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و کارکردهای آن در روابط  اعتمادهای بنیادین  بازشناسی مفهوم و مؤلفه

 اجتماعی انسان از منظر قرآن 

 60/06/89تاریخ پذیرش:                       52/60/89تاریخ دریافت: 
 1ئي سيفعليفاطمه 

  2سهراب مروتي

 3نيا سيدمحمدرضا حسيني
 

 چکیده

 و مادی نیازهای که است اجتماعی تعامالت سایۀ در و است اجتماعی موجودی انسان

 اعتماد.دارد نیاز متقابل اعتماد به اجتماعی روابط دوام و شود.استحکاممی برآورده اشویمعن

اجتماعی،ودر هاینقش و الگوها،ساختارها افراد، اشخاص، به بودن مطمئن یا اطمینان میزان
پژوهشی حاضر نوشتۀ است. اجتماعی تعامل ایجاد سرمنشا کلی، بسیار معنای یک

هایاعتمادوکارکردهایآندرکاربردیبوده،باهدفتبیینمفهومومؤلفهایورشتهمیان
روابطاجتماعیبهانجامرسیدهاست.سؤالتحقیقایناستکهدرقرآنکریماعتمادوابعاد
مختلفآنچگونهمطرحشدهوچهنقشیدرروابطاجتماعیانساندارد؟پژوهشبهروش

هاازنظرقرآن،بهآیاتقرآنبهانجامرسیدهاست.براساسیافتهتوصیفیتحلیلیوبااستناد
حسن با نوعیریسکاعتماد با هرچندهمواره و دیگرانشکلگرفته پذیریظننسبتبه

کریم قرآن است. ضروری و الزم اجتماعی روابط دوام و ایجاد برای است، همراه
هایاساسیمحوریراازجملهمؤلفهداریوحقخیرخواهی،صداقت،وفایبهعهد،امانت

مهمدرفردمعتمدوحسن نمایدکهتحققترینمؤلفهدرفرداعتمادکنندهمعرفیمیظنرا
ازنظرقرآن،اعتمادبایدبراساس آنهابرایایجاداعتماددرروابطاجتماعیضروریاست.

برهمین گیرد صورت عاقالنه ظمعیارهای فاسقان، به دراساساعتماد که کسانی و المان
 رودکهبایدازآناجتنابنمود.شمارمیلوحیبهدوستیآنهاتردیدوجودداردنوعیساده

.،قرآنکریمظناجتماعی،حسناعتماد،روابط: کلیدی واژگان
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 و بیان مسئله مقدمه

 ابعاد از یکی وشناسیوروان شناسیجامعه ۀحوز در مهم،جدیدوکلیدی مفاهیم از یکی اعتماد

انسان اجتماعیۀسرمای مهم اصلاساسیروابطاجتماعی اعتماد دراست.  آن اهمیت هاست.

 از کار این چراکه فردننگرید؛ سجود و رکوع طول به»:)ع(فرمودندصادق امام که بس همین

 فرد داریامانت گوییوراست به شود؛بلکهمی فرد ناراحتی موجب آن ترك و است عادت روی

شمارهایاصلیایجاداعتماددرجامعهبهایندوصفتپایه.(3:213ج،1041،)کلینی«بنگرید

روند.درحقیقتامامصادق)ع(برایتشخیصصدقایمانهرشخصمالکیاجتماعیبیانمی

اجتماعیمنجرمیکنندوآنویژگیمی اعتماد به ایندومالكهاییاستکه هریکاز شود.

یدرگسترشارتباطاتمهمواندبهرشدوپرورشاعتماددرجامعهکمکنمودهونقشتمی

 اجتماعیایفانماید.

دلیلهمین(.به1312)اینگلهارت،گیردبدوناعتمادهیچکنشمتقابلمطمئنیصورتنمی

 اعتماد است یاد اجتماعی چسب عنوانبه از به جامعه اعضای که شده  متصل دیگر یک را

 ،افرادمیان روابط از بسیاری که چر ؛پاشدمی فرو اعتماد،جامعه بدون(.2413،)ایکاننکندمی

ب به استوارراعتمادمیانآنها  و عقالنی دالیل از انسانبیش تعامالت پژوهشگران باور است.

استمرار طریق از شخصی، مالحظات می اعتماد اعتماد جوّ پژوهشگرانیابد.  با را دارای

 به که است بخشاطمینان پوشش نوعی درحقیقت، که کنندبیانمیحفاظتی پیله عدم حاصطال

کمک تداوم و حفظ اجتماعی اعتمادمی روابط  همبستگی از وجهی و کلی کیفیتی کند.

رودمی شمارهب حیاتاجتماعی ناپذیراجتناب و ضروری ۀشیو بلکه اجتماعی، :1330)گیدنز،

پژوهش124 روابطنمیدانیهای(. و بیناعتماد که ثابتکرده  معناداری ۀرابط اجتماعی یز

هرچهاعتمادمیانافرادبیشترباشد،روابطاز(.1333زاده،وعباس1331)دانش،دارد وجود

ثباتواستحکامبیشتریبرخوردارخواهدبود.

صاروامصارازسویدیگرقرآن،معجزجاویدخاتمپیامبرانوهدایتگرانسان،درهمۀاع

ومندیازاینمنبعالهی(استولزومبهره1،إبراهیم«)لِتُخْرِجَالنَّاسَمِنَالظُّلُمَاتِإِلَىالنُّورِ»

استخراجمفاهیمواالیآندرهمۀابعادزندگیبشروازجملهدربُعداجتماعیمتناسببا

مهم از روز بهنیازهای مسلمان متفکران وظایف میمیشمارترین مهم این بارود. تواند
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پژوهشبهره رشتهمندیاز ازهایمیان محقق اینروش، در پذیرد.  قطعی نتایج ایتحقق

 پاسخگوییبه بهارائۀنظرقرآنو حدیث و قرآن بر عرضۀآنها وبا شده مندانسانیبهرهمعلو

 به مراجعه و بشری علوم از استفاده از پس اینکه، پردازد.نکتۀمهمروزمی شبهات سؤاالتو

 قابلیت حاصله، هایاندیشه که چرا دارد؛ ایبهینه ستفادۀ ا بشری هایروایات،رهیافت و قرآن

بُعد را بشر که دارد را آن  و موانع از داده، سوق خویش معنوی تکامل سمت به معرفتی در

مستحقیقهمهاساسبرهمین.کند جلوگیری بازدارنده عوامل در موردجانبه ائلکاربردیو

یکیازمسائلومباحث.استضروریهایعلمیالزمومتناسبباپیشرفتنیازافرادجامعه

ایمترادفدرقرآنطورمستقیموباواژهاجتماعیاعتماداستکهبهجدیددرعرصۀروابط

موردتوجهقرارطورخاصدلیلدرتفاسیرومفاهیمقرآنینیزبههمینکریمبهکارنرفتهوبه

برهمین است. مؤلفهنگرفته و مفهوم بازشناسی دراساس، آن کارکرد و اعتماد بنیادین های

توانددرمسائلومباحثایاستکهپاسخآنازمنظرقرآنمیروابطاجتماعیانسانمسئله

واردیکهتواندتکلیففردرادرماجتماعیبسیارراهگشاباشد.چراکهدریافتنظرقرآنمی

نیازمنداعتمادبهدیگراناستروشننمایدوفردبااطمینانبراساسآنعملنمودهوهمبه

و سعادت زمینۀ دینی تعالیم از پیروی با هم و یابد دست اجتماعی روابط در موفقیت

رستگاریخودرافراهمنماید.

 های پژوهش اهداف و پرسش

بررسینقشوجایگاههایآن،ونیزازاعتمادومؤلفهارائۀتعریفقرآنیاینپژوهشباهدف

اعتمادوۀلئبهمس،بانگاهیکاربردیوقرآنی.درروابطاجتماعیانسانصورتگرفتهاستآن

ابعادوزوایایآنراۀنقشآندربرقراریروابطاجتماعیمطلوبپرداختهوتالشنمودههم

 مهموکاربردیپاسختاالؤبهاینس،دراینپژوهشازدیدگاهوحیبررسیوتبییننماید.

