آن شواهد و ادله ای است که 
بر برائت يوسف گواهی می داد، و داللت می کرد بر اينکه دامن وی در اين قضيه و تهمتی که به او زده اند 
پاک است. از قبيل شهادت آن کودک به ضميمه اينکه پيراهن يوسف از عقب پاره شده بود، و اينکه هر دو 
به طرف در پيشدستی کرده بودند. شايد يکی ديگر از شواهد، قضيه زنان مصر و پاره کردن دستهاي شان 
و عفتی باشد که يوسف در برابر خواسته زنان به خرج داد، و نيز ممکن است يکی ديگر از شواهد اعتراف 
زليخا نزد زنان باشد که گفته بود: من يوسف را دنبال کرده ام، و او عفت به خرج می داد. حرف »الم« 
در جمله »ليسجننه« الم قسم است و معنايش اين است که قسم خوردند و تصميم گرفتند که او را 
حتماً به زندان بيفکنند، تا مردم داستان مراوده زليخا را که مايه ننگ و رسوايی دربار شده بود فراموش 
نمايند)طباطبايی،1417ق، ج 11: 169(. بنابراين درباريان از موضع قدرت و جايگاه وااليی برخوردار بودند 
و يوسف)ع(موقعيت يک غالم ساده را داشت، زيرا برای حفظ آبروی خانواده درباری، حضرت يوسف)ع(را 

مقصر جلوه داده، و به زندان افکندند. 
کيفيت برخورد درباريان از جايگاه باال که واضح است قدرتمندان کمتر مسئولّيت عمل خود را می پذيرند و 
می خواهند ديگران را قربانی کنند و تسليم شدن مقام پايين از جمله مسائلی است که از اين آيه می توان 

استدالل کرد.
بنابراين، پايگاه و موقعيت اجتماعی از جمله مسائل مهم در ارتباطات انسانی است که قرآن کريم به آن 
اهتمام ورزيده، و دستورات الهی بر اين اساس استوار گشته است. به عنوان مثال به چند مورد از آنها 
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اشاره می گردد:
1- سخن گفتن با پیامبر اکرم و اهل بیتش)ع(: يکی از علل دستورات قرآن بر اساس جايگاه و موقعيت 
مخاطبين است. قرآن مجيد، شيوة گفتگو با مقام عظيم الشأن نبوت را تعليم می دهد و فضای ارتباط يک 
َِّذيَنآَمنُواَل زير دست با مقام باالی نبوت که چگونه بايستی باشد، را اين گونه ترسيم می فرمايد: »يَاأَيَُّهاال
َولَتَْجَهُروالَُهبِالَْقْوِلَكَجْهِربَْعِضُكْملِبَْعٍضأَنتَْحبََطأَْعَمالُُكْمَوأَنتُْملَتَْشُعُروَن:ای  تَْرفَُعواأَْصَواتَُكْمفَْوَقَصْوِتالنَّبِىِّ
کسانی که ايمان آورده ايد صداهايتان را از صدای پيامبر بلندتر مسازيد، و درسخن با او، مانند بلند حرف 
 زدنتان با همديگر، بلند حرف مزنيد. مبادا که اعمال تان تباه شود و آگاه نباشيد.«)حجرات/2( و آيۀ»إِنَّ
َِّذيَنيُنَاُدونََکِمنَوَراِءالُْحُجَراِتأَْكثَُرُهْملَيَْعِقُلوَن:بي گمان کسانی که تو را پشت در حجره ها صدا می زنند،  ال
بيشترشان خرد خويش به کار نمی گيرند.«)حجرات/4(. در نتيجه قرآن، در اين آيات به مؤمنان دستور 
می دهد با پيامبر اکرم)ص( به عنوان حامل وحی الهی با بهترين شيوه ممکن و در اوج احترام سخن بگويند، 
حتی لحن صدای خود را پايين بياورند. اين شيوه سخن گفتن با رسول خدا و معصومين)ع(خصوصاً به 

هنگام درد و دل کردن و توسل جستن به آن بزرگوران است.

2- سخن گفتن شاگرد و استاد با یکدیگر: 
  قرآن کريم براي گفتگوي شاگرد و استاد با يکديگر فرمان هايی صادر مي نمايد. در سوره کهف گفتگوي 

حضرت موسي)ع(- شاگرد- با حضرت خضر)ع(- استاد- آمده است و آن بدين قرار است:

الف( شیوه هاي سخن گفتن شاگرد با استاد: 
1. رعايت ادب و فروتني: موسي)ع( در گفت و گو با معلم خود با کمال ادب و فروتني سخن گفت: زيرا از 
ا َّبُِعَکَعلَىأَنتَُعلَِّمِنِممَّ معلم خويش اجازه گرفت و به صورت پرسشي با او سخن گفت: »قَاَللَُهُموسىََهْلأَت

ُعلِّْمَتُرْشًدا«)کهف/66(. 
2. پاسخ استاد را مودبانه گفتن: آنگاه که خضر)ع(به موسي)ع(گفت: تو هرگز نمي تواني هم پاي من صبر 
َُصابًِراَوَل کني. شاگرد با کمال ادب و احترام پاسخ استاد خويش را داد و گفت: »َستَِجُدنِىإِنَشاَءاللَّ
أَْعصِىلََکأَْمًرا:ان شاء اهلل مرا شکيبا خواهي يافت«)کهف/69(. جمله »خواهي يافت« و موکول کردن آن 

را به مشيت الهي ادب موسي در مقابل معلم را بيان مي کند.

3. در 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 

ا«)کهف/73(.  معلم خود عذرخواهي کرد»قَاَلَلتَُؤاِخْذنِىبَِمانَِسيُتَوَلتُْرِهْقنِىِمْنأَْمِرىُعسْرً

ب( شیوه سخن گفتن استاد با شاگرد:
  بر معلم الزم است عالوه بر رعايت ادب در گفتار خويش به چند نکته ديگر نيز توجه کند:

1. لغزش هاي شاگرد را به او گوشزد کردن: خضر)ع(در سه مورد که شاگردش اشتباه کرد گاهي با جمله 
ا«)کهف/ 72(  ََّکلَنتَْستَِطيَعَمِعَىَصبْرً آيا نگفتم که تو هرگز نمي تواني همپاي من صبر کني»قَاَلأَلَْمأَقُْلإِن
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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 کرد »قَاَل
َهاَذافَِراُقبَْينِىَوبَْينَِک«)کهف/78(. 

2. پاسخ به تمام سؤاالت:
 با آن که حضرت خضر)ع(در ابتدا با شاگرد خود شرط کرده بود که از او سوالي نپرسد ولي در پايان به 
او فرمود: به زودي تو را از تاويل آنچه نتوانستي بر آن صبرکنی آگاه خواهم ساخت و به تمام سواالت 
ا«)کهف/78( و بافت موضوعی آيات 79تا82  َلْيِهَصبْرً موسي)ع(پاسخ داد. آيه »َسُأنَبِّئَُکبِتَْأِويِلَمالَْمتَْستَِطععَّ

سوره کهف بيانگر پاسخگويي حضرت خضر)ع(به حضرت موسي)ع( است.
بنابراين، در امر ارتباطات ميان فردی مهم آن است که افراد با همه انسان ها به يک شکل و شيوه، ارتباط 
برقرار نمی کنند و آنها در هر شرايطی به گونه ای منحصر به فرد، فراگرد ارتباطی خود را شکل می دهند. 
بنابراين رفتار ارتباطی انسان ها با هم تغييرپذير است و در يک واقعيت به گونه های متفاوت عمل می کنند. 
قرآن کريم نيز به اين امر مسلم ارتباطات اجتماعی اهتمام ورزيده است. بنابراين تحليل آيات قرآن با توجه 
به بافت های تأثيرگذار در ارتباطات انسانی، جنبه تربيتی و اخالقی آن را برای مخاطبان قرآن به گونه ای 

آشکار و روشن می سازد. 

