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چکیده
نیاز به رابطه ،نیازی فراگیر در انسانهاست و ریشه در پیوندجویی ذاتیی آنهیا از بیدو تودید بیا جهیان ییان
فردیشان دارد .این نیاز ،ز ینهسیاز شی

گیری جموعیهای از روابی ازجمهیه روابی نکدیی

آنهاست .دیدگاههای گوناگونی پیرا ون تبیین این رواب شی
ی ی از قدیمیترین و همترین دیدگاههاست .هد پیووه

در زنیدگی

گرفتیه و در ایین ییان ،روی یرد ان یا ،
ااریر بررسیی ان یا در روابی از دییدگاه

روانشناسییی و نیییک دیییدگاه اسییا ی و نایسییه اییین دو دیییدگاه بییا ی ییدیحر اسییت .رو

پییووه

اارییر،

«توصیفی  -تحهی ِ فهو ی» است .بر اساس آیات و روایات ،دیدگاه اسا ی درباره ساختار ،فرایند ،ابعیاد
و ادحوی ارتباطی ان ا ارائه شد .یافتیههای ایین پیووه نشیان داد بیین دییدگاه روانشناسیی و اسیا
درباره ان ا تفاوت وجود دارد .بر این اساس ،ادحوی ارتباطی در اسا  ،ادحویی با ابعاد ان ا دهی باال
و ان ییا خواهی پییایین اس یت درصییورتیکه ادحییوی ارتبییاطی ان ییا در روانشناسییی ،ادحییویی بییا ابعییاد
ان ا دهی باال ،ان ا خواهی باال است.
کلیدواژهها :رابطه ،ان ا  ،ابعاد ،ادحوی ارتباطی
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مقدمه
نوزاد انسان ،با انگیزش و توانایی پیوندجویی با جهاان ییاانفردی خاود باد دنیاا ییآیاد (بالودین،

1

 .)0222برخی یحققان همچاون تروتار )9191( 2ایا پیونادجویی را تاتای و تحات نناوان شا
جمعگرایی و در ردیف یکی از چهار غریزه یهم و اثرگذار 3در حیات بشار یررفای

ردهاناد (کالنا،

برگ  .)9191 4پیوندجویی تاتی سبب ییشود تا انسانها ،یوجوداتی اجتماانی و نیازیناد همادیگر
شوند د در نمیقتری سطح روان خود ،خواهان احساس ترلق ،پیوند با دیگاران و روابطای باشاند
د ته  ،بدن و روحشان را پرورش دهد (رافی  .)0290 5همچنی  ،پیوندجویی تاتای در شاک گیری
سازه روانشناختی یهمی همچون «خود» ،نق ایفا یی ند چنان د روانشناسان« ،خود» را تا حد
زیادی ،ایری اجتمانی یی دانناد باد ایا یرناا اد تکاوری اد فارد از خاود دارد ،تحات تاثثیر
وا ن های دیگران شک ییگیرد و استنباط برخی ویژگیها در وجود فرد از طریق یقایسد خاود باا
دیگران ایکانپذیر اسات (سالرر فر و همکالرا،

 .)9111در همای راساتا «خودپناداره» 6نیاز ایاری

اجتمانی یحسوب ییشود بدگوندای د افزون بر ینابع شخکای ،گفتاار و وا ن هاای غیر الیای
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دیگران ،در ساخت خودپنداره فرد نق

یهمی دارند (همل )،و بر همی اساس ،یکی از چهاار ینباع

یهم شک گیری «حریت خود» 7،پذیرش یا طرد والدی  ،همسار ،همساا،ن ،دوساتان و همکااران
یحسوب شده است (همل.)،
نظر بد اهمیت نق روابط در ارضا نندگی نیاز تاتی پیوندجویی و نیز شاک دهی باد یهمتاری
سازههای روانشناختی در وجود آدیی ،توجد بد یحورهایی همچون توانایی ایجاد رابطۀ صاحیح باا
دیگران ،شیوه برقراری یناسبات بهیند با افراد و بررسی چگونگی اثرگذاری روابط در بهداشت روانی
افراد ،بسیار حائز اهمیت است (نیلدفروشل،

پی بی ها و تسهی

 )9131تا آنجا اد برخای ،رواباط اجتماانی را یکای از

نندههای بزرگ بهباشی درونی ییدانناد (هفار ،و بدنیاد،
8

9

 )9111و در هنگاا

یواجهد فرد با بحرانها ،ای روابط اجتمانی است د نق حمایت اجتمانی را برای افراد بد دنباا
2. Trotter, W. D

 .3سد غریزه دیگر نبارتاند از غریزه صیانت تات ،غریزه خوردن ،غریزه جنسی
5. Roffey, S
7. self -esteem
9. Boniwell, I

1. Baldwin, D. A
4. Klineberg, O
6. self-concept
8. Hefferon, k

دارد و سبب ییشود د دیگران ایکانات ناطفی و نملی خود را برای یاری فرد بحرانزده بد ییادان
بیاورند (رند .)9132 1
در واقع ،نیاز بد رابطد بدیثابد نیازی فراگیر و جهانشامو

2

(بلمیسارر و ِوار

 ،)9119 3سابب شاک گیری

یجموندای از روابط ازجملد روابط نزدیک در زندگی انسانهاست .دیدگاههای گونااگونی پیرایاون تبیای
ای ا روابااط شااک گرفتااد اساات .در ای ا ییااان ،رویکاارد انکااا  ،4یکاای از قاادیمیتری و یهمتااری
دیدگاههاست ِ(برسچید 5و واورسر  .)9193 6ای رویکارد از تلفیاق دو دیادگاه شاک گرفتاد اسات :نخسات

دیدگاه هویانز )9193( 7جایردشاناس ،دربااره تبااد،ت اجتماانی اد یرتقاد اسات «رواباط اجتماانی
همچون یرایلدهای اقتکادیاند» .در ای یرایلدها ،ارزش هر یک از دو طر رابطد بد اهاا،یی اسات
د در اختیار دارند 8.و دیگری ،دیدگاه سب لذت است د بر اساس آن رفتارهاای یارد بااانگیزه ساب
پاداش و اجتناب از تنبید یا هزیند شک ییگیرد و فرض زیربنایی آن ای اسات اد انساانها لذتگرایناد
د بیشتری

پاداش را برای آنها بد اریغان ییآورند (فرانزو

.)9133 9

ِلی 10و همکاران ( )9131همسو با هویانز بر ای باورند د دستاوردهای رابطادای بساتگی باد

پاداشها و هزیندهایی دارد د دو طر احساس یی نند بد آنها رسیدهاند .بادبیاندیگر ،بار اسااس
نظرید لی ،افراد رابطد را بر اساس انتظاراتی د بر اسااس اساتانداردهای شخکای خاود از رابطاد
2. Baumeister, R. F
4. equity
6. Walster, E