می که:داده انسانشود اجتماعی روابط در قرآناعتماد منظر از اعتماد دارد؟ اهمیتی چه ها

می تعریف مؤلفهچگونه کدامشود؟ قرآن در اعتماد بنیادین بهبودهای در نقشی چه و ند

ازنظرقرآن،عتمادینیزدرقرآنمطرحشدهاست؟اهادارند؟آیامسئلۀبیاجتماعیانسانروابط
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اعتماددرروابطاجتماعیۀنگاهقرآنبهمسئلهاییقابلاعتمادنیستند؟ودرمجموع،چهگروه

هاچگونهاست؟انسان

 پیشینۀ پژوهش

روابط در اعتماد زیاد اهمیتبسیار و بودن انساننو اجتماعی موردها همواره که باعثشده

درارتباطباراوضوعهایبسیاریباعناوینمختلفاینمحققانقرارگرفتهوپژوهشتوجهم

 دادهمسائل قرار بررسی مورد اند.گوناگون اهمیتبیشتریاما از مسلمان جوامع برای آنچه

ازمتنقرآنکریماستکهموضوعوکارکردهایآنبرخورداراستبررسیواستخراجاین

صورتنگرفتهو/یابهتاکنونپژوهشیدراینزمینههایعلمیردرپایگاههایمکرطبقبررسی

 زیورطبعآراستهنگشتهاست.

 تعریف مفاهیم

است اطمینان و واگذاشتن کسی به را کاری برگزیدن، کردن، تکیه معنی لغتبه در اعتماد

هایفاتیاویژگیمعنیاطمینانبهبرخیازصدرفرهنگلغتآکسفوردبه(.1302:04،)عمید

(.1330)اوجاقلو،یاحتیدرستیوحقانیتیکنظریهتعریفشدهاست/یکشخصو

گمانینسبتبهدیگراندرروابطظنونیکمعنایحسنبه،شناختیدراصطالحعلومجامعه

اعتماداجتماعیاستبه و اعتمادکننده بهرهطوریکه فوایدآن و نسبتازسود به مندشونده

(.1331)طالبی،ندشو

پیش رفتارهای مورد در امنیت احساس استاعتماد دیگری فرد نشده )فیاضیبینی

(.1334آبادوجاجرمی،احسان

یک1333)همکاران و راسیو را اعتماد  رفتارهای پذیرش به تمایل ۀشناسانروانحالت (

اعتمادیکسازوکاراجتماعی،اند.ازنظرلوهمانتعریفکرده مثبتانتظار براساس اعتمادشونده

(.1333زاده،)عباسشودهاهدایتوتنظیممیاعمال،ورفتارانسان،استکهدرآنانتظارات

 یا بهادعا اتکا و مطمئن انتظاری افراد، توان و صداقت اعتبار، به قوی باور را (اعتماد2444)الیان

 احتمال رغمهدیگرانب به اطمیناناعتماد میزتال، دید داند.ازمی آن آزمون بدون دیگران نظراظهار
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ازبنابراین.(1333:13)میزتال،است آن بودن میزآمخاطره و قطعیت عدم طلبی، فرصت امکان و

افرادجامعهدانستکهۀظندربارتوانداشتندیدمثبتوحسناعتمادرامینظراندیشمندان،

باشد.گرروابطاجتماعیمیتسهیل

 ش تحقیقرو

اینپژوهشبرایدستیابیبههدفازروشتحلیلمحتوابهرهبردهاست.روشتحلیلمحتوا

روش از دیدگاهیکی تبیین مناسبدر اندیشههای و حقیقتفنها در محتوا تحلیل هاست.

منظورتفسیروتحلیلمتناست.تفکربنیادیآنعبارتاستپژوهشعینی،اصولیوکمیبه

ها،وامثالآنهابرحسبواحدهاییکهدادناجزاییکمتن)کلمات،جمالت،پاراگرفاز:قرار

هاییکهازمتن(.پیام1314:23اند)باردن،شوند(درمقوالتیکهازپیشتعیینشدهمیانتخاب

آنتوانددارایمعانیمختلفیباشد؛بنابراینباتحلیلمحتوابایدمعنایاصلیمیشودمیمنتقل

بازشناخت.روشبازشناسیوتحلیلاینپیام منداستوازقوانینوصورتینظامهابهپیامرا

 تبعیت مشخصی عمدهمیدستورات السول ارتباطکند. مطالعۀ را محتوا تحلیل کاربرد ترین

چهکسی؟چهچیزیرا؟به»داندکهمیمنظورپاسخدادنبهاینپرسشقدیمیدرارتباطاتبه

(.اینپژوهشباتجزیه1331:222)کیوی،«گویدمیچهکسی؟چرا؟چگونه؟وباچهتأثیری؟

گزاره تحلیلمفاهیمو تالشمیو قرآن، در اعتماد مفهوم درهایمرتبطبا را قرآن نظر کند

مؤلفه درایتعریف، قرآنکریمبیاننماید. عدماعتماددر اعتمادویا وشناساییجایگاه نها

اجتماعی مختلفاعتماد ابعاد آیاتمرتبطبا ابتدا آیاتقرآنکریم، تفسیریبه نگاه با راستا

اجتماعیانسانتبیینشدهاست.استخراجونقشهریکدربهبودروابط

 های تحقیق یافته

 اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی

اچهاهمیتیدارد؟هسؤالاولپژوهشایناستکهاعتماددرروابطاجتماعیانسان

 ۀرابط برقراری به قوامجامعهاست.افرادۀمایروابطاجتماعیبرایانسانعنصریحیاتیو

 را اجتماعیۀرابطه بتوانند تا آورندمی فراهم هاییموقعیت دلیلهمین ب و دارند ذاتی نیاز اجتماعی
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اعتماد تجربه می را تماعیاجطرواب و کندمی تنظیم را اجتماعی تعامالتکنند.  سازدروان

بههمینبه آن از تسهیلدلیل برایعنوان است. شده یاد اجتماعی روابط  ۀزمینپس اساسنگر

(.1331همکاران، و میرفردی از نقل به)باشدمی اعتماد اجتماعی، تعامالت مسکوت

ورتصصورترسمیوچهبهاندیشمنداناجتماعیاصلبنیادیدرارتباطاتانسانی،چهبه

عنوانیکاند.اعتمادبهنامنهاده«قانونارتباطاتانسانی»دانندوآنرارااعتمادمی،غیررسمی

روابطاجتماعیوبرقرارکنندارزشاجتماعیسامان آرامشواطمیناندرروابطاست.ۀدهنده

شیرازه مانند دریکجامعه میاعتماد پیوند هم به را یکجامعه افراد ازدایاستکه و هد

 کند.انفصالوپراکندگیآنهاجلوگیریمی

اجتماعیاست. تعامالت و گیریپیوندهاشکل ۀالزم شخصی بین روابط در اجتماعی اعتماد

مرتفعمی (،سبب1314 گیدنز،ت)افراددرجامعهاس بین ۀرابط سازدوکلیدموانعارتباطیرا

 کنترل و مراقبت به نیاز و شک نگرانی.(1331)یاری،هزارجریبی،شودایجاداحساسامنیتمی

 بههمیندلیل.(1331)عبدالباقی،دهدکاهش،واحساساتمثبتمیانافرادراافزایشمی را

 .(2413فان،و )چانگاست مهمموفق، روابط تقویت برای

است، اعتماد وقتی  تعامالت و اجتماعی تبادالت که دارند تمایل معموالً افراد زیاد

ۀافرادیکهدراعتمادبینفردینمرهمچنین(.1311)کلیموسکی،گیرند کاربه را آمیزالمتمس

(کهخوددربهبود1334آباد،)فیاضیاحسانسالمتروانیبیشتریدارندگیرندمعموالًباالمی

سزاییدارد.ههانقشبروابطوکاهشآسیب

تعارض با روابطرابطه اعتماد دارد وسمعک معنادار در در1334)فرحبد، اج (.  عتمادوّ

تعارض هایسبک توجهمسالمت هایسبک سویبه بیشتر حل و  دیگران منافع به زیاد آمیز

 را دیگران منافع بلکه کنند،نمی توجه خود منافع به تنها افراد موقعیتی چنین در شود؛می معطوف

گیرند.می درنظر نیز

بی بهۀجامعهوروابطمیانانساناعتمادیشیرازدرطرفمقابل، را هممیها انزوایریزد.