5-3- بافت محیطی در قرآن
قرآن مجيد، به بافت محيطی خانه و خانواده، اجتماع و فرهنگ يک جامعه در اين دنيا، و بهشت و جهنم 

در آخرت اهتمام ورزيده است.

 5-3-1- بافت محیطی خانواده و اجتماع

1( خانه و خانواده: 
خانواده و خانه نخستين محيطی است که انسان را تحت تأثير فضا، روابط و مناسبات خود قرار می دهد. 
همه چيز اين محيط به خصوص عوامل انسانی و روابط عاطفی درون خانواده هم بر ارتباطات ميان 
فردی درون خانه و هم بيرون از خانه تاثيرگذار است. انسان از آغاز دوران طفوليت خود تمام گرايش ها و 
محرک های خانواده را می گيرد، و رفتار اجتماعی او با ديگران به تبع از  رفتار اجتماعی اعضای خانواده اش 
با همديگر و با افراد بيرون از خانه شکل می گيرد. محيط آرامش و سالم و مملو از عواطف و دوستی سطح 
هوش هيجانی و اجتماعی افراد را افزايش می دهد تا آنجا که خدای سبحان محيط خانواده را کانون 
ِّتَْسُكنُواْ آرامش و دوستی معرفی می کند، چنانچه می فرمايد: »َوِمْنَءايَاتِِهأَْنَخَلَقلَكُممِّْنأَنُفِسُكْمأَْزَواًجال

إِلَْيَهاَوَجَعَلبَْينَُكممََّودَّةًَوَرْحَمًة«)روم/21(.
 عالمه طباطبايی در ذيل اين آيه می فرمايد: وقتی قومی درباره اصول تکوينی خويش بينديشند که 
آن اصول مرد و زن را وادار کرده به اينکه تشکيل جامعه خانوادگی دهند، و نيز آن دو را به مودت 
و رحمت واداشته، و آن مودت و رحمت نيز اجتماع مدنی و شهری را پديد می آورد، و چه آثاری بر 
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اين اجتماع مترتب می شود، نوع بشری بقاء می يابد، و زندگی دنيايی و آخرتی انسان به کمال خواهد 
رسيد)طباطبايی، 1417ق، ج 16: 166(.

نظر مکارم شيرازی اين است که اين آرامش و سکونتی که در اين آيه بيان شده؛ هم از نظر جسمی است، 
و هم از نظر روحی؛ هم از جنبه فردی و هم اجتماعی. بيماري هايی که به خاطر ترک ازدواج برای جسم 
انسان پيش می آيد قابل انکار نيست. همچنين عدم تعادل روحی و ناآرامي های روانی که افراد مجرد با آن 
دست به گريبانند کم و بيش بر همه روشن است. از نظر اجتماعی افراد مجرد کمتر احساس مسئوليت 
می کنند و به همين جهت انتحار و خودکشی در ميان مجردان بيشتر ديده می شود و جنايات هولناک نيز از 
آنها بيشتر سرمی زند. هنگامی که انسان از مرحله تجرد گام به مرحله زندگی خانوادگی می گذارد، شخصيت 
تازه ای در خود می يابد و احساس مسئوليت بيشتری می کند و اين است معنی احساس آرامش در سايه 
ازدواج)مکارم شيرازی، 1374، ج 16: 392(. بر اين اساس انسان متاهل هم مسئوليت پذيرتر خواهد بود و 

هم در سايه آرامش با ديگران بهتر برخورد خواهد کرد.
قرآن کريم محيط خانواده را از يک سو برای کمال بعد عاطفی و اجتماعی انسان معرفی می نمايد و از 
سوی ديگر برای ارتقای روح و معنويت بر حفظ خود و خانواده به ترک معاصی تاکيد کرده است؛ آيه 
َِّذيَنَءاَمنُواْقُواْأَنُفَسكمَُْوأَْهلِيكمُْنَاًرا«)تحريم/6(، بر حفظ و نگهداری خود و خانواده تاکيد  شريفه»يََأيهَُّاال
می ورزد. صاحب تفسير نمونه مقصود حفظ و نگهداری خانواده را اين گونه بيان می کند: نگهداری خانواده 
به تعليم و تربيت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محيطی پاک و خالی از هر گونه آلودگی، 
در فضای خانه و خانواده است. اين برنامه ای است که بايد از نخستين سنگ بنای خانواده، يعنی از مقدمات 
ازدواج، و سپس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز گردد، و در تمام مراحل با برنامه ريزی صحيح و با نهايت 
دقت تعقيب شود. به تعبير ديگر حق زن و فرزند تنها با تامين هزينه زندگی و مسکن و تغذيه آنها حاصل 
نمی شود، مهمتر از آن تغذيه روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعليم و تربيت صحيح است.)مکارم 

شيرازی، 1374، ج 24: 287(.

2( اجتماع:
 انسان در بستر اجتماع رشد می کند و به شدت از آن تأثير می پذيرد. مجموعۀ تمام روابط اقتصادی، 
سياسی، شغلی، عاطفی، روحی و فرهنگی بر انسان و تعامالت او با ديگران تأثيرگذار است. افراد انسان با 
وجود کثرتی که دارند انسانند و انسان هم يک نوع واحد است و همچنين اعمال و افعال انسان ها با اين 
که متعدد و متکثر است ولی آنها نيز از نظر نوع واحد است و به گونه ای ميان آن ها جمع و الفت برقرار 

است)دلشاد، 1387:  126(. 
 به عبارت ديگر اجتماع در عين اينکه از نوعی وحدت برخوردار است، در درون خود به گروه ها و طبقات 

مختلف منقسم می  شود پس اجتماع وحدتی دارد در عين کثرت، و کثرتی دارد در عين وحدت. 
جامعه، مجموعه ای از افراد انسانی است که با نظام و آداب و ُسنن و قوانين خاّصی به يکديگر پيوند خورده 
و زندگی نظام اند و دسته جمعی دارند. به عبارت ديگر، جامعه عبارت است از مجموعه ای از انسان ها که در 
چارچوب سلسله نيازها و تحت نفوذ يک سلسله باورها و آرمان ها در يکديگر ادغام شده و در يک زندگی 
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مشترک غوطه ورند)مطهری، 1372: 131(. 
َِّذىَخَلَق قرآن کريم، پس از بيان آفرينش انسان، مسألۀ خويشاوندي را بيان مي کند و مي فرمايد: »َوُهَوال
ِمَنالَْماِءبََشًرافََجَعَلُهنََسبًاَوِصْهًرا«)فرقان/54(، بنابراين هرگاه پيوند خويشاوندي در طرح آفرينش منظور 
باشد، قهراً زندگي اجتماعي نيز در نظر گرفته شده است، زيرا روابط نسبي و سببي مايه پيوند افراد و 
ََّفبَينَْقُُلوبِهِْملَْوأَنَفْقَتَمافِىاْلَْرِضَجِميًعا تشکل اجتماعات است)سبحاني، 1383، ج13: 382(. آيه »َوأَل
َّْفَتبَينَْقُُلوبِِهم«)انفال/63(، بر الفت و دوستي در ارتباطات بين فردی در اجتماع تاکيد مي کند و آن  مَّاأَل
قُواَْواْختََلُفواِْمنبَْعِدَماَجاَءُهُمالْبَيِّنَاُت َِّذيَنتََفرَّ را نعمتي از سوي خداوند ناميده است. آيه»َوَلتَُكونُواْكاَل
َوأُْولَئَکلَُهْمَعَذاٌبَعِظيم«)آل عمران/105( از اختالف و تفرقه - در بين مردم جامعه-  نهی می فرمايد. 
آياتی که انسان ها را به جهانگردی، هجرت و سياحت علمی، شناخت آثار و بقايای جامعه های گذشته 
و درس آموزی از سرنوشت آنها دعوت می کند)بقره/27،83و177؛ نساء/1و36؛ رعد/21و25؛ اسراء/28( 

