دین و ارتباطات انسان

دین و ارتباطات انسان
ّ
حجت الله بیات

1

دین که همان پیام ،قانون ،برنامه و آیینی است که از مبدا هستی سرچشـمه مـیگیـرد،
ً
مخاطبش انسان است و کامال ماهیت و کاربردهای ارتباطی دارد .مهمترین بخشی کـه
ماهیت و کارکرد ارتباطی دین را به خوبی آشکار میکند ،معارفی است کـه انـواع و حـدود
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چکیده

ارتباطات انسان را تبیین مینماید .با توجه به جایگاه انسان در نظـام آفـرینش و مسـیری
که خداوند در قالب دین برای سعادت او ترسیم کرده است ،مهمترین بخشهای معـارف
دینی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تبیین ،تنظیم و مـدیریت ارتباطـات او پرداختـه
است؛ زیرا همه زندگی انسان در ارتباطات او خالصه میشود و دین نیز حامـل پیامهـایی
است که آیین چگونه زیستن و ارتباط برقرار کردن را میآموزد.
کلید واژهها :دین ،انسان ،ارتباطات ،خدا ،خود ،طبیعت و دیگران.

دین پیام خداست از این رو جوهره و ماهیتی ارتبـاطی دارد .پـس بـا تصـور دیـن ،ارتبـاطی بـودن آن
تصدیر میشود و با توجه به نقش دین در زندگی انسان میتوان مهمترین و محـوریتـرین کـارکرد آن را
تبیین ،تنظیم  ،کنترل و هدایت انسان در ارتباطات او با خدا ،با خود ،با طبیعت و با دیگران دانست.
با توجه به ماهیت و کارکرد ارتباطی دین باید توجه داشت کـه مفهـوم ارتبـاط بسـیار گسـترده و
متنوع است .از این رو تعریف ارتباط بستگی به موضوع آن دارد .آن چه در تمام تعاریف اصطالحی
ارتباط در هر موضوعی به چشم میخورد وجود دو طرف و نسبت بین آنها است.
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث
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بنابر این باید دید متعلر ارتباط چیست و در چه علمی و نسبت به چه موضوعی در باره آن بحث
میشود .زیرا گاهی رابطه بین خدا و جهان ،گاهی خدا و انسان و گاهی ارتبـاط خـدا و پیـامبران از
طریر وحی مورد نظر است .گاهی ارتباطات انسان مراد اسـت و گـاهی رابطـه بـین حیوانـات و یـا
اشیا و مواد با یکدیگر مد نظر است.
عالوه بر تنوع در موضوع و متعلر ارتباط ،نوع آن نیز مهم است .زیرا رابطه بـین دو فـرد یـا دو
چیز گاهی ظاهری یا باطنی ،گاهی واقعی یا مجازی و یا اعتباری و گاهی ارتباط معنوی یـا مـادی
است .از سوی دیگر ارتباط و عالقه بین دو چیز صرف نظر از نوع و ویژگیهای آنها میتواند رابطه
علت و معلولی یا رابطه جز و کل و یا رابطه مقدمهای باشد.
مهمترین بخشی که به خوبی ماهیت و کارکرد ارتباطی دین را آشکار میکند معارفی اسـت کـه
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انواع و حدود ارتباطات انسان را تبیین مـینمایـد .بـا توجـه بـه جایگـاه انسـان در نظـام آفـرینش و
مسیری که خداوند در قالب دین برای سعادت او ترسیم کرده است مهمتـرین بخشهـای معـارف
دینی مستقیم و غیر مستقیم به تبیین ،تنظیم و مدیریت ارتباطات او پرداخته است.
روشن است کـه همـه زنـدگی انسـان در ارتباطـات او خالصـه مـیشـود و دیـن نیـز مجموعـه
پیامهایی است که ضمن تعیین جایگاه انسان در نظام آفرینش ،آیین چگونه زیستن و ارتباط برقرار
کردن را به انسان میآموزد.
ایجاد ارتباط با «خود» ،با «خدا» و با «دنیا» از اساسیترین دغدغههای اولین انسانی که پـا بـه
عرصه وجود نهاد ،بود .با خلقت انسانهای بعدی ،برای او رابطهی با «دیگران» نیز مطرح شد.

َ
َُْ ُ َ
ً
ّ
ُ
َ َ ُ
َ َ ُ
َ ً
َو الله َج َعل لک ْم ِم ْن أنف ِسک ْم أ ْز َواجا َو َج َعل لک ْم ِم ْن أ ْز َو ِاجک ْم َب ِنی َن َو َحف َدة
(...نحل)70 ،

«و خدا برای شما از خودتـان همسـرانی قـرار داد ،و از همسـرانتان بـرای شـما پسـران و

نوادگانی نهاد »...

اولین انسان که نقش پیامبری نیز داشت با دریافت وحی ،در کنار ارتباط عاطفی و خـانوادگی،
م موریت یافت عالوه بر اینکه رابطـه خـویش را بـا «خـود» ،بـا «خـدا» و بـا «طبیعـت» براسـاس
آموزههای وحیانی تنظیم کند ،پیام خدا را به «دیگران» نیز برساند و بـا برقـراری ارتبـاط بـا آنهـا،
پیام خداوند را «تبلیغ» کند.
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خداوند متعال در اولین خطاب به حضرت آدم

میفرماید:

ُْ
َ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
َ َْ
َ ً ُ
ک ال َج َّنة َو کال ِم ْن َها َرغدا َحیث ِش ْئ ُت َما َو ال تق َر َبا
َو قل َنا یا آد اسکن أنت و زوج
َّ
َّ َ َ ُ َ
ه ِذ ِه الش َج َرة ف َتکونا ِم َن الظ ِال ِمی َن (بقره)32 ،
و گفتیم« :ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از (نعمتهای) آن ،از هرجـا
میخواهید ،گوارا بخورید؛ (اما) نزدیک این درخت نشوید؛ که از ستمگران خواهید شد.