1. Marshall, R. J
3. Leary, M. R
5. Berscheid, E
7. Homans, G. C

 .8درباره یحتوای آنچد در رابطد یبادلد ییشود ،فوا و فوا ( )9191یرتقدند افراد بد همدیگر« ،انتباار»« ،نشاق»« ،خادیات»،
« ا« ،»،پو » و «اطالنات» ییدهند .ای ینابع بر اساس خاص و یا نینی بودن طبقدبنادی ییشاوند .بارای یثاا  ،نشاق،
خاصتری ینبع است چرا د اهمیت ای ینبع تا حد بسیار زیادی بستگی بد سی دارد د یا نشاق را از او دریافات یای نیم.
از طرفی ،پو  ،متری حد خاص بودن را دارد و بیشتر ینبری نینی است یرنی متر بد اینکاد از چاد سای یاا پاو را دریافات
یی نیم ،بستگی دارد .ینبع انتبار و خدیات نسبت بد ینبع نشق متر خاصاند .با در نظر گرفت درک یا انسانها از نشق ،فاوا
و فوا یرتقدند د افراد ییآیوزند ینابع نینی همچون پو نمیتوانند بد ازای ینبع خاصی همچاون نشاق داده و گرفتاد شاوند
ً
یرنی برای گرفت نشق از دیگران ،باید بد آنها نشق داد یا احتما ،انتبار و شثن و ند پو  .شایانت ر است د ازنظر فوا ،انتبار
و شثن دادن در نقشدهای تهنی انسانها درباره روابط ،جزو نزدیکتری ینابع بد نشق است
10. Kelley, H. H

9. Franzoi, S. L
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ن سر دبیر سخن سر {

یرنی ییخواهند لذت را بد حدا ثر و درد را بد حداق برسانند و ازای رو ،جذب روابط با افرادی ییشاوند

دارند و نیز بر اساس ای د آنچد در رابطد بدان رسیدهاند را قاب قبو و سزاوار خود ییدانند یا خیر،
ارزیابی یی نند بنابرای  ،یبنا و یریار ارزیابی رابطاد و دساتاوردهای آن ،انتظاارات هار فارد از آن
رابطد است.
طبق همی یریار ،هر یک از افراد رابطد اصرار دارند باد آنچاد خاود را سازاوار داشات در رابطاد
یی دانند ،برسند .بر همی اساس ،لی و همکاران یرتقدند د ییزان رضایت افراد از روابط خاود
با دیگران بد دو یسثلد بستگی دارد .9 :یریار یقایسد آنها سطح پاداشها و هزیندهای یمک بارای
رابطد از نگاه آنها و  .0دستاوردهای فرلی آنها در رابطد .اگر «دستاوردهای رابطاد» بای از «ساطح
یریار یقایسد» باشد ،شخص از آن رابطاد رضاایت دارد و درصاورتی اد دساتاوردها باد آن ساطح
استاندارد شخکی نرسد ،فرد از رابطد خود با دیگران ناراضی خواهد بود .در همی راستا ،تیباات 1و
ِ لی ( )9191ییگویند اگر روابط دیگری برای فرد ایکانپذیر نباشد یا پاداشهای هیچ ادا از آنهاا
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بدطور یحسوسی از رابطد فرلی بیشتر نباشند ،شخص تغییری در رابطداش نمیدهد.
در تبیی دقیقتر ای یباحث ،نری 2و َ
است ِفرد )0229( 3بد رابطدای ینکفاند ییگویناد اد در آن
ِِ
هزیند ردن و فایده بردن بد نسبت یساوی بی دو طر رابطد رنایت شده باشد .بر ای اساس ،اگار
یک طر رابطد بی از دیگری هزیند رده باشد و متر از او فایده برده باشد ،تنها برنده رابطد است
و اگر برنکس ،بیشتر هزیند رده و متر سود برده باشد ،بازناده آن رابطاد اسات .در همای زییناد،
هاتفیلد 4،یت و 5تاراپم  )9191( 6یرتقدناد اد رضاایتبخ تری رابطادها بارای انساانها ،رابطادهای
ینکفاند است د فایده و زیان در آن بدصورت ینکفاند بی دو طر تقسیم شده است .ینظاور از فایاده،
اری یفید یا چیزی یفید است د فردی با توجد و از روی نمد برای دیگری انجا و یا بد او ییدهد.
افرادی د در رابطد احساس یی نند نسبت بد آنها بیندالتی و بیانکافی شاده اسات اغلاب از
طرق یختلف تالش یی نند رابطد را بد یحور ندالت و انکا
یا آن رابطد را خاتمد دهند (خجسرهمهر فرامرز و رجبی

ف
(ک ِنر و اسار ِفری
بازگردانند ِ

 )0229و

 .)9119برای یثا  ،زنان یتثهلی اد احسااس

یی نند در چرخدای غیرینکفاند از یسئولیتهای خانواده و یراقبت از فرزندان گیر افتادهاند یمک
است بد دنبا ینکفاند ردن اوضاع از طریق م ردن سریایدگذاری روی خاانواده و ااه دادن
2. Canary, D. J
4. Hatfield, E
6. Traupmann, J

1. Thibaut, J. W
3. Stafford, L
5. Utne, M. K

تکالیفی د پی ازای بر نهده آنها بوده است ،باشند .آنها یمک است باا اختکااص زیاانی بارای
خود ،دستاوردهای خود در خانواده را بی

از گذشتد نند .آنها ییتوانند شوهر و فرزنادان خاود را

وادارند د یسئولیتهای بیشاتری را قباو نناد و یاا بادجای تغییار اوضااع یوجاود ،ییتوانناد از
راهبردهای شناختی گوناگونی برای تحم اوضاع یوجود بهاره بگیرناد همچاون آنکاد باد تحریاف
واقریت (اینکد اوضاع آنقدرها هم بد نیست) یا یقایسد خود با زنانی بپردازند اد در یوقریتهاایی
غیرینکفاند تری قرار دارند .البتد همیشد ایکان بر هم زدن رابطد غیرینکفاند وجود نادارد .روابطای
وجود دارند د فرد یجبور است در آنها بماند زیرا جایگزی بهتاری بارای فایادهبری وجاود نادارد
راسبالت 1و یارتز )9119( 2درباره ند تغییر رابطد بد دلیا ناد ایکاان رابطادای دیگار بارای فارد
یرتقدند برخی از انسانها ،روابط نایساند و یخرب خود را ترجیح ییدهند چرا د آنها پاداش ام
را بد ند پاداش ترجیح ییدهند .گاهی نیز فرد روابط خود را تغییر نمیدهاد زیارا احسااس الازا بارای
ن سر دبیر سخن سر {

یاندن در آن رابطد بد دلی قو و وندهای د داده است یی ند و یا آن د بد سابب انتظاارات دیگاران و باد
دلی احساس گناه و ند رضایتی د فرد پی بینی یی ند دچارش شود ،از شکست رابطاد و الازا ناشای
از آن اجتناب یی ند.