بيانگر تأثير جوامع گذشته بر جامعه های کنونی است.

2( فرهنگ:
 شيوه ارتباط برقرار کردن انسان ها متاثر از فرهنگ آنان نيز است. فرهنگ متشکل از باورها، ارزش ها، 
عادات و تفاسيری که گروهی از انسان ها در آن اشتراک دارند و شکل دهنده افکار، احساسات، اعمال 
و رفتارهای آنها است. انسان ها از نماد و برچسب ها برای تعريف تجارب، روابط، احساسات و افکارشان 
پيامبران در جهت  به  ناروا زدن  افتراء و نسبت های  استفاده می کنند)جولياتی. وود، 1379: 239(. 
مخالفت با ايشان نمونه هايی از باورها و برچسب های منفی در قرآن است؛ آنان را »سفيه« و »مجنون« 
می خواندند)بقره/13؛ اعراف/66؛ مؤمنون/25( و هنگامی که معجزه ای را اظهار می کردند تهمت سحر و 

افسون به ايشان می زدند)ذاريات/39-52-53؛ انبياء/3؛ قمر/2(. 
مخالفت با انبياء)ع(عالوه بر انگيزه کلی »ميل به بی بندوباری و پيروی از هواهای نفسانی«)مائده/70( علل 
و انگيزه های ديگری نيز داشته است. از جمله خودخواهی و غرور و خودبرتربينی)استکبار( بود که بيشتر 
در ميان اشراف و نخبگان و ثروتمندان، بروز می کرد)اعراف/76؛ غافر/56( ديگری تعصبات و پايبندی به 
سنت های پيشينيان و نياکان و ارزش های غلطی بود که در ميان جوامع مختلف، رواج داشت)انعام/25؛ 

انفال/24؛ مؤمنون/83؛ فرقان/5؛ نمل/68؛ احقاف/17؛ قلم/15؛ ُمطّففين/13(.
همچنين حفظ منابع اقتصادی و موقعيت های اجتماعی، انگيزه نيرومندی برای ثروتمندان و حکمرانان و 
دانشمندان بود )اعراف/70-71؛ کهف/56؛ غافر/5و35(، و از سوی ديگر، جهل و ناآگاهی توده های مردم، 
عامل بزرگی برای فريب خوردن از سردمداران کفر، و پيروی از بزرگان و اکثريت جامعه بود و موجب اين 
می شد که به اوهام و پندارهای خودشان دل، خوش کنند و از ايمان به آيينی که جز افراد معدودی آن 
را نپذيرفته بودند سرباز زنند آن هم افرادی که غالباً از موقعيت اجتماعی چشمگيری بهره مند نبودند و از 
طرف بزرگان قوم و اکثريت جامعه، طرد می شدند. ضمناً فشار قشر حاکم 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 برچسب ها که از تعاليم فرهنگ يک جامعه شکل می گيرد 
در کيفيت ارتباطات انسانی اهميت قائل شده است.

5-4- بافت زمانی در قرآن:
در آياتی از قرآن کريم به تأثير بافت زمانی در اعمال انسان اشاره دارد. قرآن کريم به اهميت اجتماع 
مردم در روز جمعه برای نماز و ذکر به طور دسته جمعی اشاره می نمايد. به طوری که همه مسلمانان را 
َِوَذُروا لةِِمْنيَْوِمالُْجُمَعِةفَاْسَعْواإِلىِذْكِراللَّ َِّذيَنآَمنُواإِذانُوِدَيلِلصَّ مخاطب قرار داده می فرمايد: »ياأَيَُّهاال
الْبَْيَعذلُِكْمَخْيٌرلَُكْمإِْنُكْنتُْمتَْعَلُموَن: ای کسانی که ايمان آورده ايد! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان 
گفته می شود به سوی ذکر خدا )خطبه و نماز( بشتابيد و خريد و فروش را رها کنيد، اين برای شما بهتر 
است اگر می دانستيد.«)جمعه/9( نماز جمعه يکی از مهم ترين و با شکوه ترين فريضه های عبادی سياسی 
اسالم است که از ابعاد گوناگون فرهنگی، سياسی، اطالع رسانی و غيره برخوردار می باشد. واژه جمعه از 
ريشه )ج م ع( مشتق شده به معنی گردآوردن و پيوستن است)ابن منظور، 1405ق، ج 8: 53(. علّت آن 
تسميه تشکيل جماعات در آن روز است و عرب به آن يوم العروبه مي گفت، کعب بن لؤّي اّولين کس بود 

که آن را جمعه خواند)قرشی، 1383، ج 2: 50(.
آيه ديگر در قرآن آمده که زمان شيردهی را دو سال کامل بيان می فرمايد و در اين مدت وظيفه پدر 
کودک نسبت به مادر و تامين نيازهای مادی و اقتصادی او براساس متعارف و به قدر توانايی بر عهده پدر 
َحْولَينِْكاَِمَلينِْ...«)بقره/233( براين اساس قرآن کريم  کودک، را تبيين می نمايد»َوالَْوالَِداُتيُْرِضْعَنأَْوَلَدُهنَّ
برای برخی از اعمال مانند شيردادن مدت و زمان تعيين می نمايد، يعنی دوسال کامل نه بيشتر و نه کمتر؛ 

و در ادامه آيه نحوه برخورد پدر با مادر کودک را توضيح می فرمايد. 
قرآن با تعبيرات گوناگون و هشدارهای شديد، ما را به بهره گيری صحيح از وقت فراخوانده، و اتالف گران وقت 
را به عذاب های سخت تهديد نموده است، بنابراين آنان که وقت خود را به  بطالت می گذرانند در حقيقت بر 
ضد قرآن گام برداشته و در راه گمراهی افتاده اند، چرا که قرآن قدردانی از وقت را از ارکان اصلی ايمان، و 
وسيله نجات و پيروزی قرار داده است. آخرين سخن اين که به فرموده قرآن يکی از پرسش هايی که کافران 
از پيامبر اکرم)ص(نمودند در مورد فوايد ماه ها بود، خداوند به پيامبر)ص( وحی کرد: »قُْلِهَيَمَواقِيُتلِلنَّاِس
َوالَْحجِّ: بگو آنها ]شاخِص [ گاه شماری برای مردم و ]موسم [ حجّ اند«)بقره/189(. در حقيقت ماه يک تقويم 
طبيعی برای افراد بشر محسوب می شود که مردم اعم از باسواد و بيسواد و در هر نقطه ای از جهان باشند 
می توانند از اين تقويم طبيعی استفاده کنند نه تنها آغاز و وسط و آخر ماه را می توان با آن شناخت بلکه با 
دقت شب های ماه را نيز می توان تشخيص داد و بديهی است نظام زندگی اجتماعی بشر بدون تقويم يعنی 
يک وسيله دقيق و عمومی برای تعيين تاريخ امکان پذير نيست به همين دليل خداوند بزرگ برای نظام 