ُ
در این خطاب عالوه بر چگونگی رابطهی انسان با همسرن یعنی همراهی در سکونت( ْاسک ْن
َ ُ َ
ُ
َْ َ
َ
ُ
أنت َو َز ْو ُجک) ،رابطه او با طبیعت یعنی بهرهگیری از نعمتهای الهی (فکال ِم ْن َحیث ِش ْـئت َما) و
َ َْ
َّ َ
رابطهان با خداوند در قالب یک حکم (ال تق َر َبا ه ِذ ِه الش َج َر ):بیان شده است.

اگر زندگی هر انسانی را تجزیه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که همه زندگی عبارت است از

ارتباطات ارتباطات انسان در حقیقت سبک زندگیش را شـکل میدهـد .از ایـن رو در منـابع دینـی
دیگران.

1

در روایتی منسوب به امام صادق

آمده است:

ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ّ َ ُ َ َ َ ُ َّ ْ
َُ
النف ِس َو ُم َع َاملة
أصول المعامال ِت تقع علی أر بع ِة أوج ٍه معاملة الله و معاملة
ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُّ ْ
الدنیا(مصباح الشر یعة ،ص)2
الخل ِق و معاملة
پایههای همه تعامالت و ارتباطات انسانی بر چهار صورت است :اول ارتبـاط و تعامـل بـا
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تعامالت انسان به چهار گونه تقسیم شده است .ارتبـاط انسـان بـا خـدا ،بـا خـود ،بـا طبیعـت و بـا

خداوند؛ دوم ارتباط و تعامل باخود؛ سوم تعامل و ارتبـاط بـا سـایر مـردم؛ چهـارم تعامـل و
ارتباط با دنیا.

روشن است که آدمی در تمام لحظههای زندگیش یا با «خود» یا با «خدا» یا با «طبیعت» و یا با
«دیگران» در ارتباط است و این ارتباطات موضوع احکام شرعی قرار میگیرد؛ یعنی ارتباطات او یا
واجب است یا حرام ،یا مستحب است یا مکروه و یا مباح.
باید توجه داشت که ارتباطات چهارگانه انسان چندان با یکدیگر قابل تفکیک نیست .چـه بسـا
بسیاری از اوقات که همه یا برخی از انواع ارتباطات او با یگدیگر همپوشانی داشته باشند .به ایـن
معنی که در یک آن ،همه انواع ارتباطات او در حال تحقر باشد.
 .1برخی از اندیشمندان اسالمی همچون مرحوم عالمه محمد تقی جعفری در کتابهای عرف ان اس غمی ،آف رین و
انسان و فلسفه دین و استاد شهید مرتضی مطهری ،در مباحث مختلفی تفکرات کالمی و اخالقی مورد نظـر خـود را
بر مبنای همین تقسیم بندی طراحی و بیان کردهاند .کتاب مفاتیح الحیاة اثر حضرت آیت اللـه جـوادی آملـی نیـز بـر
همین مبنا نگاشته شده است.

60
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اگر به عبادات و مناسک دینی همچون روزه ،نماز ،حر و ...توجه کنیم ،درمییابیم که بـرای
انسان چنین حالتهایی را فراهم میکند .برای نمونه انسان روزه دار هنگام افطار آخرین روز مـاه
مبارک رمضان همزمان در برقراری حال ارتباطات چهارگانه است .زیرا از آن جهت که روزه گرفته
ارتباطش را با خدا و از آن جهت که کف نفس و سـپس افطـار کـرده ارتبـاطش را بـا خـود و از آن
جهت که با تحمل گرسنگی و سختی با فقرا همدردی کرده ارتباطش را با مردم و از آن جهت کـه
غذا میخورد ارتباطش را با طبیعت برقرار میکند.
بنابراین ،دین عالوه بر تعیین جایگاه انسان در نظام آفرینش ،انواع ،حدود ،اصول و چگونگی برقـراری
ارتباطات و سبک زندگی آدمی را نیـز تبیـین1و تنظـیم2مـیکنـد و بـا مـدیریت دقیـر از راههـا و رونهـای
مختلف ،اهرمهای نظارتی درونی1و بیرونی 1را برای تحقر درست این ارتباطات به کار میبرد.
در نگرهی توحیدی وقتی انسـان بـا خداونـد در سـایه ایمـان پیمـان بنـدگی مـیبنـدد و خـود را بنـده او
میداند ،تمام حرکات و سکنات و روابطش را بر اسـاس برنامـههای الهـی تنظـیم مـیکنـد و همـهجا تـابع
دستور اوست .بنابر این روابط او با غیر خدا در طول بندگی خدا قرار میگیرد و دیگر ّ
غیریتی وجود ندارد.
وقتی انسان ارتباطاتش را چه با خود چه با طبیعت و چه با دیگران آنگونه که خدا تشریع کرده
تنظیم کند ،تمام روابطش مصداقی از ارتباط او با خدا میشود .در این چارچوب اگر چه بـه ظـاهر
با غیر خدا رابطه بر قرارمیکند ،اما در حال تقرب به خداست.
مثلث خارجی باید روی بقیه مثلثهـا قـرار گیرد(بـا همـان نظـم یعنـی قـرار گـرفتن قاعـده روی
قاعدههای دیگر)
ارتباط با خدا
ارتباط با مردم
ارتباط با دنیا
ارتباط با خود
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َ
َ َْ ًَ َ
َ َ ْ ْ ُ َّ َ َ
اْلن َسان ِإنک ک ِاد ٌح ِإلی َرب َک کدحا ف ُمال ِق ِیه (انشقاق)6 ،
 .1یا أیها
ُ ْ َّ َ ِ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ْ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ً َ ً
حا َو َال ْیشر ْک بع َبـادَ:
 .2ق َل ِإنما أنا بشر ِمثلکم یوحی ِإلی أنما ِإلهکم ِإله و ِاحد فمن کان یرجو ِلقا رب ِه فلیعمل عمال ص ِال
ِ ِِ ِ
ً
َرب ِه َ أ َحدا (کهف)112 ،
َ
َّ
َّ ُ َّ َّ ُ َ
َ َ ُ َّ ْ ُ
َ
 .1یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا اتقوا الل َه َحر تق ِات ِه َو ال ت ُموت َّن ِإال َو أنت ْم ُم ْس ِل ُمون (آلعمران)122 ،
َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َ ٌ َ ٌ
 .1ما یل ِف ِمن قو ٍل ِإال لد ِیه ر ِقیب ع ِتید (ق)13 ،