احساااسهای یثباات نیااز پاااداش تاتاای باارای او بدحساااب ییآیااد (جلنسااد ،و روساابل

ایاا
ُ
 .)9131راسبلت ،ا ِلس  5،داویاس 6و هاانون )0229( 7یرتقدناد اد ییازان وابساتگی افاراد باد فارد
3

4

یقاب در رابطد بد سد ایر بستگی دارد :الف) رضایت از رابطدشان با فرد یقاب با ،باشاد یاا رابطاد

با آن شخص برای آنهاا نیازهاای یهمشاان را بارآورده ساازد ب) یفیات رواباط جاایگزی بارای
آنها ضریف باشد یا اینکد یهمتری نیازهای فرد قطاعنظر از ایا رابطاد بارآورده نشاود ) انادازه
سریایدگذاری زیاد باشد یا آنکد یهمتری ینابع ،بد ای رابطد چسبیده باشد ،شای ینابری اد فارد
در صورت پایان دادن بد رابطد خود با دیگری ،آنها را از دست خواهد داد یا ارزش آن برای
خواهد یافت.
2. Martz, J. M
4. Rusbult, C. E
6. Davis, J. L

ااه

1. Rusbult, C. E
3. Johnson, D. J
5. Olsen, N
7. Hannon, P. A
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باادطور لی ،رنایاات انکااا در رابطااد ،ساابب شااک گیری وابسااتگی یتقاباا ییشااود
چرا ااد در روابااط ینکاافاند ،فاارد ،احساسااات یثبتاای نساابت بااد فاارد یقاب ا خااود دارد و خااود

۷۷

در نار تث یدی د بر نظرید انکا بارای تبیای رواباط شاده اسات ،ییلاز 1و االرک

2

()9130

یرتقدند د ای نظرید را نمیتوان در یت همد تباد های اجتمانی یالحظد رد بد ای یرنا د گااه
افرادی د برای طر رابطد خود ینافری را تثیی یی نند تنها انگیزهشان نشق نسبت بد اوسات ناد
ً
آنکد ینافری را در یقاب دریافت نند .برای یثا روابط والد  -فرزندی را نمیتوان صرفا بار اسااس
قواند نظرید انکا فهمید و اینجاست د نظرید نشق اجتمانی 3در فهم ای رواباط باد یاا ماک
یی ند .یثا دیگر ،روابط ناشقاند است د در آن نیز هر طر دغدغد رفاه فارد یقابا و ناد تبااد
ینافع را دارد (کاالر و میلاز 0229؛ میلاز و کاالر  .)9111 9130در ای گوناد رواباط ،افاراد یناافری
ً
یتناسب با نیاز فرد یقاب ارائد ییدهند و انتظار ندارند د فرد یقاب حتما فایده خاصای را باد آنهاا
ً
برگرداند و قاندتا ای دغدغد وجود نخواهد داشت د چگوند فرد یقابا بارای یا جباران خواهاد
رد .حا آنکد ای انتظار و دغدغد در روابط یوجود در تباد،ت اجتماانی وجاود دارد .باای حاا ،
روان شناسان بر ای باورند د حتی روابط اجتمانی از نوع نشق اجتمانی نیز یشتم بر یالحظاتی
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۷1

ضمنی درباره انکا

است (هلرو

 4و وبر  )0220 5بدو یژه زیانی د رواباط دچاار اساترس ییشاود،

یمک است هر فرد بدجای نشقورزی بدون انتظار جبران ،توجد خود را یتمر ز بر تباد اجتماانی
ند و بد دنبا آن ،در پی یشخص ردن نموندهایی از بیندالتی در رفتار فرد یقابل باشد.
اهمیت یباحث یربوط بد روابط انسانی بد حدی است اد ایا حاوزه از ساایر قلمروهاای پژوهشای
یوجود در روانشناسی همچون بالینی ،رشدی و شناختی جدا شده (فدرگلس 6و فیران )0223 7 ،و حاوزهای
یهم در قلمرو روانشناسی اجتمانی بد شمار آیده و رویکردهای گوناگونی درباره آن طرح شده اسات اد
رویکرد انکا  ،یکی از یهمتری آنهاست .نظر بد اهمیت ای رویکرد در قلمرو رواباط ،بادویژه رواباط
نزدیک و نظر بد آنکد دی اسال نیز بر یوضوع رابطد و یباحث پیرایونی آن ازجملد یفهاو انکاا تث یاد
ویژهای دارد ،پژوه حاضر ضم بررسی پیشیند روانشناختی یوضوع ،بد بررسی دیادگاه اساال یبتنای
2. Clark, M. S
4. Harvey, J. H
6. Forgas, J. P

1. Mills, J
3. communal love theory
5. Weber, A. L
7. Fitness, J

بر روایات در قلمرو روابط یبتنی بر یفهو انکا پرداختد است.
روش پژوهش

روش پژوه حاضر« ،توصیفی  -تحلی یفهویی» است .در بخ توصیفی ،یقولادهای یرباوط
ِ
بد انکا بازشناسی و توصیف ییشود و در بخا تحلیا یفهاویی ،دادههاای گردآوریشاده از
ِ
روایات درباره یفهو انکا تبیی و تحلی و در اداید ،ابراد انکاا از نگااه دیا ارائاد ییشاود.
درنهایت بی دیدگاه اسالیی و روانشناسی یقایسد صورت ییگیرد.
تبیین انصاف اجتماعی در متون دینی
تبیین لغوی

« ِن ْکف» بد یکی از دو شق یک شیء گفتد ییشودَ « ،ی ْن َکف شیء» بد وسط آن شیء گفتد ییشود،
دوست خود بد انکا رفتار رده است د همان چیزی را د برای خود حق ییداند باد فارد یقابا
داده و حق خود را نیز از فرد یقاب دریافت

رده اسات (ابا ،منظادر

 .)9191باد رنایات انکاا در

یرایلد نیز ندالت گفتد ییشود و انکا در یرایلد بدان یرناست د از فرد یقاب خود همان ییزان
سود ببرد د بد او سود رسانده است و بی از همان ییزان زیانی د از او بد فرد رسیده ،بد فرد یقاب
تحمی

نکند (راغب اصفهلنی

 .)9190همچنی انکا دادن بد یظلو یرنی گرفت حق او و دور اردن

ظلاام از او و انکااا در حکاام دادن یرناای ناد،نااد حکاام

ااردن (عبااداوینی

 .)0291همچناای  ،در

اصطالح ،نقطد یقاب انکا  ،ظلم است ظلم یرنی قرار دادن چیزی در غیر جایگاه اصلی خاود و
انکا یرنی ند تجاوز از حاق باد سامت باطا
اصطالحی انکا

(جارج،

 .)9123باا توجاد باد یرناای لغاوی و

د بیان شد ییتوان گفت د در یفهو انکا سد جنبد وجود دارد:

 جنبد داوری :در انکا یفهو داوری بیطرفاند نهفتد اسات چرا اد بارای تریای حاق خاود و
دیگری در یوقریتهای یختلف نیاز بد داوری درونی وجود دارد.
 جنبد خودییزانی در تریی حق :در تحقق انکا ،ز است فرد خود را ییزان برای تریی حق دیگاری از
طریق قرار دادن خود بدجای دیگری قرار دهد .در انکا حق در یحور دادوستد قرار دارد یرنای یترلاق
گرفت و دادن «حق» یرنی «حق خود» و «حق دیگری» اسات .انکاا دادن یرنای دادن حاق و زیاانی