اعتمادیاجتماعیاست.انزوایاجتماعیفقدانارتباطوترینپیامدهایبیاجتماعییکیازمهم

ست.انزوایاجتماعیموجبتضعیفاسستشدنپیوندهایمیانافرادبایکدیگروباجامعه

(.1333:14)چلبی،سازد،پایداروعمیقراغیرممکنمیشودوروابططوالنییاقطعروابطمی
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 صادقانه و باز ارتباطات کندو پیدا رواج افراد میان در بدگمانی و شودسوءظنباعثمی کم اعتماد

بابی از بنابرایناعتمادتوانبهبقاواستمرارهیچرابطهاعتمادینمیبینبرود. ایامیدواربود.

ایضروریبرایایجادوتداومروابطمطلوبلفهؤهمرابطهمیانافرادومهایمیکیازجنبه

اجتماعیاست.

قرآن نظر وۀریش،از شایعه و تهمت و غیبت چون اجتماعی انحرافات از بسیاری

اطمینانیافرادبهاعتمادیوبیریشهدربی،اجتماعیثیرگذاریآنهاودرنتیجهگسستروابطأت

 دارد یکدیگر میباو افراد میان اعتماد اختالالتدرۀتوانریشایجاد مشکالتو بسیاریاز

اجتماعیراازمیانبرد.روابط

 مفهوم اعتماد در قرآن کریم

شود؟سؤالدومپژوهشایناستکهاعتمادازمنظرقرآنچگونهتعریفمی

شَ»طبقآیهدرقرانکریم الْحَقِّ یُغْنِیمِنَ الَ الظَّنَّ هرچند(31،یونسو23،)النجم«یْئاًإِنَّ

یقین(وجاییکهبه11:231،ج1314طبرسی،)گیردوجهجاىحقرانمیهیچگمانبه ظنو

ازیقینبیبخشدونمینیازاستگمانسودینمی نیازکندتواندجانشینیقینشودوفردرا

بی) مراغی، 11تا، جایی144، در اما دست( امکان ظنکه نوبتبه ندارد وجود یقین به یابی

اینظنمیمی رسد. ازآنجاکهبایدازگمانبداجتنابکرد: منفیباشد. اجْتَنِبُوا»تواندمثبتیا

إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کَثِیراً (12،)الحجرات« ظنوفردحسناینکهجزماندنمیراهی.

ظننسبتمعنایحسند.پساعتمادبههخودبادیگرانقراردۀرابطۀاعتمادرامالكوسرلوح

ظنیعنیبااینکهظناستهاست.حسنبهدیگرانباتکیهبرکرامتذاتیوفطرتالهیانسان

،نظرقرآنازتوانداعتمادکندوبرطبقآنعملنماید.توانبرآنتکیهنمودامافردمیونمی

توجهبهپذیریاستیسکهرچنداعتمادنوعیر با اما )بهدلیلعدمیقینواحتمالخالف(،

عملقرارۀتوانآنراسرلوحفطرتالهیوکرامتذاتیانسانطبقشرایطوضوابطعقالنیمی

پرهیزازسوءظندربنابراینداد. بهمعنایگماننیکوبردنبهدیگرانو نظرقرآناعتماد از

فعالیتبرقراریروابطاجتماعی وتوسعوشرکتدر اندیشۀها با ۀمشارکتاجتماعیهمراه

لوحینسبتبهدیگراناست.مثبتعاقالنهوبهدورازساده
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 اجتماعی انسان های اعتماد و نقش آن در بهبود روابط مؤلفه

مؤلفه پژوهشایناستکه قرآنکدامسؤالسوم در نقشیدرهایبنیادیناعتماد وچه اند؟

هادارند؟روابطاجتماعیانسانبهبود

هاییاستکهوجودآنهابرایتحققلفهؤاعتمادنیزمانندبسیاریازمفاهیماجتماعیدارایم

است. الزامی روابط در وآن کند اعتماد دیگری به هم شخصباید اعتماد، ایجاد همبرای

.دریکطرففرداعتمادکنندهایدوطرفهاستخودشقابلاعتمادباشد.بنابرایناعتمادمسئله

فرداعتمادشوندهاستکهباید،قرارداردکهباوجودعدمیقینبایداعتمادکندودرطرفدیگر

.ایجادنمایددرطرفمقابلهاییباشدکهحداقلاعتمادرادارایویژگی

راموردتوجهآنیهالفهؤاعتماددرروابطاجتماعیمۀالعادقرآنکریمبهدلیلاهمیتفوق

قراردادهاست.

 اعتمادکننده مؤلفه اعتماد در

مرکزیۀهستدگاهدونوعدیدگاهوجوددارد؛اولیندیگیریآنغالباًدررابطهبااعتمادوشکل

داند.ظنمیمرکزیاعتمادراحسنۀداند؛دومیندیدگاههستاعتمادراریسکمی

کهبهیکدیگردارند،نوعیاعتمادبینشانشکلظنیطبقدیدگاهدوم،افرادبراساسحسن

کهدردیدگاهاول،افرادبرایرسیدنبهاهدافخودمجبورندبهدیگراناعتماد؛درحالیگیردمی

به چنانکنندو تعریفقرآنیِعبارتیریسککنند. بیانشدکهدر نظرقرآن،اعتماد اعتماد،از

توانبهعلموجهنمیهیچتماعیاستوازآنجاکهبهظننسبتبهدیگراندرتعامالتاجحسن

وازسویدیگرازپیروىومتابعتهرچیزىکهبدانعلمویقیننداریم قطعیویقینرسید

است شده نهى نمی31)اسراء، و نوعی( همواره کرد، پیروی گمان از قطعیت با توان

ریسک دوم دیدگاه اما داشت. خواهد وجود آن در بهپذیری بردن بد گمان از نهی دلیل به

دیگران بینیدرموردرفتاروکردارآنها(وتوصیهبهخوش12)حجرات، (بیشتربا12)نور،

 خوانیدارد.اعتماداجتماعیهمۀدیدگاهقرآندربار

نُوایَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَ»قرآنکریماهلایمانراازگمانبدبردنبهدیگراننهینمودهاست:

إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کَثِیراً معنىاندگفتهمفسّریناز(.بعضى12،)الحجرات«اجْتَنِبُوا
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بینباشد،ودرمواردىبرادران(خوشدیگربهنسبت)کهاستواجبمؤمنبراستاینآیه

)نباشدچندکهظاهرآنموردپسندنباشدبدگمانپکهقابلتوجیهاستهر :1314طبرسی،

23،213).

پیامدهابینیبهخوش معنایداشتنانتظاراتمثبتبراینتایجو یکیاز2444)پترسون، )

طورکلیسازگاریسالموسازندهسازاعتمادوارتباطسالمباافرادجامعهاست،بهعواملزمینه

 هعملکرددیگراناست.اعتمادبینیوداشتنانتظاراتمثبتنسبتبدرزندگیمنوطبهخوش

بینباشد.همانچیزیکهخداونددرتعالیمشخو مردم به نسبت گیردکهفردشکلمی زمانی

 دهاست.فرموهارابهآنرهنمونانسان،دینی

شودکهنتواندداردوهمینباعثمیبدبینیفردرادرمقابلدیگرانبهترسوهراسوامی

برقرا کسیرابطه خائنپنداشتهبا را چنینکسیهمه نماید. )ر ،(1311:3331تمیمیآمدی،

بهتواندبهدیگراناعتمادکندنمی تواندباکسیواردروابطدوستانهوصمیمانهنمیدلیلهمین.

امیرالمومنین شود. فرموند: به»)ع( نکند، پیدا غلبه تو بر سوءظن کهمراقبباشکه درستى

رفاقت هیچ نمىبدگمانى باقى دوستت و تو بین را گذاردى »( 1043مجلسی، ،11 ،241).

دامنزدهوموجبمخدوششدنروابطواناعتمادینسبتبهدیگردرحقیقتبدگمانیبهبی

برقراریروابطبیرونرفتنآنازحالتطبیعیمی و مانعپیوندهایتازه تنها بدبینىنه شود.