از این رو در عمـوم دسـتورات دینـی خداونـد خواسـته کـه انسـان در سـایه ایجـاد و تنظـیم
روابطش با خود ،با طبیعت و با دیگران به سوی او تقرب جوید و به سعادت واقعی نایـل شـود و
کمتر عبادتی است که رابطه مستقیمی بین انسان و خدا ایجاد کرده باشد .قرآن کـریم در ایـن
باره میفرماید:
َ
َّ
ّ
َ َّ ُ
َّ ُ
ُ َ ْ ََ
یا أی َها ال ِذی َن َآم ُنوا اتقوا الله َو ْاب َتغوا ِإلی ِه ال َو ِسیلة َو َج ِاه ُدوا ِفی َس ِبی ِل ِه ل َعلک ْم
ُت ْفل ُح َ
ون(مائده.)32 ،
ِ

ای کسانی که ایمـان آوردهایـد! از (مخالفـت فرمـان) خـدا بپرهیزیـد؛ و وسـیلهای بـرای
تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید ،باشد که رستگار شوید.

عالمه طباطبایی در باره وسیله مینویسد:

شریعت باشی و این وسیله معنایی نظیر معنای کلمه قربت را دارد ،و چون وسـیله نـوعی
توصل است و توصل هم در مورد خدای تعالی ـ که منـزه از مکـان و جسـمانیت اسـت ـ
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ً
«حقیقت وسیله به درگاه خدا مراعات راه خدا است ،به اینکه اوال بـه احکـام او علـم پیـدا
ً
کنی و در ثانی به بندگی او بپردازی ،و ثالثـا در جسـتجوی مکـارم و عمـل بـه مسـتحبات

توصل معنوی و پیدا کردن رابطهای است که بین بنده و پروردگارن اتصال برقرار کنـد ،و
ً
نیز از آن جا که بین بنده و پروردگارن هیچ رابطهای به جـز ذلـت عبودیـت نیسـت ،قهـرا
وسیله عبارت است از اینکه انسان حقیقـت عبودیـت را در خـود تحقـر دهـد و بـه درگـاه
خدای تعالی وجهه فقر و مسکنت به خود بگیرد .پس وسیله در آیه شـریفه همـین رابطـه
است» (ترجمه تفسیر المیاان ،ج ،5ص )515

در بحث گذشته به انواع و صورت های ارتباط خدا بـا انسـان اشـاره کـردیم .از آن جـا کـه
ارتباط موضوعی دو سویه است ،در این جا به صـورت ها و مراحـل ارتبـاط انسـان بـا خداونـد
میپرداز یم.
الف) ارتباط انسان با خدا

یکی از اقسام ارتباطات انسان رابطه او با مبدا هستی است .که اساس سایر ارتباطات او به شمار
میرود و در روایت امام صادق از آن به «معاملة الله» تعبیر شده اسـت .در یـک تقسـیمبندی
کلی میتوان ارتباط انسان را با خداوند را در شش سطح کلی ترسیم کرد که ممکن است هر یـک
از مراحل خود به مراتب متعددی تقسیم شوند.
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ارتباط انسان با خدا از اولین سـطح یعنـی خـداگرایی آغـاز مـیشـود و بـا تـالن و کوشـش تـا
باالترین سطح ممکن یعنی خداگونهای ادامه مییابد؛ از این رو همه انسانها در مسیر خداجویی
قرار دارند که هر گروهی از آدمیان در یکی از مراحل جای میگیرند .قرآن کریم میفرماید:
َ َ ْ ْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ َ َ َ ً َ َ
ک ک ْدحا ف ُمال ِقی ِه
یا أیها ِاْلنسان ِإنک ک ِادح ِإلی ر ب
ًّ
ای انسان ،حقا که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تالشی ،و او را مالقات خـواهی
1

کرد.
اول) خداگرایی

در این سطح همه انسانها به صورت فطـری ،بـه یـک وجـود مطلـر و دارای کمـال بـی نهایـت
گرایش دارند .قران کریم در باره گرایش فطری انسان نسبت به خدا میفرماید:
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َ َ َ َْ ّ
َ ً ْ َ َ ّ َّ َ َ َ َّ َ َ
َف َأق ْم َو ْج َه َ
اس َعلی َها ال ت ْب ِدیل ِلخل ِق الله
ک ِللدی ِن ح ِنیفا ِفطرة الله ال ِتی فطر الن
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ذ ِلک الدین القی ُم (رو )32 ،
ّ
پس روی خود را با گرایش تمام به حر ،به سوی این دین کن ،با همان سرشتی کـه خـدا
مردم را بر آن سرشته است .آفرینش خدای توییر پذیر نیست.