۷9
تبیییین مییدل مفهییومی انصییاف اجتمییاعی از دیییدگاه اسییالم خ

ن سر دبیر سخن سر {

«تنکیف شیء» یرنی نکف ردن آن« ،انکا دادن یرنی دادن حق و هنگایی ییگویند فردی باا

ییگویند فردی با دوست خود بد انکا برخورد رده است د همان چیزی را د برای خود حق ییداند
بد فرد یقاب داده و حق خود را نیز از فرد یقاب دریافت رده است (اب ،منظدر .)9191
 جنبد نم نندگی (گرفت و دادن) :صر داوری و خودییزانی در داوری انکا نیسات بلکاد
انکا زیانی است د باید در آن گارفت و دادن اتفااق بیفتاد .یمکا اسات سای در یرحلاد
داوری و یا خودییزانی دچار یشک نشود ولی در یرحلد نم بدیقتضاای نتیجاد ایا دو یؤلفاد
دچار یشک شود و درنتیجد حق فرد یقاب را ندهد و لذا ییگوییم ینکفاند رفتار نکرده است.
ساختار انصاف

بر اساس روایات ،سد یؤلفد برای انکا ییتوان در نظر گرفات )۸ :داوری بیطرفاناد :در حادیث
حمید» ،بد ضد انکاا تربیار شاده اسات (کلینای ّ 1.)9129
جنود نق و جه ّ « ،
حمیاد باد یرنای
ترکب و جانبداری برخال

حق است (بسرلنی

 .)9199تحقق انکا  ،نیازیند «داوری بیطرفاند»

نسبت بد حقوق ،سودها و زیانهای خود و طر یقاب است .یرحاو نراقای انکاا را در یقابا
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نکبیت یذیو قرار داده و انسان ینکف را سی یررفی یی ناد اد در رفتاار و قضااوتهای از
ترکب بیجا نسبت بد خود ،وابستگان و دوستان پرهیز ند و حقوق دیگران را ضایع نکناد
 9113ج 9

(نراقای

ص  120و  .)121وجود داوری بیطرفاند را ییتوان ناظر بد جنبد شناختی انکا قلماداد

رد )۴ .خودییزانی در تریی حق :با توجد بد روایات ،یفهو انکا بد خاودییزانی در تریای حاق
در یقاب خودگزینی در روابط اشاره دارد .خودییزانی در تریی حق بد آن یرناست د فرد در تریای
حق ،خود را جای فرد یقاب در رابطد قرار دهد بدی یرنا د ندتنها بد حقوق و ساود و زیاان خاود
توجد ند بلکد بد حقوق و سود و زیان فرد یقاب نیز اهمیات نشاان دهاد و در یقابا  ،خاودگزینی
ً
در رابطد بدان یرناست د فارد یقابا  ،ساودها و زیانهاای او را در رابطاد در نظار نگیارد و صارفا
حقوق و سود و زیان شخکی خاود را در آن رابطاد دنباا ناد و اگار هام باد فارد یقابا حاق یاا
سودی یی رساند متر از حق واقری فرد یقاب است .در همی راستا ،در تفسیر انکاا بیاان شاده
است د بد دیگران حقی را انطا نی یانند حقی
 9110ج 01

د از دیگران برای خود ییخواهی (حسینی زبیاد

ص  )191و برای دیگران داوری نی همچون حکم و داوریای د بارای خاود یی نای

 .1ایا صادق :۷ا ْلإِنْصَافُ وَ ضِدَّهُ ا ْلحَمِیه

(راوند

 1.)9193اییریؤینان نلی ۷نیز در ناید سی و یکم نهجالبالغد ،در سافارشهای خاود باد

ایا حس  ۷ییفریایند «فرزند ! خود را ییان خوی و دیگری ییزان قرار ده ،پس آنچد برای خود
دوست ییداری برای جز خود دوست بدار و آنچد تاو را خاوش نیایاد بارای او نااخوش بشامار!».
ازآنجا د در خود ییزانی در تریی حق ،نونی غلبد بر هیجانات خودگرایی وجود دارد ،ییتوان ایا
یؤلفد را یؤلفد هیجانی انکا دانسات )۹ .واداری  -باازداری :در ناار جنباد داوری بیطرفاناد و
جنبد خودییزانی ،جنبد دیگری د برای تحقق یفهو انکا نیاز اسات اد هماان جنباد رفتااری و

نملیاتی است ،یرنی بدصر داوری بیطرفاند و خودییزانی در تریی حق ،انکا یحقق نمیشود
بلکد نیاز بد اقدا ینکفاند (واداری) و پرهیز از ظلم یا همان نم غیرینکفاند (بازداری) است.

ن سر دبیر سخن سر {

اییار یؤینااان ۷در ساافارشهای خااود بااد ایااا حسا  ۷در تبیاای نملاای انکااا درساات
برد از تث ید بر خاودییزان ی در تریای حاق ،بار ایا نکتاد تث یاد ییفریایناد اد «و ظلام یکا
چنانکد دوست نداری بر تو ظلم رود و نیکی

چنانکد دوست ییداری بد تو نیکای نناد و آنچاد

از جز خود زشت ییداری برای خود زشت بدان و از یرد بارای خاود آن را بپساند اد از خاود در
حااق آنااان ی ایپسااندی و یگااوی بااد دیگ اران آنچااد شاانیدن آن را خااوش نااداری و یگااو آنچااد را
ندانی ،هرچند آنچد ییدانی انادک باود و یگاو آنچاد را دوسات ناداری باد تاو بگویناد» (یشاری
 .1رسو خدا :۹السَّابِقُو نَ إِلَی ظِلِّ الْعَرْشِ طُوبَی لَهُمْ قِیلَ یا رَسُولَ ال َّلهِ وَ مَنْ هُمْ فَقَالَ الَّذِِینَ یقََْلُذونَ ا ْلحَذإَّ إِ َا
سئِلُوهُ وَ یحْکمُونَ لِلنَّاسِ کحُکمِهِمْ ِل َأنْفُسِهِمْ هُمُ السَّابِقُونَ إِلَی ظِلِّ الْعَرْشِ
ِلُو َنهُ إِ َا ُ
سَمِعُوهُ وَ یَْ ُ

تبیییین مییدل مفهییومی انصییاف اجتمییاعی از دیییدگاه اسییالم خ

شک  :9یؤلفدهای انکا در روایات

۷1

 .)9191در همی راساتا ،رساو خادا ۹ظلام و دساتدارزی نکاردن باد حاق دیگاران و زیار پاا
نگذاشاات انکااا را یکاای از خکاالتهای ای
نشاندهای قویتری

انسانها (صدو

ننااده ایمااان (صاادو

 1)9130و نیااز یکاای از

 2)9121یررفی ییفریایند .ازای رو انکاا هنگاایی انکاا

شمرده ییشود د بد رفتار ینکفاند ینتهی گردد بد ای یرنا د ندتنها انسان باید خود را چون دیگران
و دیگران را همچون خود ببیند و درباره خود و دیگران یکسان بیندیشد بلکد باید یکساان نیاز رفتاار
ند (جمشید