زندگی اين تقويم جهانی را در اختيار همگان قرار داده است)مکارم شيرازی، 1374، ج 2: 11(.
بر اين اساس قرآن کريم به  وقت شناسی و بهره برداری از زمان مناسب مانند روز جمعه در گسترش روابط 
اجتماعی و ماه رمضان)بقره/185( و ماه های حرام)بقره/197( مشخص کردن عبادت هايی چون روزه 
گرفتن و انجام دادن مناسک حج در وقت معينی در سال و حرام بودن مسائلی چون همبستری، گناه و 
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جدال در اين زمان، اهميت قائل شده است.

6- بافت شخصي در قرآن: 
بافت شخصي شامل نگرش، عقيده، شخصيت، دانش فردي و انگيزه است که در علم روان شناسي 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:

 :)attitude( 6-1- نگرش
نگرش، معادل هاي فارسي متعددي هم چون طرز تلقي، بازخورد، وضع رواني و گرايش دارد. يکي از 
جامع ترين تعريف هاي نگرش تعريفي از لَمِبرت)1964م( است که معتقد است: نگرش عبارت از يک 
روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد گروه ها و موضوع هاي اجتماعي يا قدري وسيع تر 
هرگونه حادثه اي در محيط فرد است. به عبارت ديگر ترکيب شناخت ها، احساس ها و آمادگی برای عمل 

نسبت به يک چيز معينی، نگرش شخص نسبت به يک موضوع اجتماعی است. 
مؤلفه هاي نگرش عبارتند از افکار و عقايد، احساسات و هيجانات و تمايالت رفتاري، اين مولفه های نگرش 
است که نحوه رفتار و برقراري ارتباط را با ديگران تعيين مي کند)جمعی از مولفان، 1387: 136(. بنابراين 

نگرش يک حالت درونی است که آمادگی برای عمل ايجاد می کند. 

 ایمان یک نگرش مهم و اصلي:
 در فرهنگ ديني نگرش هاي متفاوتي است که بعضي بسيار اصلي و برخي بسيار فرعي و برخي ديگر در 
حد وسط قرار مي گيرند. نگرش ايماني، کفري، منافقانه، ازآن دسته نگرش هاي اصلي است که اکنون در 

اين  باب بررسي مي شود.

الف. مؤلفه هاي نگرش ایماني:
 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؛ مثالً استعانت از نماز و صبر)بقره/45(، استفاده 
از رزق پاک)طه/81(، انفاق در راه خدا)بقره/264(، عدم ابطال صدقات از طريق منت گذاري و اذيت)بقره/264(، 

آمادگي دفاعي و کوچ کردن به صورت دسته هاي کوچک و بزرگ)نساء/71(، و قيام به قسط)نساء/135(. 
دو مؤلفه شناختي و عاطفي ايمان نيز به راحتي 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 
ا«)نمل/14(.  براساس دانش خود عمل نمي کنند مانند آيه شريفه »َوَجَحُدواْبِهَاَواْستَْيَقنَْتَهاأَنُفُسُهْمُظْلًماَوُعُلوًّ
فرعون و قومش به ستم )بر خود يا بنی اسرائيل( و برتری جويی و تکبر در برابر موسی به انکار پرداختند 
و اين انکار- صرفاً- به زبان بود، زيرا در دل مي دانستند که معجزات موسی حق است)طبرسي، 1408ق، 
ج 7: 332(. دسته اي از اعراب که به زبان مي گويند ايمان آورده ايم ولي ايمان در قلبشان وارد نشده است 
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ايَْدُخِلاْليَماُنفِىقُُلوبُِكْم«)الحجرات/14(. از  َّْمتُْؤِمنُواَْوَلِكنقُولُواْأَْسَلْمنَاَولَمَّ »قَالَِتاْلَْعَراُبَءاَمنَّاقُلل
آيات اين استفاده مي شود که اقرار به زبان و عمل تنها کافي نيست بلکه معرفت قلبي و پيوند عاطفي نيز 

الزم است.

ب. آثار نگرش ایمان:
 مهمترين آثار ايمان، حسن خلق است چنانچه رسول اکرم)ص(فرمودند: حسن الخلق نصف الدين)مجلسی، 
1383، ج68: 365( و حضرت علی کاملترين افراد را از نظر ايمان کسی بر می شمارد که خلقش نيکو 
ََّماالُْمْؤِمنُوَنإِْخَوة«)حجرات/10( و  باشد )عطاردی، 1387: 284(. مومنان با هم همدل و برادرند»إِن
دل ها را صلح و صفا می بخشند »فََأْصلُِحواْبَينَْأََخَويْكم«، ديدار برادر دينی و عيادت بيماران)مجلسی، 
1383، ج85: 214و229(، صله رحم )رعد/21،25؛ نساء/1، محمد/22،23(، الفت، مودت و دوستي در 
ََّفبَينَْقُُلوبُِكم«)آل عمران/103( و»ُرَحَماُءبَْينَهُْم«)فتح/29(، حسن ظن نسبت به ديگران  بين آنان»...فََأل
اَوقَالُواَْهَذاإِْفٌکمُّبِين«)نور/12(، پايبند به عهد  الُْمْؤِمنُوَنَوالُْمْؤِمنَاُتبَِأنُفِسِهْمَخيْرً ْعتُُموهَُظنَّ »لَْوَلإِْذسَمِ
و پيمان و امانتداری)مومنون/8(، عفو و گذشت)بقره/109؛ يوسف/92(، تغافل در برابر رفتار نادرست 
ديگران)فرقان/63( وهمچنين امام باقر)ع( فرمودند: »َصَلُحَجِميِعالَْمَعايِِشَوالتََّعاُشِرِملَْءِمْكيَاٍل-ثُُلثَاِنفِْطنٌَة
َوثُُلٌثتََغافُل«)مجلسی، ج46: 289(، تواضع و دوری از تکبر و خودبينی)مجادله/11(، مسئوليت پذيری 
اَرَزْقنَاُهْميُنِفُقون«)انفال/3(، فرو بردن خشم و غضب »َو َلوةََوِممَّ َِّذيَنيُِقيُموَنالصَّ در برابر خدا و ديگران »ال

الَْكاِظِميَنالَْغْيَظَوالَْعافِيَنَعِنالنَّاِس«)آل عمران/134(.