می دیگران با رواگسترده به مىشود آسیب نیز دوستانه دوستىبط و خدشهرساند را دارها

کسىکهبدگمانىبراوچیرهشود،میاناوودوستش،صلحو»کند.درروایاتآمدهاست:مى

«آرامشىنخواهدبود 1311)لیثیواسطی، :033) انتظارمنفینسبتبهاعمالو. فردبدبینبا

عو منفیاز انتظار نیز دیگرانو کموکردار نقاطضعفو به آنها، با پیامدهایرابطه اقبو

توجهنمودهواتفاقاتورفتارسایرینراناخودآگاهبهشکلیمنفیتعبیرۀبیشترهایرابطکاستی

اینعواملسببازبینرفتناعتمادودرنهایتاختاللوآسیبدرۀنماید.مجموعوتفسیرمی

روابطاجتماعیفردخواهدشد.

 در فرد معتمد های اعتماد هلفؤم

کندکهبرایاعتمادبهدیگرانرفتاروکردارآنهارادرنظرگرفتهوباتکیهعقلآدمیحکممی

تصمیم دیگران به اعتماد عدم و/یا اعتماد برای شواهد بر نماید. اجتماعیگیری پژوهشگران
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 کلیاعتماد هایراشاخصودنب بینیشپی قابلو خیرخواهی فنی،روراستی، صالحیت هایلفهؤم

در اعتمادکننده نیزفرد(1334)مدلمایروهمکاران (.براساس2004)مولرینگ،اندنموده معرفی

 این سپس کند،می قضاوت خود مقابل خیرخواهیوروراستی(طرف )توانایی،بودن معتمد مورد

(.2414،همکاران و )دیتزشودتجدیدمی اعتماد از رفتاریناشی ایههدادبرون براساس قضاوت

هایصالحیتفنیوتواناییدرایندونظریهمربوطبهاعتمادسازمانیوشغلیاستومؤلفه

طورجدیقابلبحثنیست.اماخیرخواهیوروراستیتأثیربسیاریبردرروابطاجتماعیبه

قرآنعالوهروابط مؤلفهاجتماعیدارد. نیزبراینها کهبههایدیگریرا است. مدّنظرقرارداده

 شود.تبیینآنهاپرداختهمی

سخنباشد: خیرخواهی و مصلحتصاحبعمل آن در سخنیاستکه هر یا کار هر

.خیرخواهییعنیبانهایتخلوصوصداقتوازروی(1:140،ج1412)راغباصفهانی،

شفقّمحبّ نعمتبرایتو و طلبخیر و بودن دیگران کردنتخیرخواه )طریحی،دیگران

 (.2،113ج،1010وابنمنظور،2،013ج،1314

؛33و13و13و12)اعراف،نمایدقرآنکریمپیامبرانالهیراخیرخواهمردممعرفیمی

 هم30هود، به آنها دادن قرار الگو طریق از و یادآوریمیانسانۀ( درها شرطاول که کند

یرخواهیاست.برقراریارتباطبامردمخ

کهچکند.چراتریننقشرادرجلباعتماددیگرانبازیمیدرمنطققرآنخیرخواهیمهم

 اغوایانسانپرداخت: به و جلبنمود را آدم إِنِّی»شیطانازهمینطریقاعتماد قَاسَمَهُمَا وَ

راىآنهابخداسوگندیادکردشیطانازروىمکرونیرنگب(21،)األعراف«لَکُمَالَمِنَالنَّاصِحِینَ

ظنىکهپیداپکهغرضىجزنصیحتوراهنمایىنداردوبدینترتیبآدموحوابراثرحسن

 (.3:13،ج1314طبرسی،)کردند،بهشتابدراازدستدادند

برادرانیوسفنیزباهمینترفنداعتمادورضایتیعقوب جلبنمودند: را یَا»)ع( قَالُوا

لَنَاصِحُونَأَبَا لَهُ إِنَّا وَ یُوسُفَ عَلَى تَأْمَنَّا الَ لَکَ مَا می(11،)یوسف«نَا ما از چرا ترسییعنی

 (.13:021،ج1024فخررازی،)کهماخیرخواهاوهستیمدرحالی
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راه از انسانیکی روابطاجتماعی بهبود حسادتهای بدخواهیو از ایناستکه نیز ها

رخوددارینمودهوهریکازافرادجامعهازرویاخالص،دلسوزیوباصداقتیکدیگۀدربار

دررسیدنخیرونیکیبهیکدیگرکوشاباشند.

می برایخود هرچه استکه آن همنهایتخیرخواهیبرایمردم برایدیگران پسندی،

چونانسانبرای.شماریبرایدیگراننیزناپسندبدانیبپسندیوهرچهرابرایخودناپسندمی

کندوخیرونیکیدرنزداودرواقعاشجزخیرونیکیآرزونمیخودبهاقتضایفطرتالهی

خواهد،پسهرگاههرچهبرایخودخواست،برایدیگرانهمانچیزیاستکهبرایخودمی

درحقدیگرانب نهایتخیرخواهیخودرا کارهنیزآرزوکردودرراهتحققآنتالشنمود،

رسولخدا بردهاست. بهحقداوریو»)ص(فرمود: نشانهانسانخیرخواهچهارچیزاست:

می مراعاتمیحکم را حق نیز خود و میکند؛ رفتار حق به و برایخودکند آنچه و کند؛

شعبهحرانی،ابن)«داردکستعدّیوتجاوزروانمیپسندد؛وبرهیچپسندد،برایمردمنیزمیمی

1040،24.)

ازغیرآنتشخیصدهدودراینصفاتباعثمی شودانسانبتواندخیرخواهواقعیرا

اعتمادحالتتعادلراحفظنمایدودرمواردیکهقولوفعلفردبایکدیگرمطابقتۀچرخ

نداردازاعتمادبیهودهوافتادنبهدامفریبوبدخواهیپرهیزنماید.چراکهگاهیدشمندر

بهسمتیخالفواقعشودوازاعتمادفردسوءقابدوستواردمین واورا نموده استفاده

دهد.سوقمی

هایایجاداعتمادولفهؤگذاریتعامالتصادقانهباخودودیگرانیکیازمپایه: صداقت

راستی، درستکاری، خلوص، معنای به صداقت است. مطلوب اجتماعی روابط برقراری

ازآیاتقرآنبرمیراستگوییو خوانیوآیدکهصداقتهماهنگی،هممخالفناراستیاست.

)نساء،خود خداوند کریم، قرآن (.در111وبقره،3حشر،)یکرنگیاندیشه،گفتاروعملاست

 را صداقت (،33)زمر،کندمی توصیف صدق ویژگی با را )متقین(هاانسان (وبرترین122و31

شماردمؤمنبرمی زنان و دانمر هایویژگی از عاملخیرمی23)احزاب، آنرا )محمد،داند(؛

 (.113)مائده،نمایدمی معرفی صدق ثمرۀ را (وبهشت21
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یَاأَیُّهَاالَّذِینَ»نمایدکهبهروشراستیودرستیعملنمایند:قرآنکریمبههمگانتوصیهمی

مَعَ کُونُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا الصَّادِقِینَآمَنُوا فخررازی،)باشیدراستگویانروشبریعنی(113)التوبۀ،»

(.منظورازصدقدراینآیهراستیدرگفتاروعلموعملاستکهفردراتا1024،11،111

(.چنینکسیخالفواقع0:114،ج1020مغنیه،)توانبهاواقتداکردبردکهمیایباالمیمرتبه

(.3،1133،ج1012شاذلی،)سازدکندووجودخودراباتخلفآلودهنمیعملنمی

آموزدکهدرهرشرایطیخواهانصداقتوعنوانیکدعایناببههمگانمیقرآنکریمبه

یمِنْوَقُلْرَبِّأَدْخِلْنِیمُدْخَلَصِدْقٍوَأَخْرِجْنِیمُخْرَجَصِدْقٍوَاجْعَلْلِ»راستیدرامورباشند:

نَصِیراً سُلْطَاناً کهدخولوخروجدرهرامرىدخولوخروجىآنبرای(.34)اإلسراء،«لَدُنْکَ

باطنش واقعو ظاهرشمخالفبا اینکه نه داراىحقیقتباشد، متصفبهصدقو باشدکه

(.13،203،ج1310)طباطبایی،باشد،یایکطرفشباطرفدیگرشمتضادبودهباشد

)ع(نیزدرآغازبرقراریهرگونهارتباطیبادیگرانبرلزومرعایتصداقتواطهارۀائم

اماممحمدباقر راستیتأکیدداشتند. بیاموزید» :فرمودند)ع( «قبلازسخنگفتنصداقترا

اساسصداقتراسنجهومالكومعیارتشخیصایمانفرد(.وبرهمین1041،2:140،)کلینی

(.2:144ج،1041،)کلینیدبیانفرمودن

 نظریه روابطاجتماعیدر برایبقاء ارائهشده عناصر رفتارهایعقالنی»صداقتیکیاز

)محسنیاناستافورداست«حفظروابط 1331راد، امری223: (کهوجودآنبرایروابطیپویا

بطهبادیگرانشود.الزموضروریاست؛فرددرگامنخستبایدصادقباشدتاقادربهایجادرا

(که1331)آقابابایی،دارد رابطۀمثبت زندگی از رضایت و شادی با اینهاصداقتۀبرهمعالوه

نماید.اینخودبهبهبودهرچهبیشترروابطاجتماعیکمکمی

همۀبنابراینالزم درۀیکارتباطصحیحاطمینان اعتماد است. یکدیگر نسبتبه عناصر

خودویکدیگربرخوردروابطاجتماعیو با افرادجامعه قتیمحققخواهدشدکههریکاز

سازد.فراهممیبهبهترینشکلاعتمادوبرقراریرابطهراۀصادقانهداشتهباشند.صداقتزمین

)راغبمعنایپاسداریوسرکشیکردنوحفظچیزیاستعهددرلغتبه:وفای به عهد 

 1012اصفهانی، ودراصطال4: پیمان( و قراردادها ودقیقاًحبه حفظکرد را بایدآنها هاییکه
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می گفته عهدرعایتنمود اشخاص به که است هاییقول و انسان هایوعده تمامی شامل شود.

(2:311ج،1310،)طباطباییاست آن امثال و معاشرت و معامله و عقد هر شامل نیز و دهدمی

 ،نشود عمل آن به اگر که هاستانسان اجتماعی حیات بقای و ثبات و نظم ضامن عهد به وفای

به مختلخواهد و گسیخته هم از اجتماعی زندگی  به بروفای قرانکریم در جهت همین شد.

وَأَوْفُوا»است: شده ایالعادهتأکیدفوق پایداردرروابطمطلوباجتماعی ارزش یک عنوانبه عهد

کَ الْعَهْدَ إِنَّ مَسْئُوالًبِالْعَهْدِ خداوندازناقضعهددرموردنقضعهدشسؤال(.30)اإلسراء،«انَ

کرد ج)جامعخواهد القرآن، فىتفسیر 14البیان شکستنعهد11: درمقابلنقضو فرد و )

(14،04تا:مراغی،بی)(وتوبیخخواهدشد0،2221،ج1012شاذلی،)شودحسابکشیدهمی

 .(1310:132طبرسی،)انساندرمقابلآنکیفروپاداشخواهددید،یفوهمچونسایرتکال

الَّذِینَ»اینصفتپسندیدهازچناناهمیتیبرخورداراستکهدرقرآنکریمنشانایمان: وَ

رَاعُونَ عَهْدِهِمْ وَ لِأَمَانَاتِهِمْ »رود:شمارمى)نیکى(بهازارکانبرّو(3،)المؤمنون»هُمْ الْمُوفُونَوَ

وفایبهعهدبرایایجادجواعتمادواطمیناندررابطهمیان(.111)البقرۀ،«بِعَهْدِهِمْإِذَاعَاهَدُوا

و نگران افراد عهد به وفای بدون است. ضروری و الزم مطلوب اجتماعی روابط و افراد

تکیهنمودوبههیچتوانبهوعدهمضطربخواهندبودچراکهنمی اسالمکسها اطمینانکرد.

طورداندوهمدرمورددشمنان،همهبهوفایبهعهدراهمدرمورددوستانالزموضروریمی

.(1:111ج،1012)شاذلی،مساوی

نظرعالوهقرآنکریمبرایبهحداکثررساندناعتماداجتماعیمطابقتقولوعملرامدّبه

خوانینداردراتوبیخنمودهوآنراسختارشانباهمهمقراردادهوکسانیراکهگفتارورفت

کَبُرَمَقْتاًعِنْدَاللَّهِأَنْتَقُولُوامَاالَیَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوالِمَتَقُولُونَمَاالَتَفْعَلُونَ»ناپسندشمردهاست:

،)مراغیاندهدرااستداللکرده.مفسرانازاینآیهوجوبوفایبهع(3و2،)الصف«تَفْعَلُونَ

مطلقاست،ودرخصوصتخلفکردارازگفتاروخلفوعدهونقضه(.لفظآی23:31،تابی

هم نشد، باطنش موافق انسان ظاهر وقتى چون است، مىۀعهد سر او از اعمال زنداین

( ازبینمیۀ(وزمین13،024،ج1310طباطبایی، تطابقباعتمادرا ۀینقولوعملزمینبرد.

آوردکهبهوجودمینماید.وایناطمینانرادرافرادبهگیریاعتماداجتماعیرافراهممیشکل

.خواهدشدهایدادهشدهعملهاووعدهقول
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جامعه ثبات و اجتماعی اخالق ۀحوز در هاارزش ترینبدیهی درروایاتنیزوفایبهعهداز

یکی مطلوب و است و واجبات ترینبزرگ زا اخالقی، مقرّر مکلّفین بر خداوند که تکالیفی

 ندانستهاست.در جایز مشرك،نیز و منافق و کافر حتّی کس،هیچ مورد در را آن تخلّف و فرموده

 را آن با مخالفت اجازهی کس هیچ به خداوند که است چیز سه»آمدهاست: صادق امام حدیثیاز

«عهد،ونیکیدرحقپدرومادرخواهنیکوکارباشندیابدکار به وفای امانت، است:ادای نداده

 (.2:112ج،1041،)کلینی

روابطاجتماعی جامعه پایداری و ثبات ۀالزم عهد به وفای رعایت مستلزم مطلوب است.

واعتمادواطمینانرابر دیگرانشده حقوق مراعات موجب زیرا هاستپیمان به وفای و عهدها

آنبهگسترشواستمرارروابطکمکمیبطحاکممیروا ازرهگذر و درطرفسازد نماید.

البتهوفایبهمقابلبدعهدیوبدقولیازمهم میانافرادجامعهاست. ترینعللسلباعتماد

.قرآنکریماینمسئلهتوانبهآنرسیداییکطرفهنمیدوطرفهاستکهدرجادهایعهدمسئله

فَارْهَبُونِ»:نمایدونهبیانمیرااینگ إِیَّایَ بِعَهْدِکُمْوَ أَوْفُوابِعَهْدِیأُوفِ هرکسبه(04)البقرۀ،«وَ

(.3:013ج،1024،کند)فخررازیعهدخودشباخداوفاکندخداوندبهعهدخودبااووفامی

بردودرهراازبینمیدرموردسایرعهدهاهمچنیناست.بدعهدیافراداعتمادعمومیجامع

توانانتظاروفاوخوشعهدیداشت.اعتمادینمیجوحاصلازبی

به :داری امانت و خیانت ضد برایامانت که است هرچیزی و ودیعه راستی، معنای

می کسی به مینگاهداشتن داللت امنیت کثرت به و است امن از امانت ریشه کندسپرند.

طوسی،)معنایسکوننفسدرموردمنتفیبودنشراستوبه.(1:111ج،1034،)مصطفوی

 (.1،140تا،جبی

هایاعتماداجتماعیوازجملهعواملیاستکهدرایجادوتقویتدارییکیازبنیانامانت

 دوشودتاروابطمیانافرادگسترشیافتهوتقویتشوموجبمی؛اعتماداجتماعینقشدارد

 بشری جوامع در پیوندها استواری درحقیقت، دارد. بسزا نقشی جامعه پیوندهای استوارسازی در

است. ادایامانت و داریامانت وامدار

قرآنکریم رابط،در بحثدرۀامانتدر مورد آیه همان در دارد. قرار اعتماد تنگاتنگبا

 گفتند: پدر رضایت جلب برای برادران یوسف ال»داستان لَکَ ما أَبانا عَلىیا تَأْمَنَّا
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«یُوسُفَ بریوسفامیننمى11)یوسف، را ما چرا دربار(. یعنیچرا ماهکاریوسفبۀدانى؟

اعتمادندارىوخاطرتآسودهنیست؟) اینبیانمی12،114،ج1314طبرسی، با خواستند(.