9132

ص .)933

فرایند انصاف

برای یشخص ردن فرایند نملیاتی شدن یؤلفدهای انکا  ،ییتوانیم از الگوی زیستی وا ن باد
یحرکها مک بگیریم .بررسیهای یغزنگاری یغناطیسی )MEG( 3نشاان ییدهاد اد شناساایی
واقری یحرک هیجانی ،حدود  992هزار ثانید پس از رسیدن یحارک باد ورودیهاای حسای فارد
ظاهر ییشود و پی از آن ،نخست پاسخهای سریع و گسترده نکبی و پردازش هیجانی نسبت باد
یحرکهای هیجانی بدوسیلد آییگدا انجا ییشاود آییگادا درواقاع ،بدیثاباد واساطدای یهام،
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یوجااب تثثیرگااذاری هیجانااات در ادراک و توجااد ییشااود .همچناای بررساایهای نکااب -
زیستشناختی نشان ییدهد د سازو ار یغزی پردازش هیجانی (بخ آییگدا ) از ساازو ارهای
یغزی توجد (قشر یغز و سایر بخ ها) ،یستق نم یی ند و قب از بد ار افتادن بخ شاناختی
یغز (توجد انتخابی و استد ،آگاهاند) ،ای سازو ار پردازش هیجانی است د بد راه ییافتد و اثار
قدرتمندی بر استد،

 ،تثبیت انتقااد ،یاادآوری وقاایع گذشاتد و تکامیمگیری ییگاذارد (یور،

 .)9139بر ای اساس ییتوان گفت د نخستی بخ از ته

4

د برد از ورود یحرکهاای یحیطای

فرا یی شود ،بخ هیجانی و سپس بخ شناختی است د درگیار پاردازش یوضاوع ییشاود و
درنهایت سبب بروز رفتار در فرد ییشود البتد روش است اد سارنت ایا پاردازش (زیار 992
دخِ ْلهُ رِضَذاهُ فِذی بَاطِذلٍ وَ
 .1رسو خدا :۹ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ کنَّ فِیهِ اسْتَکمَلَ خِصَالَ الْإِیمَانِ الَِِّی إِ َا َرضِی لَمْ ی ْ
جهُ غَضَ َُهُ مِنَ ا ْلحَإِّ وَ إِ َا قَدَرَ لَمْ یتَعَاطَ مَا لَیسَ لَه
خرِ ْ
إِ َا غَضِبَ لَمْ ی ْ

 .2رسو خدا :۹أَ لَا ُأخَِْرُ کمْ بِأَشَدِّکمْ وَ أَ ْقوَاکمْ قَالُوا بَلَی یا رَسُولَ ال َّلهِ قَالَ أَشَدُّکمْ وَ أَ ْقوَاکمُ الَِِّی ...إِ َا قَذدَرَ لَذمْ
یتَعَاطَ مَا لَیسَ َلهُ بِحَإ

3. magnetoencephalography
4. Dolan, R. J

هزار ثانید) آنقدر با،ست د گویا هیجانات و شناختها ،همزیان در بررسی یحرکهای یحیطی
درگیر ییشوند .بر ای اساس ،ییتوان الگوی تی را ارائد داد:

شک  :0الگوی وا ن بد یحرک

بر اساس الگوی فوق ییتوان فرایند تحقق بیانکافی را بدصورت زیر یشخص رد:

بر اساس ای الگو ،نخست بخ هیجانی درگیار ییشاود بناابرای ییتاوان گفات در فرایناد
انکا جایگاه نخست بد «هیجان» و «پاردازش هیجاانی» اختکااص دارد اد یرباوط باد یؤلفاد
هیجانی انکا یرنی «حقگرایی» است و ینظور از آن ،غلبد بر خودگرایی و حا م ردن حقگرایی
است و ضرف در تنظیم هیجانی و خود نترلی هیجانی پایی  ،نقطد شروع فرایند بیانکافی اسات.
سپس بخ شناختی و درنهایت بخ رفتاری انکا بد ار ییافتند.
ابعاد انصاف

از دیدگاه روانشناسی انکا زیانی از سوی دو طر رابطد یحقاق ییشاود اد هار یاک از آنهاا
نسبت بد فرد یقاب خود ،انکا دهی داشاتد باشاند ایاا از نگااه اساال  ،انکاا زیاانی یحقاق
ییشود د فرد نسبت بد فرد یقاب خود در رابطد انکا دهی داشتد و از ساویی نیاز از فارد یقابا
خود انتظار انکا (انکا خواهی) نداشتد باشد .بر ای اساس ،از دیدگاه اسالیی ،تحقق انکاا
نیازیند تحقق دو برد است :برد انکا دهی و برد انکا خواهی ای بدان یرناست د رابطاد در
اسال تقاب یحور نیست د اگر او انکا داد تو انکا بده و اگر نداد ،انکا نده بلکد رابطد در
اسال آنگوند است د تو انکا بده و از فرد یقاب خود هم طلب انکا نداشاتد بااش! تبیای دو

تبیییین مییدل مفهییومی انصییاف اجتمییاعی از دیییدگاه اسییالم خ

ن سر دبیر سخن سر {

شک  :1فرایند تحقق بیانکافی

۷1

برد انکا خواهی و انکا دهی در اداید ارائد ییشود.
یک :انصافدهی

انکا با ارتقای سطح یفی روابط ،سطح می رابطدها را نیز ارتقا ییبخشاد بدی صاورت اد از
جهت یفی ،انکا از سویی با فراهمسازی زییندهای انتمااد
یثبت یتقاب در رابطد

2

(همل،

1

(تمیمای 9133

ص  )119و وا ان

ص  ،)111ینجر بد نزدیک شدن قلبها بد همدیگر (همل )،و درنتیجد

تداو یافت یحبت( 4همل ،)،برادری

3

5

(همل،

ص  )119و رابطد دوستاند

6

(همال،

ص  )111ییشاود و از

سویی نیز در هنگا بروز اختالفات ( د در هر رابطدای یمک است پی بیایاد) ،راهبارد یطمئنای
برای رفع اختالفات و زنده شدن دوباره صمیمیتها( 7همل )،است .بد دلی همی ویژگیهای یفای
است د انکا از جهت می نیز بر رابطد اثر یثبت دارد و سابب افازای یاافت شابکد دوساتان

8

(همل )،ییشود .بر همی اساس ،انکا از نگاه دینی ،شرطی یهام در رواباط بای فارد و دیگاران
یطرح شده است

9

(صدو

 )9130و روایاات یرکاویی  ،:در ناار بیاان آثاار دنیاوی و اخاروی

انکا همچون نزت یافت فرد در دنیا
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۷8

10

(کلینی

 ،)9129تقرب الهی (همل )،و قرار گارفت در پنااه
11

دتِ النُّفُوسُ بِتَعْدِی ِلهِ
 .1ایا نلی :۷مَنْ کثُرَ إِنْصَا ُفهُ تَشَاهَ َ
صفَ
صفَ ُأنْ ِ
 .2ایا نلی :۷مَنْ َأنْ َ

 .3ایا نلی :۷ا ْلإِنْصَافُ ی ْأ ِلفُ [ی َت َأ َّلفُ] الْقُلُوبَ
 .4ایا نلی :۷ا ْلإِنْصَافُ یسْتَدِیمُ الْ َمحَ ََّةَ

خوَّةُ
 .5ایا نلیَ :۷معَ ا ْلإِنْصَافِ تَدُومُ ا ْل ُأ ُ
 .6ایا نلی :۷بِالنَّصَ َفةِ تَدُومُ ا ْلوُصْ َلةُ