دوم) خدایابی

در این سطح انسان با توجـه بـه تجلیـات فطـری کـه در خلـودگرایی ،علمگرایـی ،زیبـاییگرایـی و
کمالجویی متجلی میشود .وجود خدا را به عنوان مبدا همه کماالت مییابد و به صـورت کلـی
صفات او را درک میکند .قرآن کریم در این باره میفرماید:
َ
َْ َ ُ ُ ّ
َّ َّ
َْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
ات َو اْل ْرض َو َسخ َر الش ْم َس َو الق َم َر لیقول َّن الله
و ل ِئن سألتهم من خلق السماو ِ
َف َأ َّنی ی ْؤ َف ُک َ
ون(عنکبوت)11 ،

و اگــر از ایشــان بپرســی « :چــه کســی آســمانها و زمـین را آفری ـده و خورشـید و مــاه را
َّ
ً
ّ
[چنین] رام کرده است؟ » حتما خواهند گفت « :الله»؛ پس چگونه [از حر] بازگردانیده

میشوند؟

از این روست کـه وقتـی از وجـود مقـدس امیرالمـؤمنین مـیپرسـند کـه آیـا پروردگـارت را
دیدهای ،پاس میدهد :دلها با حقیقت ایمان خدا را درمییابد( .نه البغهه ،خطبه)925
64

 .1سوره انشقاق آیه ۶

در این مرحله انسان با کشش فطری در پی مبـدا همـه کمـاالت مـیگـردد و اگـر بـه کمـک
هدایت تشریعی نسبت به خداوند معرفت تفصیلی پیدا نکند و به تجلیات فطـری خـود بـه درسـتی
پاس ندهد ،از روی خطا چیز دیگری را خدا میپندارد .قرآن کریم در این باره میفرماید:

ّ َْ ً
َّ
َ َ
َ َ َّ
َ ْ َّ ُ ْ ُ
ون الله أن َدادا ی ِح ُّبون ُه ْم ک ُحب الل ِه( ...بقره)162 ،
و ِمن الن ِاس من یت ِخذ ِمن د ِ

و برخــی از م ـردم ،در برابــر خــدا ،هماننــدهایی [بــرای او] برمیگزیننــد ،و آنهــا را چــون
دوستی خدا ،دوست میدارند.
سوم) خداشناسی

انسان اگرچه اصل وجود و برخی از صفات خدا را به صورت فطری و اجمالی درک میکنـد ،ولـی
در جز ئیات آن نیازمند وحی و هدایت تشریعی است .از ایـن رو بخـش مهمـی از معـارف دینـی در
در این مرحله ،انسان در سایه شناخت خداوند به نیاز فطری خود پاسخی مناسب میدهد و به
اختیار هماهنگ با سایر موجودات هستی ،معبودی را برمیگزیند که دارای جمال و کمال مطلر

دین و ارتباطات انسان

حوزه اعتقادات ،به شناخت تفصیلی اسما و صفات خداوند اختصاص یافته است.

و مبدا تمام کماالت و زیباییهاست .قرآن کریم خداوند را اینگونه معرفی میکند:

ْ
ْ
ْ
َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُّ ُ َّ َ ْ
ّ َّ
السال ُ ال ُم ْؤ ِم ُن ال ُم َهی ِم ُن ال َع ِز ی ُز ال َج َّب ُار
ُه َو الله ال ِذى ال ِإله ِإال هو الم ِلک القدوس
ْال ُم َت َکب ُر ُس ْب َح َان ا ّلله َع َّما ی ْشر ُک َ
ون(حشر)03،
ِ
اوست خدایی که جز او معبـودی نیسـت همـان فرمـانروای پـا ک سـالمت [بخـش ،و]
ّ
حقه خود که] نگهبان ،عزیـزّ ،
جبـار [و] متک ّبـر [اسـت] .پـا ک اسـت
مؤمن [به حقیقت
خدا از آن چه [با او] شریک میگردانند.

انسان دراین مرتبه به وحدانیت خداوند میرسد و میتواند با گفتن شهادتین وارد مرتبـه اسـالم
شود.
چهارم) خداباوری

ایمان مرتبهای فراتر از اسالم است چرا که بـا نـور ایمـان باورهـای توحیـدی در قلـب انسـان وارد
میشود .و انسان را به عمل وادار میکند .قرآن کریم میفرماید:

َ َ َْ
ُ ْ
َ
ُ ُ َ َ
ُْ َ ُ
اْل ْع َر ُ
اب َآم َّنا قل ل ْم ت ْؤ ِم ُنوا َو ل ِک ْن قولوا أ ْسل ْم َنا َو ل َّما ی ْدخ ِل ِاْلی َم ُان ِفی
قال ِت
ُُ ُ
وبک ْم(...حجرات)19 ،
قل ِ
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[برخی از] بادیه نشینان گفتند« :ایمان آوردیم » .بگو« :ایمان نیاوردهاید ،لیکن بگوییـد:
اسالم آوردیم ».و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است ...