بزنندأر را )یپدر ج1041زمخشری، ،2 ایشانبدبی003، کهنسبتبه اورا و بر( و نبود

)خودخوشبینسازندۀدرباردانستیوسفامینشاننمى ج1310طباطبایی، ،11 پس134، .)

 اصلیاعتماداست.ۀداریرکنوپایتوانگفتامینبودنوامانتمی

برهمگانالزمدانسته:امانت،اساسقرآنکریمبرایجلباعتمادعمومیبرهمین داریرا

إِلَىأَهْلِهَاإِنَّاللَّهَیَأْمُ» هرنوعامانتىاستکهۀاینآیهدربار (43)النساء،«رُکُمْأَنْتُؤَدُّواالْأَمَانَاتِ

.(4،133،ج1314)طبرسی،دستانسانسپردهشودهب

کنندودرصیانتازهرچیزیکهدرداندکهدرامانتخیانتنمیقرآنمتقینراکسانیمی

رو(ازهمین11و14عمران،آیات)آلورزندمانتگذاشتهشدهاهتماممیعنوانااختیارآنانبه

امانت نیز افراد ارزشیابی ممالك و شده دانسته امانتؤداری وصف با شناساندهمنان داری

 شامل و ستا اعم امانات، از .مراد(3،)المؤمنون«وَالَّذِینَهُمْلِأَمَانَاتِهِمْوَعَهْدِهِمْرَاعُونَ»اند:شده

.(3،221ج،1310،)طباطباییشودمعنویمیو مالی اماناتاز همه

داریبهدلیلآثاربسیاریاستکهدرزندگیبشرداردوچنانچهبیانکیدقرآنبرامانتأت

اینمفهومازثیرامانتأترینتشایدبتوانگفتمهم،شد ۀآی داریجلباعتماددیگراناست.

اسْتَأْجَرْتَ»یزقابلبرداشتاست.قصصنۀسور21 مَنِ إِنَّخَیْرَ اسْتَأْجِرْهُ إِحْدَاهُمَایَاأَبَتِ قَالَتْ

،1012طبری،)باشینداشتهترسیخیانتشازکهاستکسیامین.(21،)القصص«الْقَوِیُّالْأَمِینُ

 24ج داللت04، و بوده امین فرد به اعتماد و همینسبباطمینان و ارزش( اهمیتو بر

رفتاراجتماعیدارد.ۀویژهدرحوزهانسانبۀترینسرمایعنوانمهمداریبهامانت

امانتنهی قرآنازخیانتدر اجتماعیاست. خیانتعاملسلباعتماد درطرفمقابل،

 است: تَ»نموده وَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ تَخُونُوا الَ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا تَعْلَمُونَیَا أَنْتُمْ وَ أَمَانَاتِکُمْ »خُونُوا

.یعنیدراماناتیکهبینشماستخیانتنکنیدچهمعامالتمالیباشدچهشئون(21،)األنفال

براین ،3تا،جمراغی،بی)اساسافشاسرنیزخیانتوحراماستادبیواجتماعیوسیاسی.

ب130 خداوند آیه این در .) نسبه میصراحت خیانتهشدار هرگونه به خواهانت و دهد

اینامرمی خیانتبدترینشیواجتناباز زیرا باۀشود؛ بشریترا جامعه اجتماعیاستکه
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می مواجه میکند.سقوط ایجاد افراد میان روابط خیانتدر که آسیبی سلببزرگترین نماید

اینمفهومازآی آنجاکهیعقوبروشنیقیوسفبهۀسور10ۀاعتماداست. ابلبرداشتاست،

توانددوبارهبهآنهااعتمادکندودرخواستشانرابپذیرد:خاطرخیانتبرادرانیوسفنمی)ع(به

قَبْلُ» مِنْ عَلَىأَخِیهِ أَمِنْتُکُمْ کَمَا إِالَّ عَلَیْهِ آمَنُکُمْ هَلْ قَالَ دربردن(10،)یوسف« یعقوبگفت:

شمااعتمادکردم،شماتعهدهطورکهدربردنیوسفبشمااعتمادکنمهمانتوانمبربنیامیننمى

طور(همان12،244،ج1314طبرسی،)کردیدکهاورامحافظتکنیدولىاوراازبینبردید

(.13،013،ج1024فخررازی،)دارنخواهیدبوددارنبودیداینجاهمامانتکهآنجاامانت

همچنان امانتکبنابراین اعتماده سلب عامل خیانت است، اعتمادسازی عامل داری

غلب و انسانۀاجتماعی میان روابط در روابطسوءظن در آسیب و اختالل نتیجه در و ها

اجتماعیخواهدبود.

ایدراعتمادسازیمیانافرادالعادهداریاستکهتأثیرفوقرازدارییکیازابعادمهمامانت

شودفردیمیادبودندراینزمینهسببصمیمیت،دوستیوراحتیروابطمیاندارد.قابلاعتم

دیگرانشناخته معتمد رازدار انسان بسیاریدارد. پایداریروابطتأثیر و دوام استمرار، در و

روابطاجتماعیاونسبتبهسایرافرادازگسترشچشمگیریبرخورداراست.ۀشودوشبکمی

 و نیکو هاانسان روابط و متقابلافزایشیافته اعتماد شود، مراعات هاامانت جامعه در اگر

رنگکم اخالقی خصلت این و گردد تضعیف داریامانتۀروحی اگر و گرددمی مستحکم

 و افکندمی سایه مردم زندگی برفضای نگرانی و تشویش و رودمی میان از الزم اعتماد شود،

هم اجتماعی زندگی و جامعه ۀشیراز سرانجام، جزئیمی از روابطیسطحیو پاشدوجز

گذارد.چیزیباقینمی

هایروابطاجتماعیمطلوبومحورلفهؤترینمپایبندبودنبهحقازمهم  :محوری حق

 اساسیروابطاجتماعیانساناست.

،1034،)مصطفویحکاموصحتچیزیداللتدارداحقدرلغتنقیضباطلاستوبر

معنای(وبه1:124،ج1012اصفهانی،)راغب(.اصلحقمطابقتوموافقتاست2:341ج

(نیزآمدهاست.1:11ج،تالصعیدی،بی)احزموصدق
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دهدقرآندرآیاتمتعدد،بهتمثیلیابهتصریح،ازپیروزینهاییحقبرباطلخبرمی

ازتکذیبوانسان(31)اإلسراء، را تردید(02)البقرۀ،تمانک(،4،)األنعامها (،101)البقرۀ،،

سخن(140،عمران)آلمانگ (111)النساء،، رفتارهرکلی،طوربهو، و گفتار فکر، نوع

می باز ناحق چراکه دوریدارد؛ نیست: گمراهی هالكو حقچیزیجز بَعْدَ»از ذَا فَمَا

الضَّالَلُ إِالَّ حقتخطی(32،یونس«)الْحَقِّ از گمراهیمیکسیکه به ،افتد)زمخشریکند

.(2:304ج،1041

طوربراهتمامیکهدرآیاتفوقبیانشدتعالیماسالمیبرایایجاداعتمادعمومیبهعالوه

بهحق حقویژه قرآنکریمخداوندرا است. گوییفرمانداده است: اللَّهُ»گومعرفینموده وَ

الْحَقَّ یَقُولُ رو(0،)األحزاب« اخالقو به متخلقشدن به را نماینداهللدعوتمیایاتمردم

وَ»مفهومآیه:ۀتوانبهعمومیتبخشیدندربار(.باترکیبایندومی1043،43:123،)مجلسی

الْحَقَّ إِالَّ اللَّهِ عَلَى تَقُولُوا «الَ هیچ111)النساء، در بلکه خداوند مورد در تنها نه که رسید؛ )