 .7ایا نلی :۷ا ْلإِنْصَافُ یرْ َفعُ ا ْلخِلَافَ وَ یوجِبُ الْإئْتِلَافَ
صفُ کثِیرُ ا ْلأَ ْولِیاءِ وَ ا ْلأَوِدَّاءِ
 .8ایا نلی :۷الْمُنْ ِ

 .9ایا صادق :۷أَوْحَی اللَّهُ إِلَی آدَمَ علینَیناوآلهوعلیهالسالم أَنِّی سَأَجْمَعُ لَک الْکلَامَ فِی أَرْبَعِ کلِمَاتٍ قَذالَ یذا رَبِّ وَ
مَا هُنَّ قَالَ وَاحِدَةٌ لِی وَ وَاحِدَةٌ لَک وَ وَاحِدَةٌ فِیمَا بَینِی وَ بَینَک وَ وَاحِدَةٌ فِیمَا بَینَک وَ بَینَ النَّاسِ قَذالَ یذا رَبِّ بَیذنْهُنَّ
لِی حَتَّی أَعْلَمَهُنَّ قَالَ أَمَّا الَّتِی لِی فَتَعَُْدُنِی ال تُشْرِک بِی شَیئاً وَ أَمَّا الَّتِی لَک فَأَجْزِیک بِعَمَلِک أَحْوَجَ مَا تَکذونُ إِلَیذهِ وَ
أَمَّا الَّتِی بَینِی وَ بَینَک فَعَلَیک الدُّعَاءُ وَ عَلَی الْإِجَابَةُ وَ أَمَّا الَّتِی بَینَک وَ بَینَ النَّاسِ فَتَرْضَی لِلنَّاسِ مَا تَرْضَذی لِنَفْسِذک وَ

تَکرَهُ لَهُمْ مَا تَکرَهُ لِنَفْسِک

سهِ لَمْ یزِدْهُ ال َّلهُ إِلَّا عِزّ
صفِ النَّاسَ مِنْ نَفْ ِ
 .10ایا نلیَ :۷ألَا إِ َّنهُ مَنْ ینْ ِ

 .11ایا صادق :۷ثَلَا َثةٌ هُمْ أَقْ َربُ ا ْلخَلْإِ إِلَی ال َّلهِ یوْمَ الْقِیا َمةِ حَتَّی یفْرُغَ مِنَ ا ْلحِسَابِ َرجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَةٌ فِی
دهِمَا عَلَذی الْذخخَرِ
ضَِهِ إِلَی َأنْ یحِیفَ عَلَی مَنْ َتحْتَ یدِهِ وَ َرجُلٌ مَشَی بَینَ اثْنَذینِ فَلَذمْ یمِذلْ مَذعَ َأحَذ ِ
حَالِ غَ َ

حضرت حق در روز قیایت( 1همل )،و ورود بد بهشت

2

(طدسای

 ،)9191با بیانهاای یختلاف توجاد

یؤینان را نسبت بد جایگاه یهم ای اص ارتباطی جلب ردهاند .در ای دستد از روایاات ،انکاا
از شریفتری انما

3

(کلینی

 ،)9129یهمتری واجبات( 4همل )،و ایتحاناات الهای( 5همال ،)،یایاد

خوشبختی( 6همل )،و شرط تحقق ایمان حقیقی (همل )،دانستد شده و یرکاویان :یؤیناان را باد
7

رنایت ای اص در روابط تشویق ردهاند.
دو :انصافخواهی

در نار آیوزه های اسالیی د افراد را بد رنایت انکا در رابطاد باا دیگاران تشاویق ارده اسات،
آیوزه هایی نیز وجود دارند د افراد را از یطالبد انکا از طر رابطاد یناع ردهاناد .البتاد در ایا
ییان ،یواردی وجود دارد د بد دلی ضرف برجستد فرد یقاب  ،انتظار انکا از او نمیتوان داشت.
در همی راستا و بنا بر روایات ،دانا از نادان ،نیکو ار از بد ار و بخشنده از انسان پست ،هرگز نبایاد
ن سر دبیر سخن سر {

توقع انکا داشتد باشد

8

(تمیمی 9133

ص .)111روش است ای یوضوع باد دلیا وجاود ضارف

برجستد در فرد یقاب رابطد است .باای حا  ،در روابطی د ای ضرفها نیز دیده نمیشود ،پرهیاز

 .1رسو خدا :۹ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ کنَّ فِیهِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ کانَ فِی ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ یوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ أَعْطَی النَّذاسَ مِذنْ
نَفْسِهِ مَا هُوَ سَائِلُهُمْ وَ رَجُلٌ لَمْ یقَدِّمْ رِجْلًا وَ لَمْ یؤَخِّرْ رِجْلًا حَتَّی یعْلَمَ أَنَّ َلِک لِلَّهِ رِضًا وَ رَجُلٌ لَمْ یعِذبْ أَخَذاهُ الْمُسْذلِمَ
بِعَیبٍ حَتَّی ینْفِی َلِک الْعَیبَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا ینْفِی مِنْهَا عَیَاً إِلَّا بَدَا لَهُ عَیبٌ وَ کفَی بِالْمَرْءِ شُُُلًا بِنَفْسِهِ عَنِ النَّاس

خفْ فَقْراً وَ أَفْشِ السَّذلَامَ فِذی الْعَذالَمِ وَ
 .2ایا صادق :۷مَنْ یضْمَنُ لِی أَرْبَ َعةً بِأَرْبَ َعةِ أَبْیاتٍ فِی ا ْلجَ َّنةِ َأنْفِإْ وَ لَا َت َ
صفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِه؛ یا رَسُولَ ال َّلهِ عَلِّمْنِی عَمَلًا أَ ْدخُلُ بِذهِ ا ْلجَنَّذةَ فَقَذالَ مَذا
اتْرُک الْمِرَاءَ وَ إِنْ کنْتَ ُمحِقّاً وَ َأنْ ِ

َأحَََْْتَ َأنْ یأْتِیهُ النَّاسُ إِلَیک َفأْ ِتهِ إِلَیهِمْ وَ مَا کرِهْتَ َأنْ یأْتِیهُ النَّاسُ إِلَیک فَلَا َتأْ ِتهِ إِلَذیهِمْ خَذلِّ سَذَِیلَ الرَّاحِذلَ؛
عَنِ ال ِّرضَا عَنْ آبَا ِئهِ عَنْ أَمِیرِ الْ ُمؤْمِنِینَ ۷قَالَ رَجُلٌ لِلنََِّی ۹عَلِّمْنِی عَمَلًا لَا یحَالُ بَینَهُ وَ بَینَ الْجَنَّةِ  -قَالَ لَا تَُْضَذبْ

وَ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَیئاً  -وَ ارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَی لِنَفْسِک

 .3ایا صادق :۷سَیدُ ا ْلأَعْمَالِ ثَلَا َثةٌ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِک حَتَّی لَا تَ ْرضَی بِشَیءٍ إِلَّا َرضِیتَ لَهُمْ مِثْ َلهُ