از آن جا که ایمان درجات متعددی دارد انسان میتواند با ایجاد زمینههای جلـب هـدایتهای
تشویقی الهی همواره به ایمان خود بیفزاید و از نردبان ایمان به بـاالترین درجـه قـرب الهـی سـیر
کند.

ً
َ ُ ْ َ
ْ
ُ
إ َّن َما ْال ُم ْؤم ُن َ
ون َّالذی َن إ َذا ُذک َر ا ّلله َوج َل ْت ُق ُل ُ
وب ُه ْم َو ِإذا ت ِلیت َعلی ِه ْم آیات ُه َز َادت ُه ْم ِإی َمانا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ
َ
و علی ر ب ِهم یتوکلون(انفال)0،
مؤمنان ،همان کسانیاند که چون خدا یاد شود دلهایشـان بترسـد ،و چـون آیـات او بـر
آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید ،و بر پروردگار خود توکل میکنند.
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در آیات و روایات متعددی سخن از درجات ایمان به میان آمده است .از جمله آنها روایتی است
ایمان را به نردبانی تشبیه میکند که ده پله دارد که انسان به تدریر از آنها باال

که امام صادق

میرود .آن حضرت میفرماید:

إ َّن ْاْلی َم َان َع ْش ُر َد َر َج َ ْ َ ُّ َّ ْ َ ُ ْ ُ َ ً َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
اح ُب
ات ِبمن ِزل ِة السل ِم یصعد ِمنه ِم ْرقاة بعد ِم ْرق ٍاة فال یقولن ص ِ
ٍ
ِ ِ
َ ْ
ْ
ْ
َْ َ ََ َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ِاالث َنی ِن ِلص ِاح ِب الو ِاح ِد لست علی شی ٍء حتی ینت ِهی ِإلی الع ِاش ِر( . ...اصول

کافی ،ج ،0ص ،92ح)0

همانا ایمان ده درجه دارد مانند نردبانی که پلههای آن یکی پس از دیگری طی میشـود.
پس کسی که بر پله دوم ایستاده نبایـد فـردی را کـه در پلـه اول قـرار دارد بـه بـی ایمـانی
متهم کند این صعود ادامه دارد تا به پله دهم نایل شود.
پنجم) خداپرستی

انسان بر اساس میزان ایمان مراحل بندگی خدا را طی میکند تا جایی که خود را از بنـد هواهـای
نفسانی میرهاند و با اطاعت مح
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به مقام عبودیت میرسد .قرآن کریم در این باره میفرماید:

َ
َّ ُ ّ
َْ ُ َ ً َُْ ُ
َ
َ ُ
فاتقوا الله َما ْاس َتط ْع ُت ْم َو ْاس َم ُعوا َو أ ِطی ُعوا َو أن ِفقوا خیرا ِْلنف ِسک ْم َو َم ْن یوق ش َّح
َن ْفسه َف ُأولئ َ
ک ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
ون (انفال)1،
ِ ِ
ِ
ِ
پس تا میتوانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید ،و مالی بـرای خودتـان [در راه
خدا] انفاق کنید ،و کسانی که از ّ
خست نفس خویش مصون مانند ،آنان رستگارانند.

ششم) خداگونهای

انسان میتواند در سایه ایمان و عمل صالح ارتباط خود را تقویت کند و با دوری از شرک ،صفات جـالل
و جمال الهی را در وجودن متجلی نماید و به خداوند نزدیکتر شود و به مقام خلیفه اللهی نایل گردد.
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ولق َاء َر ب ِه
قل ِإنما أنا بشر ِمثلکم یوحی ِإلی أنما ِإلهکم ِإله و ِاحد فمن کان یرج ِ
َ ً
َْ ْ َْ َ َ ً َ ً
حا َو َالی ْشر ْ
ک ِب ِع َب َاد ِة َر ب ِه أ َحدا (کهف)112،
فلیعمل عمالص ِال
ِ

بگو « :من هم مثل شما بشری هستم و [ لی ] به مـن وحـی میشـود کـه خـدای شـما
خدایی یگانه است .پس هر کس به لقای پروردگـار خـود امیـد دارد بایـد بـه کـار شایسـته

بپردازد ،و هیچ کس را در پرستش پروردگارن شریک نسازد».

َ
َ
َ
َ َ ّ َ َ
َ
َ
ْ ْ
َّ
َ
قال الله ت َعالی َما ت َح َّب َب ِإلی َع ْب ِدى ِبشی ٍء أ َح َّب ِإلی ِم َّما اف َت َرض ُت ُه َعلی ِه َو ِإن ُه
َ َ َ
ُ
َّ
َ
َ
َّ َ
ُ
الن ِافل ِة َح َّتی أ ِح َّب ُه ف ِإذا أ ْح َب ْب ُت ُه ک ْنت َس ْم َع ُه ال ِذى ی ْس َم ُع ِب ِه َو َب َص َر ُه
لی َت َح َّب ُب ِإلی ِب
َ َّ
َّ
َ َّ
َّ
ُ
ال ِذى ی ْب ِص ُر ِب ِه َو ِل َسان ُه ال ِذى ی ْن ِط ُق ِب ِه َو ی َد ُه ال ِتی ی ْب ِطش ِب َها َو ِر ْجل ُه ال ِتی ی ْم ِشی ِب َها
َ
َ
َ ََ َ َ
ِإذا َد َع ِانی أ َج ْب ُت ُه َو ِإذا َسأل ِنی أ ْعطی ُت ُه َو( ...بحار اْلنوار ،ج ،89ص)31
خداوند میفرماید :هیچ چیز به اندازه واجباتی که بر بندهام واجـب کـردهام او را نـزد مـن