:)motive- stimulant( 6-2- انگیزه
 علّت برقراري تعامل؛ انگيزه ها و اهداف عامل هدايت کننده تعامل و تأمين کننده نيروي محرکه آن 
هستند. و همچنين مزلو معتقد است نيازهاي فطري انسان رفتار انسان را هدايت مي کند که از بدو تولد 
در هر انسان وجود دارد. يکي از اين نيازها، نيازهاي زيست شناختي)غذا، آب و غيره( است. گيردهام 

)Guirdham( )1990( معتقد است انگيزه ها پاسخي دروني به نيازها هستند. 
نيازها زير بنايي هستند که باعث مي شوند اهدافي در نظر گرفته شود به طوري که فرد فعاليت هاي خود را با 
فعاليت هاي ديگران هماهنگ سازد. در قرآن هم به انگيزه های اوليه مانند حفظ ذات که شامل انگيزه های 
وَعفِيَها تَجُ لََکأَلَّ ِرَجنَُّكَماِمَنالَْجنَِّةفَتَْشَقى،إِنَّ ََّکَولَِزْوِجَکفََليُخْ َهاَذاَعُدوٌّل گرسنگی و پوشش »فَُقْلنَايََاَدُمإِنَّ
ََّکَلتَْظَمُؤاْفِيَها«و پرهيز از گرما »َوَلتَْضَحى«)طه/119( اشاره  َوَلتَْعَرى«)طه/117و118(، تشنگی »َوأَن
نموده و هم به انگيزه های ثانوی و روانی توجه کرده است مانند: انگيزه پرخاشگری در رفتار تجاوزگرانه 
ْيَطاُنَعنْهَافََأْخَرَجُهَما َُّهَماالشَّ انسان در برابر ديگران با هدف آزار رساندن به آنان ظاهر می شود. در دو آيه »فََأَزل
اكاَنَافِيِهَوقُْلنَااْهبُِطواْبَْعُضكمُْلِبَْعٍضَعُدوٌَّولَكمُْفِىاْلَْرِضُمْستََقرٌَّوَمتَاٌعإِلىَِحيٍن«)بقره/36(، »قَاَلاْهبَِطا ِممَّ
َوَليَْشَقى«)طه/123( به ظلم  ِمْنَهاَجِميَعابَْعُضُكْملِبَْعٍضَعُدوٌّفَِإمَّايَْأتِيَنَُّكممِّنىُِّهًدىفََمِناتَّبََعُهَداَىفََليَِضلُّ
برخی از مردم نسبت به برخی ديگر به دليل پيروی از هوی و خواسته های نفس و فريب خوردن از شيطان 
روامی دارند، اشاره می فرمايد. نوع ديگر انگيزه مطرح شده در قرآن، انگيزه رقابت است که انسان را در 
جهت ارتقا و پيشرفت براساس ارزش هايی که جامعه به آن پايبند است، رهنمود می کند. قرآن مجيد 
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مردم را به رقابت در تقوای خدا و کار خير و پايبندی به اصول واالی انسانی تشويق می کند تا سرانجام به 
بهشت برين رهسپار شوند و از نعمت های الهی بهره جويند)بقره/148؛ مائده/48؛ حديد/21(. 

6-3- شاکله: 
َعلىَ يَْعَمُل  ُكلٌّ »قُْل می نامند  شاکله  را  آن  که  می داند  برچيزی  مبتنی  را  انسان  عمل  کريم  قرآن 
َشاكلَِتِِه«)اسراء/84(،  به عبارت ديگر، منشأ اعمال آدمی، شاکله اوست. با توجه به اين نکته و مفهوم 
شخصيت در روان شناسی می توان به طور اجمال و بدون توجه به تعريف خاصی که از شخصيت ارايه شده 
است، شاکله را معادل مفهوم شخصيت در روان شناسی گرفت. شخصيت )personality( عبارتست از 
مجموعه ويژگي هاي جسمي، روانی و رفتاري که هر فرد را از افراد ديگر متمايز مي سازد. تجارب شخصی، 
تفاوت های فردی و برخی عوامل ديگر باعث می شود که افراد نسبت به هم متمايز باشند )اشرف جودت، 

1378: 91( و شخصيت افراد در چگونگي برقراري ارتباط با ديگران تاثير مي گذارد.
شاکله به معنای خلق و خوی آمده و به اين دليل به خلق وخوی، شاکله گفته می شود که انسان را مقيد 
می کند و نمی گذارد در آن چه می خواهد، آزاد باشد، بلکه او را وادار می سازد تا به مقتضای اخالق رفتار 

کند. در اين آيات می توان يک پيام واحد را دريافت نمود.
در قرآن کريم، رفتار دو گروه مؤمنان و کافران به اقتضای شاکله ای که دارند، به دو گونه مختلف تفسير 
شده است و در نتيجه، به دو شيوه گوناگون در مقابل آن واکنش نشان می دهد. آدمی دارای يک شاکله 
نيست، بلکه شاکله ها دارد، يک شاکله آدمی زائيده نوع خلقت و خصوصيات ترکيب مزاج اوست، که 
شاکله ای شخصی و خلقتی است، و از فعل و انفعال های جهازات بدنی او حاصل می شود مانند خود مزاج 
او که يک کيفيت متوسطه ای است که از فعل و انفعال های کيفيت های متضاد با يکديگر حاصل می شود. 
شاکله ديگر او خصوصياتی است که خلقی که عالوه بر شاکله، که از ناحيه تاثير عوامل خارج از ذاتش در 
او پديد می آيد. و آدمی به هر شاکله ای که باشد و هر صفت روحی که داشته باشد اعمالش بر طبق  همان 
شاکله و موافق با فعليات داخل روحش از او سر می زند، و اعمال بدنی او همان صفات و فعليات روحی را 
مجسم می سازد، هم چنان که انسان متکبر مغرور اين صفات روحيش از سراپای گفتار و سکوت و قيام 
و قعود و حرکت و سکونش می بارد و شخص خوار و ذليل و مسکين از تمامی حرکات و سکناتش ذلت 
به چشم می خورد، و همچنين شجاع با ترسو، و سخی با بخيل و صبور با عجول و هر صاحب صفتی 
با فاقد آن صفت از نظر کردار و رفتار متفاوت است . براين اساس عمل خارجی مجسمه صفات درونی 

است)طباطبايی، 1417ق، ج 13: 190(.
خداوند متعال در آيه فوق به رسول گرامی دستور می دهد که پاسخ ايشان را بدهد و به ايشان می فرمايد 
به آن فرد بگويد:»كليعملعلىشاكلته«، به اين مفهوم که ما تفاوت قائل نشده ايم. اين خود مردمند که 
اعمالشان برطبق شاکله و فعاليت های موجودشان صادر می شود. آن کس که دارای شاکله معتدل است، 
راه يافتنش به سوی کلمه حق و عمل صالح و برخورداری از دين قدری آسان تر است. آن کس که شاکله 
ظلم و سرکشی دارد، او هم می تواند به سوی کلمه حق و دين راه يابد، ولی برای او قدری دشوارتر است. 

در نتيجه، از شنيدن دعوت دين حق جز خسران عايدش نمی شود«.