 .4ایا صادق :۷أَ لَا ُأخَِْرُک بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ ال َّلهُ عَلَی خَلْ ِقهِ ثَلَاثٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْس

 .5ایا صادق :۷مَا ابْتُلِی الْمُؤْمِنُ بِشَیءٍ أَشَدَّ عَلَیهِ مِنْ خِصَالٍ ثَلَاثٍ یحْرَمُهَا قِیلَ وَ مَا هُنَّ قَالَ ...وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ
صفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِه
 .6رسو خدا :۹طُوبَی لِمَنْ ...وَ َأنْ َ

ِلِک الْ ُمؤْمِنُ حَقّا
سهِ فَ َ
صفَ النَّاسَ مِنْ نَفْ ِ
 .7رسو خدا :۹مَنْ وَاسَی الْفَقِیرَ مِنْ مَا ِلهِ وَ َأنْ َ

 .8ثَلَا َثةٌ لَا ینْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَا َثةٍ أَبَداً الْعَاقِلُ مِنَ ا ْل َأحْمَإِ وَ الََْرُّ مِنَ الْفَاجِرِ وَ الْکرِیمُ مِنَ ال َّلئِیمِ

تبیییین مییدل مفهییومی انصییاف اجتمییاعی از دیییدگاه اسییالم خ

بِشَعِیرَةٍ وَ َرجُلٌ قَالَ بِا ْلحَإِّ فِیمَا َلهُ وَ عَلَیه

۷3

از انکا خواهی یکی از اصو ارتباطی یهم برشمرده شده اسات .ایاا صاادق ۷در ایا زییناد
ییفریایند :درخواست انکا از برادران ،دور از انکاا اسات

1

(طدسای

 .)9191شااید از همای

روست د از نگاه روایات ،رنایت انکا ایری بسیار دشاوار دانساتد شاده اسات

2

(صادو )9130

چرا د ندتنها انکا دهی ایری دشوار است ،بلکد فراتر از آن ،انتظار انکا نداشات از سای اد
فرد در حق او انکا را رنایت یی ند ولی او درباره رنایت حق فارد یقابا توجاد ،ز را نادارد،
بدیراتب دشوارتر است و بدنونی ای همان یوضونی است د در اسال از آن بد ایثار یااد ییشاود
(تمیمی 9133

3

ص .)111

الگوهای ارتباطی مبتنی بر انصاف

بر اساس آنچد بیان شد ،در رابطد ییتوان الگویی از دو برد انکا دهی و انکاا خواهی یتکاور
شد .بر پاید ای الگو ،اگر در رابطد دوطرفد ،هر دا از دو طار  ،انکاا دهی باا ،نسابت باد فارد
یقاب داشتد و از سویی ،انکا خواهی پایی از فرد یقاب داشتد باشند ،الگوی ارتباطی حاا م بار
روابط آن دو« ،الگوی اسالیی انکا » خواهد بود الگویی د در آن هر یک از دو طر  ،ینکفاند
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11

رفتار یی نند و ایثارگرایاند انتظار انکا از فرد یقاب ندارند .درحاالی اد اگار در رابطاد دوطرفاد،
هر دا از دو طر  ،انکا دهی با ،نسبت بد فرد یقابا و از ساویی ،انکاا خواهی باا ،از فارد
یقاب داشتد باشند.
ً
ای همان الگوی روانشناسی انکا ییشود د صرفا بر یک جنباد اد هماان انکاا دهی در
رابطد است تث ید دارد و جنبد یرایلدگرایاند باد رابطاد ییدهاد .در ناار ایا دو الگاوی ارتبااطی،
«الگوی گوشدگیری» و «الگوی طلبکاراند» وجود دارد .الگوی ارتباطی گوشدگیری الگاویی اسات
د در آن انکا دهی و انکا خواهی هر یک از دو طر رابطد پایی است د ای الگو باد ساردی
در روابط ینجر ییشود .الگوی ارتباطی طلبکاراند یا خودخواهاند الگویی است د انکاا خواهی
هر یک از دو طر رابطد ،از فرد یقاب خود با ،است حا آنکد انکا دهی او نسبت بد فرد یقابا
پایی است د ای الگوی ارتباطی نیز بد سردی روابط و نیز دشمنی ینجر ییشود .شایانت ر اسات
 .1ایا صادق :۷لَیسَ مِنَ االِنصَافِ مُطَالَ ََةُ االِخوَانِ بِاالِنصَافِ

سهِ
 .2رسو خدا :۹یا عَلِی ثَلَاثٌ لَا تُطِیقُهَا هَِِهِ ا ْلأُ َّمةُ ...وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْ ِ
 .3ایا نلی :۷عَامِلْ سَائِرَ النَّاسِ بِا ْلإِنْصَافِ وَ عَامِلِ الْ ُمؤْمِنِینَ بِالْإِیثَارِ

د گاه هر یک از دو طر رابطد الگویی از انکا را در رابطد خود دارند برای یثا  ،فاردی یمکا
است الگوی اسالیی انکا را در رابطد باد اار گیارد ولای فارد یقابا یمکا اسات از الگاوی
روانشناساند انکا  ،یا الگوی گوشادگیری و یاا حتای الگاوی طلبکاراناد انکاا بهاره گیارد اد
درای باره ییتوان گفت افراد نادان ،بد ار و پست ،الگوی طلبکاراند دارند.
بعد انصافدهی
با،

با،

پایی

شک  :1الگوهای ارتباطی یبتنی بر یفهو انکا

بحث و نتیجهگیری

رویکرد انکا

ریشد در دیدگاه لذتگرایی و یرایلادگرایی دارد (هدمالنز 9193؛ فرانازو

 .)9133در

ای رویکرد ،افراد در روابط اجتمانی خود با دیگری د بدسان یرایلدای دوجانبد اسات ،یبتنای بار
سود و لذتی د برای دیگری فراهم ییآورند یا از او سب یی نناد و رناج و دردی اد در رابطاد از
دیگری دفع یی نند یا بدوسیلد دیگری از خود دفع ییشود ،بد در ی از ینکفاند و غیرینکفاند بودن
رابطد ییرسند و بر پاید ادراک ییزان ینکفاند یا غیرینکفاند رابطاد ،رابطاد را ام ،زیااد و یاا قطاع
یی نند .بر ای اساس ،حفظ یا انحال رابطد ،بر نحوه تبااد پاداشهاا و هز ینادهای بای انضاای

1۷
تبیییین مییدل مفهییومی انصییاف اجتمییاعی از دیییدگاه اسییالم خ

ن سر دبیر سخن سر {

پایی

بعد انصافخواهی

رابطد یبتنی است و نیز بد ای د انضای رابطد هزیندها یا پاداشهای یربوط بد اداید یا خاتمد رابطاد
را بدصورت خودآگاه و یا ناخودآگاه چگوند ارزیابی یی
رجبی

نناد ،بساتگی دارد (خجسارهمهر فرامارز و

 .)9119ارزیابی ناخودآگااه یتوجاد پاداشهاا (همچاون دادن اطالناات ،لبخناد تثییادآییز،

ترریف خاطره ،احساس یحبوب بودن و نظایر آنها) و یا نوای ناخوشاایندی (همچاون دلخاوری،
ند تثیید ،احساس سوءتفاهم ،اتال وقت و نظایر آنها) است د بدصاورت ناهشایار در رابطاد ردوباد
ییشود (کرنمی  .)9130حتی در روابط والد  -فرزندی و یا روابط ناشقاند نیز د در آن هر طار دغدغاد
رفاه فرد یقاب و ند تباد

 )9111 9130و ای دساتد از رواباط

ینافع را دارد (کالر و میلز 0229؛ میلز و کالر

بر اساس نظرید نشق اجتمانی تبیی ییشوند شاهد آنیم د یالحظاتی ضمنی درباره انکا وجاود دارد
(هلرو

و وبر  )0220بدویژه زیانی د روابط دچار استرس و تن ییشوند.