 کسینبایدحقرازیرپاگذاشتوسخنیبهناحقگفت.موردهیچشرایطیودر

درروایاتنیزاگرکسیبخواهیددرمقامعمل،اهلنجاتودرمقامسخن،دارایحجّتو

نجاتهرانسانیاستۀحقوسیل»سویحقبرود.امیرالمومنین)ع(فرمودند:برهانباشد،بایدبه

)«نیاستبرایگویندهکهطالبعملباشدوحجّتوبرها (کهبه1311:13تمیمیآمدی،

سویخودجلبنماید.توانداعتماداجتماعیرابهآنمیۀوسیل

ارتباطاتاجتماعیحق حقدر به را انسان گوییهدایتمیمحوری حق و کندجویی،

گرانایناعتمادرادردی،کند(.کسیکهدرروابطخودبرمحورحقحرکتمی133)لطفی،

آوردکههموارهحقآنهامحفوظبودهوهرگزپایمالنخواهدشد.ایجاداطمینانوجودمیبه

درافرادبرایاحقاقحقوقشانسببآرامشدرروابطشدهوهول،نگرانیواضطرابرااز

برد.بینمی

 شناسی اعتماد جایگاه

نیزدرقرآنمطرحشدهاست؟اگراعتمادیآیامسئلۀبیبرایپاسخبهسؤالپایانیپژوهشکه

 هایموقعیت از ایازمجموعه زندگیهاییقابلاعتمادنیستند؟ازنظرقرآنچهگروهچنیناست
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.آنهاست به مناسب واکنش معلول رضایتاززندگی کهشادی،استواریو شده تشکیل مختلف

پای و رکن خۀاگرچه و اعتماد اجتماعی مطلوب روابط برقراری بهوشاصلی نسبت بینی

بینیمطلقواماازنظرقرآنایناعتمادوخوش،دیگرانیاستکهفردباآنهادرارتباطاست

موردبی باید موقعیتاعتمادشونده و جایگاه تناسبشخصیت، به بلکه نیست. شرط و قید

حالتیکروشساده از تا گیرد قرار حالتیکروشبررسی به پشتوانه بدون و لوحانه

 خردمندانهوباکمتریناحتمالخطادرآید.

بهحسنآقر توصیه پرهیزازسوءظننمینبا زندگیقصه به را افراد خواهدظنو  ها،ها،

 بر بلکه دهد، فریب خالی تو هایهاوروشآموزه با را آنها و دهد سوق خیالی هاوافکارشادی

 کشف را شخصیواجتماعیخود زندگی در موجود هایزیبایی کند کمک افراد به تا آناست

پیموفقروابطیبینانهبنایکردهوبادیدیواقع آنچهآموزهنمایریزیرا هایقرآنیدرپیند.

باعثشودکهاعتمادظنوحسنتحققآناستسعادتورستگاریدنیاوآخرتاست.اگر

تنهاتوصیهقرآننیستبلکهنهاعتمادفردسرخوردگی،زیانوشکستراتجربهکندایننوع

شرایطعملکرددرستیندارندپسۀافراددرهمۀآنجاکههمزافرادراازآنبازداشتهاست.وا

اعتمادبهآنهاعاقالنهوموردتأییدنیست.

بینبودکسانیهستندکهدردوستیآنهاتوانونبایدبهآنهاخوشازجملهکسانیکهنمی

وبدخواهییادشمنیتردیدوجودداردو مِنْ»آنهابهاثباترسیدهاست: کَفَرُوا الَّذِینَ مَایَوَدُّ

رَبِّکُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ عَلَیْکُمْ یُنَزَّلَ أَنْ الْمُشْرِکِینَ الَ وَ الْکِتَابِ (کسانیکهازفرد144)البقرۀ،«أَهْلِ

باشنکینهودشمنیدردلدارندنمی او توانندخیرخواه ج1012د)شاذلی، ،1 اینآیه141: )

داللتآشکاریاستبرآنکهخداوندمؤمنینراازاعتمادبهدشمنانشاننهیکردهاست)طبری،

(.1:313:ج1012

 آیۀ دیگر بِ»نمونه قَوْماً تُصِیبُوا أَنْ فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فَاسِقٌ جَاءَکُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا جَهَالَۀٍیَا

نَادِمِینَ فَعَلْتُمْ عَلَىمَا است1،)الحجرات«فَتُصْبِحُوا می( خبری. فاسقیبرایشما اگر فرماید:

دنبالتبیینموضوعوکشفحقیقتباشیدوبهسخناواعتمادنکنید.زیراآوردتأملکنیدوبه

تا،مراغی،بی)آوردبهبارمیچنینکسیاباییازدروغنداردوعملبراساسگفتاراوپشیمانی

،وایندرحقیقتنهىازعملدادهفاسقدستورتحقیقر(.اینآیهدرخصوصخب21:121ج
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اعتبارىوعدمحجیتخبرخواهدازبىحقیقتایننهىایناستکهمى.بهخبرفاسقاست

توانودرهرشرایطینمی(.بنابراینبههرکس13:010،ج1310طباطبایی،)فاسقپردهبردارد

هابایدشرایطراهاوشنیدهچشموگوشبستهاعتمادکرد.قبلازاعتمادوعملبراساسدیده

این عاقالنهسنجیدوبراساسآنعملکرد. بررسیکردومیزاناعتمادووثوقبهدیگرانرا

روشیعالمانهدراطمینانواعتمادبهدیگراناست.

(است.113)هود،«التَرْکَنُواإِلَىالَّذِینَظَلَمُواوَ»ۀکندآیقرآنبهآناشارهمیمورددیگرکه

یندراینجادشمنانوکسانیاستکهفردرامرکونبهچیزی،اعتمادبهآناست.مرادازظال

اعتمادبرسوىظالمانواینآیهنهىازمیلبه.(12:32ج،،بیتا)مراغیکنندآزارواذیتمی

ازجهتشرایطوموقعیتنیز،(.اینازجهتاشخاص11:13،ج1310طباطبایی،)آنهااست

هنگامىکهصالحونیکىبرزمانومردمزمانگسترشیابد،دراین»امیرالمومنین)ع(فرمودند:

او به اوگناهىظاهرنشده از که است!حالاگرکسىگمانبدبهدیگرىببرد وستمکرده

گمانخوببهدیگرىببردخودراهنگامىکهفسادبرزمانواهلزمانمستولىشودهرکسى

«فریبدادهاست بینی(.درشرایطیکهغالبمردمراهصالحبپویندخوش033)نهجالبالغه،

کهفسادبرزمانغالبشدواکثرمردمبهراهخالفامازمانیامریمعقولوپسندیدهاست؛

نگهداردتاگرفتاراعتمادوندرمی بهافرادنوعیخودفریبیاستوفردبایدجانباحتیاطرا

نیستکهانسانسوءوفریبتوطئه البتهاینبدانمعنا بهاشخاصآشکارنگردد. ظنخودرا

العملمنفیکهسبباهانتسازدوآنهارامتهمکند،بلکهمنظورایناستکهبدوناینکهعکس

.شودظاهرسازد،درعملجانباحتیاطراازدستندهدردمیبهف

 گیری هنتیج

سرمایمهم ازۀترین یکی اعتماد دارند. یکدیگر به افراد که است اعتمادی جامعه یک

کیفیتمطلوب رابطترین هر در عشقۀها و تعهد کنار اغلبدر استو صمیمی نزدیکو

اعتمادامری شود.ازنظرقرآنکریماگرچهنظرگرفتهمیآلدرایدهۀمرکزیرابطۀعنوانهستبه

 اماچون است، همراه مخاطره با توانددرفرداطمینانحاصلنمایدوهموارهیقینینیستونمی

کارآمدتر جایی به را جهان حدممکنمی تبدیل زندگی برای آمیزترصلح و خوشایندتر، کندتا
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ۀبایدنسبتبههم بینینگریستوتاخالفآنثابتنشدهاستعینکخوشافرادجامعهبا

داد. قرار مبنایروابطاجتماعی را سببتسهیلروابطاجتماعیاعتماد مردم میان در اعتماد

زمینمی و انسانۀشود مشارکتاجتماعی میهمیاریو فراهم را قابلها غیر فرد اگر نماید.

ادیگراننخواهدبود.قادربهایجادرابطهمطلوبب،اعتمادباشد

هایآنلفهؤکردوم کار آن روی باید بلکه نیست شده تعیین پیش از امری ازنظرقرآناعتماد

لاخالقیچونصداقت،خیرخواهی،وفایبهئرادرخودارتقاداد.اعتماددرمیانافرادبافضا

ب،بدخواهیوحسادت،یابد.وبادروغگوییوفریمحوریافزایشمیداریوحقعهد،امانت

دستیابد.برایبهکشیکاهشمیبدعهدیوبدقولی،خیانتوافشایراز،خودمحوریوحق

وتوجهداشتکههایاعتمادرادرخودپرورشدادلفهؤآوردناعتمادبایدبسیارتالشکردوم

ست.اکوچکترینخطابرایازدستدادناعتمادکافی

عاقالنهودرنهایتایکامالًقیدوشرطنیست.بلکهمسئلهقوبیاعتمادقرآنیامریمطل

حزمودوراندیشیاست.برایاعتمادبهدیگراندرروابطاجتماعیبایدشرایطفردی،زمانیو

ممدوحو تنها نه وظالماناعتماد بدکردار افراد برابردشمنانو در نظرگرفت. در مکانیرا

لوحیاستکهدرنهایتبهخسارتوپشیمانیخودفریبیوسادهپسندیدهنیستبلکهنوعی

نسبتبهمی روابطباید استمرار و دوام و حسنه و روابطنیکو بنابراینبرایداشتن انجامد.