بررسي بافت هاي تأثير گذار در ارتباط ميان فردي از ديدگاه قرآن
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خدايی که پروردگار شما و دانا به ضميرها و مدبّر امر شماست، بهتر می داند که چه کسی شاکله معتدل 
دارد و آسان تر در راه حق می افتد و به بهره مند شدن از نعمت دين نزديک تر است. آن پيغمبری که خدای 
عليم به او خبر داده و او را واقف ساخته است، می داند که مؤمنان راه يابنده ترند. در نتيجه، شفا و رحمت 
هم مختص آنهاست و از قرآن برای ظالمان چيزی جز بيش تر شدن خسران نمی ماند مگر آن که از ظلم 

دست بردارند و از قرآن بهره مند شوند)همو:191(.
»شاکله« به طوری که در مفردات آمده است از ماده شکل، به معنای بستن پای چارپا است، و به طنابی 
که با آن پای حيوان را می بندند »ِشکال« می گويند، و »شاکله« به معنای خوی و اخالق است، و اگر ُخلق 
و خوی را شاکله خوانده اند بدين مناسبت است که آدمی را محدود و مقيد می کند و نمی گذارد در آنچه 
می خواهد آزاد باشد، بلکه او را وادار می سازد تا به مقتضا و طبق آن اخالق، رفتار کند)راغب، 1412: 
462(. و به نظر طبرسي »شاکله« به معنای طريقت و مذهب است؛ وقتی گفته می شود اين طريق، دارای 
شاکله ها است معنايش اين است که »هر جمعيتی از آن راه ديگری برای خود جدا کرده  است«. گويا 
»طريقه« و »مذهب« را از اين جهت »شاکله« خوانده اند که رهروان و منسوبين به آن دو خود را ملتزم 

می دانند که از آن راه منحرف نشوند)طبرسي، 1408ق، ج4: 90(. 
به طور کلي مي توان گفت شاکله به معاني زير است: 

1-نيت و نگرش، 2-خلق و خوي، 3-حاجت و نياز، 4-طريقت و مذهب و 5-ساخت )احمدي، 1383: 13(.
با توجه به مطالب پيش گفته می توان شاکله را معادل مفهوم شخصيت قرار داد و با وجود شاکله های 
معتدل و سرکش، انسان ها به ايمان و کفران گرايش می يابند و در اين مقاله به خصوصيات شخصيتی 

کافران که در نوع برخورد آنان با مسلمانان موثر است، اشاره می شود.

6-3-1- خصوصیات کافران: 
خصوصيات عقيدتي، عبادي، انفعالي، اخالقي و عاطفي کافران مورد بررسی قرار می گيرد، عدم ايمان به 
يگانگي خدا، پيامبران و روز رستاخيز)نساء/150؛ اعراف/45؛ هود/19(، داشتن قساوت قلب و سختدلی 
»فََويٌْللِْلقاِسيَِةقُُلوبُُهْم«)زمر/22(، قساوت قلب در مقابل شرح صدر به معنای گشادگی سينه، به کار رفته 
است به همين خاطر ظرفيت پذيرفتن سخن  و نور قلبی را ندارند، و در نتيجه به سوی حقی که آيات 
خدا بر آن داللت می کند راه نمی يابند، در گمراهی آشکار قرار دارند »أُولئَِکفِيَضلٍلُمبِيٍن«و قلب آنان 
مملؤ از تعصب و اضطراب و خشونت است)فتح/26(، منکر حقايقند )نحل/22(، پيمان شکني، فسق و 
فجور و پيروي از هواي نفس و شهوات)نور/ 19(، خدعه و مکر)بقره/9؛ نساء/142؛ انفال/62(، و غرور و 
تکبر)بقره/80،111،113؛ آل عمران/24(. به راه انداختن فتنه و آشوب)بقره/191،193،217؛ آل عمران/7؛ 
نساء/91(. نفرت و کينه نسبت به مؤمنان)آل عمران/111و118(، بخشی از صفاتشان است. کافران، در 
رفتارشان با مؤمنان متجاوز هستند. آنها را مورد تمسخر قرار مي دهند و به حقوقشان تجاوز مي کنند 
)بقره/13و212؛ احقاف/11(؛ دشمني و مخاصمه با مؤمنان اختالف بر سر عقيده که خودشان را از ايشان 
جدا مي سازد. بنابراين خصوصيات قلوب کفار مطرح شده در قرآن، خصوصيات عقيدتي، شناختي و 
عقالني است که در نهايت در رفتار و کردار آنان تأثير می گذارند. به طورکلی نگرش بر احساسات و هر دو 
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بر رفتار يک انسان مؤثر واقع می گردد.
با تبيين خصوصيات کافران، قرآن وظيفه مسلمانان را در مقابله با آنان اينگونه بيان می دارد:

6-3-2- واکنش اهل ایمان در مقابله با کافران:
کنش متقابل اجتماعی فرايندی است که از طريق آن مردم نسبت به يکديگر کنش و واکنش نشان 
می دهند)ستوده، 100:1388(. از اين رو، کنش و رفتارهای کافران و مشرکان بر واکنش و اعمال مسلمانان 
در مقابله با آنها، تأثير می گذارد که دستورات و فرامين الهی به اهل ايمان بر همين اساس و پايه استوار 

است. 
تعاليم الهی در شرايط و موقعيت های متعدد، متفاوت است. قرآن کريم، دستوراتی به اهل ايمان در شيوه 

معاشرت با مشرکان و کافران می فرمايد، اين فرامين بدين شرح است: 
الُْمْقِسِطيَن«)ممتحنه/8( و پايبندی به  بُّ َيُحِ اللَّ قرآن از سويی دستور به رفتار عادالنه »َوتُْقِسُطواْإِلَيْهِْمإِنَّ
ِلِنَتلَُهْم«)آل عمران/159(، و  عهد، گفتاری نرم و مؤدبانه)طه/44(، مدارای اعتقادی »فَبَِماَرْحَمٍةمَِّناللَّ
رعايت حقوق کافران و مشرکان را به مسلمانان صادر می نمايد، و از سوی ديگر آياتی از قرآن کريم بر عدم 
َِّذيَنَءاَمنُواَْلتَتَِّخُذواَْءابَاَءُكْمَوإِْخَوانَُكْمأَْولِيَاَءإِِناْستََحبُّواْ ولی گرفتن )نهی از رابطه دوستی و عاطفی( »يََأيهَُّاال
بِيَنَودُّوالَْوتُْدِهُنفَيُْدِهنُوَن«)قلم/9( داللت  الُْكْفَرَعلَىاْليَماِن«)توبه/23(، عدم مداهنه سياسی »فَلتُِطِعالُْمَكذِّ
دارند، و براساس قاعده نفی سبيل، حّد و حدود روابط اقتصادی و سياسی با کافران و مشرکان تعيين 

شده است. 
قانون الهی اين است که هر معامله و رابطه ای که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود، باطل و حرام 
ُلِْلكافِِريَنَعَلىالُْمْؤِمنِيَنَسبِيًل«)نساء/141(، و نيز قرآن بر منع روابط اجتماعی با آنان  است »لَْنيَْجَعَلاللَّ
ْعتُْم َلَعَلْيُكْمفِىالِْكتَاِبأَْنإَِذاسَمِ و بازنگذاشتن دست آنان در امور جامعه ی اسالمی تاکيد دارد، »َوقَْدنَزَّ