در یقاب ایا رویکارد ،دیادگاه اساالیی وجاود دارد اد باد رضاایت خداوناد و برقاراری رواباط
خدایحوراند و آخرتباوراند اصالت ییدهد و لذتطلبی دنیایحوراند و یرایلدگری دنیایحوراناد را
بد چال
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یی شد .البتد دیدگاه اسالیی هم بد رویکرد انکا در روابط یرتقد اسات ایاا انکاافی

ینطبق با الگو انکا اسالیی .در همی راستا ،در نقد لذتطلبی دنیایحوراند ،ای گوند لذتطلبی
را نای غفلت [از یاد خداوند و آخرت]
ّ
لذتهای دنیوی را سبب نابودی و هال ت یررفی یی ند( 2همل .)،در یقاب  ،توجد باد آخارت اد
ّ
درگرو خداباوری است را تردی ننده و از بی برنده ای لذتها یررفای یای ناد( 3یشاری .)9191
1

(تمیمی 9133

ص )121یررفی رده و آزینادی نسابت باد

بدبیاندیگر  ،در دیدگاه اسالیی با ترابیر گوناگون بد لزو خادایحوری و یراادیحوری در رواباط باا
دیگران تث ید یی شود .در ای زییند ،دوستی ردن و دشمنی ورزیدن برای خدا و دوسات داشات و
نفرت داشت برای خدا ،یجماع هماد خاوبیهاا یررفای شاده

4

خداوند در جهت رنایت حقوق فرد یقاب  ،یکی از حقوق طر ِ

(تمیمای 9133

ص )921و تارس از

رابطد دانستد شده اسات (مجلسای

 .1ایا نلی :۷اللَِّّةُ تُلهی

 .2ایا نلی :۷قَلَّ مَن غَرِی بِاللَِّّاتِ إلّا کانَ بِها هَالکهُ

 .3ایا نلی :۷مَنِ اشتاقَ إلَی الجَ َّنةِ سَال عَنِ الشَّهَواتِ

 .4ایا نلی :۷جِمَاعُ ا ْلخَیْرِ فِي الْ ُموَاالةِ فِي ال َّلهِ وَ الْمُعَادَاةِ فِي ال َّلهِ وَ الْ َمحَ ََّةِ فِي ال َّلهِ وَ الَُُْْضِ فِي اللَّه

 1.)9121همچنی شاد ردن یؤی  ،شاد ردن خداوند

2

(کلینی

 )9129و رفع اندوه او اد در ضام

رابطد اتفاق ییافتاد زییناد رفاع انادوههای آخرتای از فارد ،بیاان شاده اسات( 3همال .)،ایا نگااه
خدایحوراند تا آنجاست د طر اصلی رابطد خداوند یررفی ییشود بادی یرناا اد افاراد بشار،
خانواده خداوند یررفی ییشوند (طر اصلی رابطد) و یحبوبتری افراد سی دانستد ییشود اد
بد خانواده خداوند سودرسانتر باشد

4

(کلینای

 )9129و ای نوع نگاه برخال روانشناسی است اد

طر اصلی در رابطد ،فرد یقاب یررفی ییشود .بر ای اساس ،در یقاب رویکرد انکا و رویکرد
نشق اجتمانی در روانشناسی ،یی توان نشق خدایی را یطرح رد .بر پایاد همای نشاق خادایی
است د التزا بد الگوی انکا اسالیی (انکا دهی بد یک طر رابطد بد هماراه انکاا خواهی
نکردن از او) یطرح ییشود و از همی رو مو است احتماالی از طار یقابا رابطاد را خداوناد
جبران یی ند.

نکاردن دیگاران از تاو ،نبایاد تاو را باد خاوبی اردن
خداوند در رابطد ای گوند ییفریایند :تشاکر
ِ

بیرغبت سازد ،زیرا سی د از آن نیکی ،متری بهرهای نمیبرد (خداوند) از تو قدردانی یی ناد
و از سپاسگزاری ای [خادای] سپاساگزار ،تاو باد بای از آن چیازی یایرسای اد فارد ناساپاس
فروگذاشااتد اساات «و خداونااد نیکو اااران را دوساات دارد»

6

(یشااری

 )9191و یااا رسااو

خاادا۹

ییفریایند« :در ییان یردیان ،نیکو اری د از نیکی او قدردانی نمیشود ،ینازلت در نازد خادا از
همد برتر و وسیلد ّ
تقرب از همد بیشتر است»( 7راوند .)9193
شهُ و ال تَخدَ َعهُ و تَتَّقِی ال ّلهَ تَارک و تعالی فی أمرِهِ
 .1ایا سجاد :۷حَإُّ الخَلِیطِ أن ال تَُُرَّهُ و ال تَُُ َّ
 .2رسو خدا :۹مَن سَرَّ مُؤمنا فَقَد سَرَّنی و مَن سَرَّنی فَقَد سَرَّ ال ّلهَ

 .3ایا صادق :۷مَن نَفَّسَ عَن مؤمنٍ کر َبهً نَفَّسَ ال ّلهُ عَنهُ ک َربَ اآلخِرَةِ ،وخَ َرجَ مِن قََرِهِ وهُو ثَلِجُ الفُؤادِ

 .4رسو خدا :۹ا ْلخَلْإُ عِیالُ ال َّلهِ َف َأحَبُّ ا ْلخَلْإِ إِلَی ال َّلهِ مَنْ نَ َفعَ عِیالَ ال َّلهِ وَ أَ ْدخَلَ عَلَی َأهْلِ بَیتٍ سُرُور
 .5رسو خدا :۹یدُ ال ّلهِ تعالی فَوقَ رُؤوسِ المُکفَّرِینَ تُرَفرِفُ بالرَّح َمةِ

دنَّک فی المَعروفِ مَن ال یشکرُهُ لک ،فقد یشکرُک علَیهِ مَن ال یستَم ِتعُ بِشیءٍ مِنذهُ و قذد
 .6ایا نلی :۷ال ی َزهِّ َ
تُدرِک مِن شُکرِ الشاکرِ أکثَرَ مِمّا أضاعَ الکافِرُ« ،و ال ّلهُ یحِبُّ المُحسِنِینَ»

 .7رسو خدا :۹أفضَلُ الناسِ عِندَ ال ّلهِ مَنزِ َلةً و أقرَبُهُم مِنَ ال ّلهِ وَسی َلةً المُحسِنُ یکفَّرُ إحسا ُنهُ
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