دین و ارتباطات انسان

ً
بندگی و اطاعت مح خداوند باعث میشود که تمام زندگی انسان کامال تحت والیـت الهـی
قرار گیرد و سایر ارتباطاتش با خود ،با دنیا و با دیگران نیز بوی توحیـد بگیـرد .در حـدیثی قدسـی
رسول گرامی اسالم میفرماید:

محبوب نمیکند .همانا او خود را با انجام مستحبات نزد من محبوبیت مییابـد تـا جـایی
که من او او را دوست میدارم وقتی محبوب من شد ،گوشش میشوم که با آن میشـنود
چشمش میشوم که با آن میبیند زبانش مـیشـوم کـه بـا آن سـخن مـیگویـد دسـتش
میشوم که با آن کار میکند پایش میشوم که با آن راه میرود .وقتی مرا بخوانـد اجابـت
میکنم و هنگامی که از من بخواهد به او عطامیکنم و...

ب) ارتباط انسان با خود

دومین بخش از ارتباطات انسان ارتباط با خویش است .از نگـاه دیـن انسـان موجـودی دو بعـدی
است .اگر چه اصالت با روح آدمی است اما نباید از نیازهای مـادی کـه مقدمـه و ابـزار تعـالی روح
اوست غافل شود .اما باید توجه داشته باشد کـه تـ مین و بـر آوردن نیازهـای جسـمی هـدف قـرار
نگیرد .قرآن کریم در این باره میفرماید:
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َ
َ ُّ ْ َ
َ
َ َ
َ َ
ّ َّ
َ َْ
الدنیا َو أ ْح ِس ْن ک َما أ ْح َس َن
اْلخ َرة َوال ت ْن َس ن ِصی َبک ِمن
وابت ِغ ِفیما آتاک الله الد َار ِ
ّ
ْ ْ
ا ّلله إ َلیک َوال َت ْبغ ْال َف َس َاد ِفی ْ
اْلر ِض ِإ َّن الله ال ی ِح ُّب ال ُمف ِس ِدی َن (قصص)77 ،
ِ
ِ
و با آن چه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سـهم خـود را از دنیـا فرامـون مکـن ،و
هم چنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خـدا فسـادگران
را دوست نمیدارد.

از آن جا که نیازهای مادی ،عاطفی و روحی انسـان بـا هـم عجـین اسـت بایـد بـا تنظـیم ارتبـاط
متناسب با بعد جسمی و روحی خود در مسیر سعادت گـام بـردارد .بخشـی از معـارف دینـی نـاظر بـه
تعیین جایگاه ابعاد انسان و کم و کیف ارتباطات او با جسم و جان خویش است .بنابر ایـن انسـان در
ارتباط با خویش را ،باید روابط خود را در دو حوزه جسم و روح مبتنی بر آموزههای دینی تنظیم کند.
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اول :ارتباط انسان با جسم خویش

مهمترین مسئلهای که انسان باید در رابطه با بعد جسمی خود مراعات کند شناخت جایگاه جسـم
به عنوان فرع و نوع نسبت آن با روح به عنوان اصل و رابطه علت و معلولی آنها است به این معنـا
که کارهای انسان و راه و رون برطرف کردن نیازهای جسمی بر روح اثر میگـذارد .پـس بایـد بـه
گونهای نیازهای جسمی خود را برطرف نماید که لطمهای به روح وارد نشود.
در حقیقت سبک زندگی انسان همان راهها و رونهایی است که برای بر طرف کردن نیازهای
مختلف خود انتخاب میکند .سبک زندگی انسان گزینشها تابع نحوه ارتبـاط او بـا خـدا و درجـه
ایمان اوست .از این رو بخشی از معارف دینی به چگونگی بر طرف کردن نیازهـای جسـمی،حف
بهداشت ،توجه سالمت جسم و پرهیز از ضرر رساندن انسان به خویش میپردازد .چنانکه برخـی
آیات و روایات به جزئیترین نکات در باره برخورد انسان با بعد جسمی خود مانند سبک خوابیـدن،
راه رفتن ،خوردن ،پوشیدن و ...اشاره دارند.
امام کاظم میفرماید:
رأس الحمیه الرفق بالبدن (بحاراالنوار ،ج ،21ص)191
اساس پرهیز (و رژیم غذایی) مدارا کردن با بدن است.

68

دیــن در برخــی مــوارد رابطــه برخــی عبــادات و ســالمت جســم و نســبت بعضــی گناهــان و
بیماریهای انسان را نیز بیان میکند .امـام علـی از پیـامبر اکـرم نقـل مـیکنـد کـه آن
حضرت فرمود:

َ ْ
ْ َْ
َ ُ ََْ ُ َ ُ ُ َ
وموا ت ِص ُّحوا َو اغ ُزوا تغ َن ُموا َو ُح ُّجوا ت ْس َتغ ُنوا(دعائم اْلسال  ،ج،1
س ِافروا تغنموا و ص

ص)390

سفر کنید تا غنیمت یابید و روزه بگیرید تا صحت یابید و به جهاد برویـد تـا بـه غنیمـت بـه
کف آرید و حر کنید تا بی نیاز شوید.