ْثُلُهْم«)نساء/140(.  َّكمُْإًِذامِّ هِإِن وُضواْفِىَحِديٍثَغيْرِ َزأُبِهَافََلتَْقُعُدواَْمَعُهْمَحتىَيَخُ ِيُْكَفُربِهَاَويُْستَهْ َءايَاِتاللَّ
بنابراين تضاد ظاهری اين آيات به شرايط و موقعيت های مختلف و کنش های کافران و مشرکان  بستگی 
دارد. آيه 44سوره طه بيانگر اين مطلب است که برخورد محترمانه و مؤدبانه برای ارشاد و تبليغ اسالم 
برخورد مناسبی است، و برخورد قاطعانه و صريح توأم با احترام برای زمان هايی که سازش با اهل 
باطل ممنوع است و در زمان هايی که حقانيت اسالم ناديده گرفته می شود، صحيح است)قصص/49؛ 
آل عمران/12( و جهاد و قتال در برابر تهاجم و تجاوز کافران و مشرکان به عقايد، جان و مال مسلمانان، 
امری است ضروری و واجب)توبه/73؛ تحريم/9(. بدين ترتيب دستورات الهی مطابق با شرايط و بافت 
موقعيتی و شخصی است چرا که نمی توان در شرايط گوناگون با افراد مختلف به يک شيوه برخورد نمود 
که اين نه عقلی است و نه شرعی. به طورکلی برای تنظيم روابط بايد به اهداف خويش، بافت و افراد 
متقابل توجه کرد. بر اين اساس، تأثير بافت های موقعيتی و شخصی از منظر قرآن کريم حائز اهميت 
است و مي توان با جرأت گفت که دستورات الهی که در حوزه ارتباط با افراد گوناگون از هم کيشان و غير 

هم کيشان در قرآن است، براساس بافت موقعيتي و شخصی است.

بررسي بافت هاي تأثير گذار در ارتباط ميان فردي از ديدگاه قرآن
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7- اختالف در میزان تاثیرگذاری بافت ها: 
 قرآن مجيد، در اسلوب نگارشی قصه ها خصوصاً در ارتباطات بين شخصيت های داستان به انواع بافت 
اهتمام دارد. سؤالی که در اين قسمت مطرح شده اين است که آيا تمام اين بافت ها در ارتباط ها به يک 
ميزان و اندازه موثرند يا بعضی از ارتباط ها متأثر از بعضی از بافت هاست؟ اين پژوهه با بررسی دو داستان 
نوح)ع(و پسرش و سليمان)ع( و بلقيس هم به بافت های آن اشاره می کند و هم مقدار تاثيرگذاری اين 

بافت ها را مورد تحقيق و پژوهش قرار می دهد.
اِوىإِلىََجبٍَليَْعِصُمنِى در آيه شريفه »نَاَدىنُوٌحابْنَُهَوَكاَنفِىَمْعِزٍليَبُنىََّاْرَكبمََّعنَاَوَلتَُكنمََّعالَْكافِِريَن،قَاَلَسَ
َماالَْمْوُجفَكاََنِمَنالُْمْغَرقِيَن«)هود/42و43(،  َمنرَِّحَمَوَحاَلبَْينَهُ ِإِلَّ ِمَنالَْماِءقَاَلَلَعاِصَمالْيَْوَمِمْنأَْمِراللَّ

بافت های تأثيرگذار بر ارتباط بين دو شخصيت داستان به اين قرار است: 
اْرَكْبَمَعناَولتَُكْنَمَعالْكافِِرين«)هود/42(  فرستنده)نوح(: »َونادىنُوٌحابْنَُهَوكاَنفِيَمْعِزٍليابُنَيَّ

بافت جایگاه و موقعیت: رابطه پدر با پسر، قلب پدر نسبت به فرزند مملو از رأفت و مهرباني است.  
بافت مکانی: َمْعِزٍل، اسم مکان از عزل است، که همانا پسر نوح، خود را از پدرش و از مؤمنين کنار کشيده 
بود و نزديک پدر نبود. دور بودن پسر و صدای توليد شده در فضا، يک نوع از پارازيت های محيطی به 
 شمار می رود که در جريان ارتباط آن دو اخالل ايجاد کرد. پارازيت به عواملی که موجب تحريف و اختالل 
در روابط يا شناخت افراد از يکديگر شود، اطالق می شود)جولياتی.وود، 1379: 59(. بافت زماني: در 
اِوىإِلىَ سخت ترين شرايط و بحراني ترين حادثه، فرزند در آستانه غرق شدن است. پاسخ پسر: »قَاَلَسَ

َجبٍَليَْعِصُمنِىِمَنالَْماِء؛ به زودی به کوهی بازگردم که 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 
َمنرَِّحم«)هود/43( آنچه که تو آن را  ِإِلَّ درک نکند. فرستنده)نوح( و پیام: »َلَعاِصَمالْيَْوَمِمْنأَْمِراللَّ
آب مي پنداري عذاب است نه آب. بافت شخصی »انگیزه« نوح)ع(: نجات و هدايت پسر، و پدر دست از 
نصحيت بر نمي دارد و نتیجه این ارتباط: موج عظيمي فرزند نوح را بلعيد و بدين ترتيب بين پدر و پسر 
َماالَْمْوُجفَكاََنِمَنالُْمْغَرقِين«)هود/43(. در اين ارتباط بافت شخصی  تا ابد جدايي و فاصله مي افتد»َحاَلبَْينَهُ

تأثير بيشتری نسبت به بافت موقعيتی داشت.
در ارتباط سليمان پيامبر با بلقيس و علّت رفتار آن دو با هم، هر دو بافت در کيفيت روابط آن دو دخيل 
است. در اين قسمت به بررسی عوامل موثر پرداخته می گردد. شروع کننده ارتباط سليمان بود که سخن 
تَْعُلواَْعلىَََّوأْتُونِىُمْسلِِميَن«)نمل/31(، بافت های موثر بر اين  گفتن او از موضع قدرت صورت گرفت »أَلَّ

ارتباط عبارتند از: 
1. بافت موقعیت: سليمان هم يک فرمانروای مقتدر و هم دارای منصب و مقام الهی است.

2. بافت شخصی و انگیزه سلیمان: هدايت بلقيس به سوی خداست.
3. بافت جایگاه و موقعیت گیرنده: بلقيس هم فرمانروای مقتدر و هم از لحاظ عقيدتی يک آفتاب پرست 
است. در ابتدای رابطه که فرستنده سليمان است، بافت موقعيت نقش اساسی را ايفا می کند ولی بايد 
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گفت که بافت شخصی نيز بی تأثير نيست.
بازخورد و پاسخ بلقيس: فرستادن هديه، »َوإِنىُِّمْرِسَلٌةإِلَيْهِمبَِهِديٍَّةفَنَاِظَرةُبَِميَْرِجُعالُْمْرَسُلوَن«)نمل/35(. 
علّت فرستادن هديه، نگرش، انگيزه و باور بلقيس بود که عبارت است از: 1- ترس از عظمت و شکوه 
پادشاهی سليمان زيرا از عظمت حکومت او مطلع بود، 2- امتحان سليمان اگر واقعاً پيامبر است با وجود 

اين هدايا دست از هدايتش بر نمی دارد. 
بافت محیطی بلقیس: اطرافيان ملکه سبأ اعالم آمادگی برای جنگ کردند)نمل/33(، ولی طبع ظريف 
زنانه او موافق جنگ نبود، لذا نظر آنها را به مسائل ديگر معطوف داشت.  بنابراين، در بازخورد بلقيس بافت 