کهخالفاینآنجادیگرانازبدبینیاجتنابکردومبنارابرصالحونیکیدیگرانگذاشتاما

ماندوبایدمحتاطانهعملنمودبینینمییبرایاعتمادوخوشمواردظاهرومشهوداستجای

تاازعواقبناخوشایندچنینروابطیدرامانبود.

 منابع

قرآنکریم -

 نهجالبالغه -

 جامعهمدرسین.:قم،تحفالعقول(،1040)شعبهحرانی،حسنبنعلیابن -

.دارصادر:بیروت،2ج،لسانالعرب(،1010)منظور،محمدبنمکرمابن -

اوجاقلو - ) زاهدی، ؛جادس، نبی در آن بر ثرؤم عوامل و اجتماعی اعتماد یسبرر» ،(1330محمدجواد

.124-1:32شمارۀ،ایران یسشناجامعه مجله ،«زنجان شهر کنانسا
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تهران:کویر. وتر، مریم ،ترجمۀصنعتی پیشرفتۀ جامعۀ در فرهنگی تحول ،(1313)رونالد اینگلهارت، -

1333) شاهرخ بابایی، - به اعتماد ۀواسطبه سازمانی برتعهد شغلی وامنیت سازمانی تاثیرعدالت»(،

ن.تهرانور،مرکز پیام دانشگاه ،نامۀکارشناسیارشد،پایان«یاجتماع تامین سازمان مرکزی ستاد مدیران

.دفترنشرتبلیغات:،قمغررالحکمودررالکلم،(1311تمیمیآمدی،عبدالواحدبنمحمد) -

.نی:،تهرانشناسینظم،تشریحوتحلیلنظرینظماجتماعیجامعه،(1314چلبی،مسعود) -

یونس - مقاالت،بستک شهر مردم اجتماعی روابط در اعتماد نقش بررسی،(1331) دانش، مجموعه

کنگر حوزالمللیبینۀدومین در جامعه مهندسیاقتصاد،مدیریت،ۀتوانمندسازی و کارآفرینی

.رکزتوانمندسازیمهارتهایفرهنگیواجتماعیجامعه:متهران،یفرهنگ

 دارالقلم. :بیروت،مفرداتالفاظالقران(،1012)حسینبنمحمد اصفهانى، راغب -

بیروت:دارالکتابالعربی.،الکشافعنحقایقغوامضالتنزیل،(1041محمود)زمخشری، -

 آیۀاهللمرعشینجفی.:قم،یرالمأثورالدرالمنثورفیتفس(،1040)سیوطی،عبدالرحمن -

 فیظاللالقرآن.بیروت:دارالشروق.،(1012شاذلی،سیدبنقطببنابراهیم) -

البیت.لآسسهؤم:،قموسایلالشیعه(.1043شیخحرعاملی،محمدبنالحسن.) -

قم:دفترانتشاراتاسامی.،منالیحضرهالفقیه،(1013)محمدبنعلیصدوق، -

دارالکتب.:تهران،االفصاحفیفقهاللغه،تا(عبدالفتاح)بیالصعیدی، -

تهران:کیهان.،داریعاملاعتماداجتماعیمانتا،(1331محمد)طالبی، -

)طباطبایی - سیدمحمدحسین المیزان،(1310، موسویۀترجم،تفسیر دفتر،سیدمحمدباقر قم:

 .انتشاراتاسالمی

تهران:انتشاراتفراهانی.،یانفیتفسیرالقرآنالبمجمع،(1314حسن)،فضلبنطبرسی -

بیروت:دارالمعرفه.،البیانفیتفسیرالقرآنجامع،(1012طبری،محمدبنجریر) -

.مرتضوی:تهران،2جمجمعالبحرین،(،1314)طریحی،فخرالدین -

 عربی.،بیروت:داراحیاءالتراثالالتبیانفیتفسیرالقرانطوسی،محمدبنحسن)بیتا(، -

،تهران:دارالکتباالسالمیه.تهذیباالحکام(،1041طوسی،محمدبنالحسن) -

 و هایاجراییدستگاه به اعتماد »(،1334اسالمی،رضا)و باقر دمحمعلیزادهاقدم، محمد، زاده،سعبا -

.31-01:01،شکاربردی شناسیجامعه ،«آن بر مؤثر عوامل

عبدالمجید عبدالباقی، - ینامرئ هایثروت کلید اعتماد »(،1331)امحمدرض دلوی،؛  علمی ماهنامه ،«

 .03-112:43،شتدبیر آموزشی

https://www.civilica.com/Papers-SPCONF02=دومین-کنگره-بین-المللی-توانمندسازی-جامعه-در-حوزه-مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی-و-مهندسی-فرهنگی.html
https://www.civilica.com/Papers-SPCONF02=دومین-کنگره-بین-المللی-توانمندسازی-جامعه-در-حوزه-مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی-و-مهندسی-فرهنگی.html
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تهران:امیرکبیر.،فرهنگعمید،(1302عمید،حسن) -

بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.،مفاتیحالغیب،(1024محمدبنعمر)،فخررازی -

هجرت.:قم،کتابالعین(،1043)،خلیلبناحمدفراهیدی -

وگشودگی تعارض مدیریت جایگاه (،1334)صدیقه زاده، نجف و سیروس امیرعلوی، ؛فرزین حبد،فر -

 ، 24 جلد ،79 شماره ،گیالن پزشکی علوم دانشگاه ۀمجل پرستاری، اعتمادکارکنان ارتقای در ارتباط

20-34

انبارضاترابطهاعتمادبینفردیوتنظیمهیج،(1334فیاضیاحسانآباد،ندا؛جاجرمی،محمود) -

ن،قوچان:مشاورهوسالمتروامجموعهمقاالتچهارمینهمایشملیزناشوییسازمانبهزیستی،

دانشگاهآزاداسالمی.

 تهران:انتشاراتالصدر.،تفسیرالصافی،(1014،مالمحسن)فیضکاشانی -

تهران:دارالکتباالسالمیه.،الکافی،(1041کلینی،محمدبنیعقوب) -

نی. تهران:نشر صبوری، منوچهر ترجمه ،شناسی جامعه ،(1313نی)آنتو گیدنز، -

 طرح تهران:انتشارات پور، ییجال حمیدرضاۀترجم ،جهانی اندازهای چشم،(1330آنتونی) گیدنز، -

نو.

مرکز. تهران:نشر ثالثی، محسن ترجمۀ ،مدرنیت پیامدهای (،1311)آنتونی گیدنز، -

 ،قم:دارالحدیث.عیونالحکموالمواعظ،(1311د)،علیبنمحملیثیواسطی -

 ،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.بحاراالنوار(،1043مجلسی،محمدباقر) -

بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.،تفسیرالمراغیتا(مراغیاحمدبنمصطفی)بی -

دارالکتبالعلمیه.:بیروت،التحقیقفیکلماتالقران(،1034)مصطفوی،حسن -

تهران:دارالکباالسالمیه.،تفسیرالکاشف،(1020محمدجواد)مغنیه، -

.مدرسهامامعلی)ع(قم:،باهمکاریجمعیازفضال،اخالقدرقرآن(،1334)مکارمشیرازی -

تهران:سماموس.،داریعاملاعتماداجتماعیامانت،(1331منصوری،خلیل) -

) نیما، صادق و اصغر میرفردی، - نشناسگونه»،(1331آسیه  شهرستان در جمعی دسته های زاعی

 .13-2:01شمارۀچهارم، سال ،اجتماعی انتظام هایپژوهش فصلنامه،«بویراحمد

 آلالبیت.:قم،مستدركالوسایل(،1043)نوری،حسین -
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