برخی از نیازهای جسمی انسان که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و پاسـخگویی بـه آنهـا
ضــرورت دارد عبارتنــد از :اســتراحت(انعام56 ،؛ نحــل ،)80 ،غــذا (بقــره 52 ،و 60و 968و)927
امنیت(بقره975 ،؛ قریش ،)2 ،خواب(فرقـان ،)22 ،لبـاس(اعراف )76 ،و امـور جنسـی(نور)17 ،
است.

بخش مهمی از معارف دینی به جایگاه و ویژگیهای نفس انسان میپردازد .با تکیه بر این معـارف
ارتباط انسان با نفس از «خودگرایی» آغاز و در سایه بندگی خدا و تزکیـه بـه بـاالترین نقطـه یعنـی
«خداگونه»ای و رستگاری میرسد.

دین و ارتباطات انسان

دوم :ارتباط انسان با جان خویش

بر اساس آموزههای دینی رابطه انسان با نفس خویش رامیتوان در شش مرحلـه کلـی ترسـیم
کرد که هر یک از انسانها ممکن است در یکی از این مراحل قرار گیرند .این مراحل عبارتند از:
یک) خودگرایی

بعد مادی و نیازهای مربوط بـه آن انسـان را وا مـیدارد کـه بـه خـویش توجـه کنـد .از مهمتـرین
خصوصیات نفس انسانی عالقه شدید انسان به خود است که از آن به حـب نفـس و خودخـواهی
یادمیشود .از این رو ،انسان میخواهد بدون قید و بند به نیازهای نفسانی پاس دهد .1نفـس نیـز
در مراحل ابتدایی خار ج از هر قانونی ،او را به بدیها فرمان میدهد.

2

گرایش و دلبستگی شدید به مال و بستگان چیزی جـز تمایـل بـه نفـس نیسـت؛ زیـرا انسـان
میکوشد تا با به دست آوردن آنها ،به تمایالت نفسانی خویش پاس مثبت دهد و ایـن هـم جـز از
حب نفس بر نمیخیزد.
ْ ُ ْ ُ ْ َ
َ .1بل ُ ِیرید اْلن َسان ِلیف ُج َر أ َم َام ُه سوره قیامه۵/
َُ
َّ
َ .2و َما أ َب ّر ُئ َن ْفسی إ َّن َّالن ْف َس َّ
ْلم َار ٌ :ب ن
السو ِ ِإال َما َر ِح َم َر ِّبی ِإن َر ِّبی غف ٌور َر ِح ٌیمیوسف۵3/
ِ ِ
ِ
ِ

69

دین انسان را موجودی به دو بعدی میداند و اصالت را به بعد روحی میدهـد و بـدون آن کـه
نیازها و تمایالت جسمی او را نادیده بگیرد ،راه و رون صحیح برقراری ارتباط با نفس و چگونگی
پاسخگویی به نیازهای جسمی ،عاطفی و روحی میدهد را بیان میکند.
دو) خودیابی
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71

انسان با توجه به تجلیات فطری و آگاهیهایی که از دیـن بـه دسـت مـیآورد ،جایگـاه خـود را در
میان سایر موجودات مییابد و به ارزن ذاتی و کرامت خـود پـی مـیبـرد 1.در ایـن مرحلـه ،رابطـه
انسان با خویش وارد وضعیت متفاوتی میشود و با توجه به مسئولیت سـنگینی کـه دارد 2همـواره
دوراهی انتخاب میبیند و در صورت لوزن ،خـود را
برای برآوردن نیازهای نفسانی ،خود را بر سر
ِ
سرزنش میکند .این مرحله نقطه آغاز ورود انسان برای طی مراحل دیگر ارتباط بـا نفـس خـویش
1
است.
سه) خودشناسی

بخش مهمی از معارف دینی به معرفت نفس اختصاص دارد .زیرا خودشناسی مبنای تنظیم سـایر
ارتباطات انسان میشود .آیات و روایات متعددی به بیان نیازها ،خطرات و مراحل تکامل و شئون
نفس انسان اعم از :فطرت،1عقل 5،قلب 6و حاالت منفی و مثبت و عوامل بیماری و احیا آن 1و
عواطف3در انسان میپردازد.
امام علی میفرماید:
هلک امرء لم یعرف قدره (منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،ج ،01ص)001
کسی که ارزن خود را ندانست هالک شد.