شخصی نقش اساسی داشت.  
ادراک و پاسخ سليمان متاثر از نگرش وی: سليمان نه تنها از هديه ها استقبال نکرد بلکه گفت: »آيا شما 
می خواهيد مرا با مال )خود( کمک کنيد؟ در حالی که اين اموال در نظر من بی ارزش است«)نمل/36(، 
و آنچه خداوند به من بخشيده- مقام نبوت، علم، دانش و هدايت- از اموالی که به شما داده ايد، بهتر و 
پرارزش تر است. به اين ترتيب سليمان، معيارهای ارزش را در نظر آنها تحقير کرد و روشن ساخت که 
معيارهای ديگری برای ارزش در کار است، که معيارهای معروف نزد دنيا پرستان در برابر آن، بی رنگ و 

بی بها است. 
بازخورد سليمان: برخورد قاطعانه و عدم مداهنه در مساله حق و باطل، به همين داليل، او هدايا را پس 
داد)نمل/37(، ظاهر هديه فرستادن اين بود که آنها در مقام انکارند)مکارم شيرازی، 1374، ج 15: 463(. 
سليمان برای اينکه ميزان عقل و درايت ملکه سبأ را بيازمايد، و نيز زمينه ای برای ايمان او به خداوند فراهم 
سازد، دستور داد تخت او را که حاضر ساخته بودند دگرگون و ناشناس سازند)نمل/41(. انگيزه آزمايش 
در سليمان اين بود که با چه برهان و دليلی با او برخورد نمايد. هنگامی که ملکه سبا وارد شد، )به او( 
اجاَءْتقِيَلأَهَكذاَعْرُشِک«)نمل/42(، ملکه سبا زيرکانه ترين  گفته شد: آيا تخت تو اين گونه است«؟ »فََلمَّ
َُّهُهَو« و بالفاصله افزود:  و حساب شده ترين جواب ها را داد و گفت: »گويا خود آن تخت است«! »قالَْتَكَأن
»و ما پيش از ديدن اين معجزه هم به صحت نبوت آگاه بوديم و اسالم آورده بوديم«!)َوأُوتِينَاالِْعْلَمِمْن

قَْبلِهاَوُكنَّاُمْسلِِميَن(.
بنابراين، آنچه در مورد کيفيت ارتباط نوح و پسرش اهميت بسزايی 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 شخصيت وی بود، باعث شد حرف دلسوزانه پدر خود را نشنود و حقيقت را درک نکند. بايد گفت در 
اين ارتباط بافت شخصی هم در فرستنده و گيرنده و هم در نوع ادراک پيام و نتيجه رابطه تأثير بيشتری 
گذاشته است ولی در رابطه حضرت سليمان با بلقيس ميزان تأثيرگذاری بافت موقعيتی  بيشتر از بافت 

شخصی است.
شايان ذکر است که اثر بخشی عمومی ارتباطی، نيازمند فضای روانی مثبت و قابل اتکاء و اعتماد است، 
زمانی که فضای ارتباطی فضای نامناسب است، صدها فرصت بنيان برانداز ارتباطی پديد می آيند)فرهنگی، 
1379: 43(. بنابراين، ارتباط موفق و مؤثر به ميزان تاثيرگذاری و انتقال پيام از جانب فرستنده بستگی 

بررسي بافت هاي تأثير گذار در ارتباط ميان فردي از ديدگاه قرآن
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دارد. در دو ارتباط نوح با پسرش و ارتباط سليمان با ملکۀ سبأ و علّت اينکه اين ارتباط به چه ميزانی 
موفق و مؤثر بوده، به نفوذپذيری گيرنده در برابر فرستنده و تغيير نگرش در او بايستی جستجوکرد و برای 
رسيدن به دليل شکست رابطه اّول، می توان به فضای روانی و نوع نگرش گيرنده پرداخت و عامل اّوليه 

شکست يک فراگرد ارتباطی را در عدم درک صحيح از جانب گيرنده پيام دانست.
مهم آن است که: آنچه موجب تغيير نگرش و ايمان بلقيس در بافت ارتباط سليمان با وی شد، عالوه 
بر تاثيرگذاری عوامل شخصی و موقعيتی، عامل ديگری هم در اين ارتباط دخالت داشت و آن اعجاز و 
کرامت پيامبری - احضار ملکه سبأ در برابر سليمان- بود؛ يعنی امر متعالی که روان شناسان اجتماعی 
از پرداختن به آن غفلت ورزيده اند. همچنين از عوامل اساسی و دخيل در اين ارتباط می توان جايگاه و 
موقعيت اجتماعی طرفين، فرهنگ آفتاب پرستی و بت پرستی مردمان سبأ و انگيزه هدايت در سليمان 
نام برد. براين اساس، برخی از رفتارها اساساً از عوامل درونی)بافت شخصی( نشأت می گيرند در حالی که 
برخی ديگر اساساً از عوامل بيرونی)بافت موقعيتی( ناشی می شوند و در قرآن کريم عالوه بر تأثير بافت های 
شخصی و موقعيتی، در مورد بافت ارزشمند اعجاز و کرامت پيامبران الهی سخن به ميان آمده است که 

قوانين طبيعی و تجربی نمی تواند توجيهی برای آن بياورند.

8-نتیجه 
با بررسی های انجام شده اين نتايج حاصل شد:

اعمال و رفتارهای انسان يا نتيجه عوامل موقعيتی می توان فرض کرد و يا آنها را به عوامل درونی و 
شخصيتی آنها می توان نسبت داد. اين امر به طور غيرمستقيم در ارتباطات ميان شخصيت های داستان 
قرآنی است که با جستجو در آن می توان بدان پی برد. روشن است که قرآن مجيد برای عبرت و پندآموزی 

به نکات ظريف تربيتی که يک الگوی ارتباط موثر است اهميت ويژه ای داده است.
تعاليم و دستورات الهی که در مورد کيفيت معاشرت در قرآن آمده، بر اساس عوامل موقعيتی و شخصی 

است.
در قرآن کريم عالوه بر تأثير بافت های شخصی و موقعيتی، در مورد بافت ارزشمند اعجاز و کرامت 
پيامبران الهی سخن به ميان آمده است که قوانين طبيعی و تجربی قادر نيست برهانی برای آن بيان 

نمايد. 
تأثير بافت ها در تمام ارتباطات ميان فردی، به صورت يکسان نيست؛ در برخی ارتباط ها اساساً بافت 
شخصی تاثيرگذار است، در حالی که برخی از روابط اساساً متأثر از بافت های موقعيتی- وضعيتی اند، و در 

برخی از ارتباط ها هر دو بافت تأثيرگذار است.
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قرآن کريم .
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دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 301391

29. ماری روش بالو. آن)1372(؛ مفهوم نقش در روان شناسی اجتماعی، ترجمه ی ابوالحسن سروقد مقدم، مشهد، 
آستان قدس رضوی.

30. مجلسی ، محّمد باقر)1383(؛ بحار االنوار الجامعۀ لدرر أخبار االئمۀ الطهار، ناشر اسالميه، 
31. مطهری، مرتضی)1371(؛ زن وگواهی، پيام زن؛ بی جا، بی نا.

32. ------------ )1372(؛ جامعه و تاريخ، تهران، صدرا.
33. مکارم شيرازي، ناصر)1374(؛ تفسيرنمونه، تهران، دارالکتب االسالميه.

34. نجاتي، محمد عثمان )1384(؛ قرآن و روانشناسي، عباس عرب، مشهد، موسسه آستان قدس رضوي، چاپ ششم.
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