َ
َ َّ ْ
َ َْ
َََ ْ َْ َ
َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ
ـات َوفضــل َن ُاه ْم َعلـی ِکثیـ ٍـر ِم َّمـ ْـن خلق َنــا
ْ َ.1ولقــد َّکرمنــا ب ِنــی آدم وحملنــاهم ِفــی البـ ّ ِـر والبحـ ِـر و َرزقنــاهم ِمــن الطیبـ ِ
تفضیالاسرا 71/
َّ ِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ
ً
ات واْلر ِض وال ِجب ِال ف بین أن یح ِملنها وأشفقن ِمنها وحملها اْلنسـان ِإنـه کـان ظلومـا
ِ .2إنا عرضنا اْلمانة علی السماو ِ
َج ُه ُوال احزاب72/
ْ
ََّّ
ْ
َ
َ .1و َال أق ِس ُم ِب َّالنف ِس اللوام ِة (قیامه)2 ،
َ
َّ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
ّ
ّ
ُ َ َّ َ َّ
َ َّ َ َ َ
َ ْ َْ َ
َ
ُ
ْ
َ
اس ال
ْ .1ف َ ِقم َوجهک ِل ِلد ِین ح ِنیفا ِفطر :الل ِه ال ِتی فطر الناس علیها ال تب ِدیل ِلخل ِر الل ِه ذ ِلک ا ِلدین القیم ولکن أ کثر الن ِ
یعل ُمون (روم)31 ،
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َ .5و َق ُالوا َل ْو َّکنا َن ْس َم ُع أ ْو ن ْعقل َما کنا فی أصحاب َّ
الس ِع ِیر (ملک)21 ،
ِ
ِ َ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
کم َو َل ْ
کم ب َما َ
کس َب ْت قل ُوب ْ
کن َیؤ ِاخ ُذ ْ
کم َّالل ُه ب َّالل ْوو فی أ َیمان ْ
 .6ال َیؤاخ ُذ ُ
کم َوالل ُه غف ٌور َح ِل ٌیم (بقره)22۵ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َّ َ َ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َ ُ َ َّ ُ ّ َ
َ .1ما َأ َص َ
اب م ْن ُمص َ
کل شی ٍ َع ِل ٌیم (توابن)22 ،
ب
ه
الل
و
ه
ب
ل
ق
د
یه
ه
الل
ب
ن
م
یؤ
ن
م
و
ه
الل
ن
ذ
إ
ب
ال
إ
ة
یب
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ْ ُ ُ َ َّ َ َّ ِ
ْ ْ ُ َّ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ِ َّ َ ُ
کم َوالل ُه غف ٌور َر ِح ٌیم (آل عمران)32 ،
 .3قل ِإن ْکنت ْم ت ِح نبون الل َه فات ِب ُع ِونی یح ِببکم الله ویو ِفر لکم ذنوب

این معارف همچون چراغی فراروی انسان ،این امکان را فراهم میکنـد تـا بـا شـناخت بیشـتر
خویش ،به بهترین وجه ممکن با نفـس ارتبـاط بـر قـرار کنـد و بـه سـاحل سـعادت برسـد .رابطـه
شناختی انسان با خود ،مقدمه خود باوری او خواهد شد.
چهار) خودباوری

خودباوری بر مبنای معارف دینی بخشی از متعلقات ایمان به شمار میرود .زیرا وقتی انسان به خدا
و پیامبران ایمان داشت به آن چه که آنها در باره شـناخت انسـان طـرح کردهانـد نیـز ایمـان آورده
است .این خودبـاوری آدمـی را وادار مـیکنـد در سـایه آموزههـای دینـی بـه خـودسـازی بپـردازد و
همچنان ارتباطش را با نفس خود تقویت کند و نفس خود را تربیت نماید و آن را به باالترین مرتبـه
ممکن برساند.

پنج) خودسازی

دین و ارتباطات انسان

قرآن کریم میفرماید:

َ َ ْ ْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ َ َ َ ً َ َ
ک ک ْدحا ف ُمال ِقی ِه
یا أیها ِاْلنسان ِإنک ک ِادح ِإلی ر ب
ای انسان! تو با تالن و رنر بسوی پروردگارت میروی و او را مالقات خواهی کرد!

یکی از وظایف مهمی که قرآن کریم در کنار وظیفه تعلمـی انبیـا الهـی متـذکر مـیشـود ،تزکیـه
انسان است 1.آیات متعددی نیز خطر پیروی از هوای نفس را متذکر میشـوند .2وقتـی انسـان در
سایه آموزههای دینی ،خود را در مستوای سایر موجودات نبیند و به استعدادها و ظرفیتهای خود
ایمان داشته باشد ،به خودسازی و جهاد با نفس میپردازد 1و آن را در چارچوب عقـل و شـرع رام
میکند و با کسب فضایل و ترک رذایل به تزکیه نفس میپردازد.

1

شش) خداگونهای

انسان مؤمن در اثـر مبـارزه بـا هـوای نفـس و خـود سـازی همـواره از وادی خودپرسـتی دور و بـه
خداپرستی نزدیکتر میشود و خداپرستی و خودسازی در یک نقطه به «خداگونه»ای انسان منجر
َ
َ َ ْ َ َُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
ین إ ْذ َب َع َث فیه ْم َر ُسوال م ْن أ ْن ُفسـه ْم ْیت ُلـو َع َل ْ
کمـة
کیهم ویع ِلمهـم الکتـاب وال ِح
ِ
ـیهم ِ
 .1لقد من الله علی المؤ ِم ِن ِ
آیات ِـه ویـز ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َو(...آل عمران)2۶۴ ،
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ ًَ
َ
َ
 .2أ َفرأیت م ِن اتخذ ِإلهه هواه وأضله الله علی ِعل ٍم وختم علی سم ِع ِه وْقل ِب ِه وجعل علی بص ِر ِه ِغشاو( ... :جاثیه)23 ،
ْ
ْ
َ َ َ
َ َّ ْ َ
ْ
َ
َ .1وأ َّم َا َم ْن خاف َمق َام َر ِّب ِه َون َهی َّالنف َس َع ِن ال َه َوی ف ِإن ال َج َّنة ِهی ال َم َوی (نازعات۴1،و)۴2
َ .1ق ْد أ ْف َل َح َم ْن َز َ
کاها (شمس)9 ،

70

میشود .انسان میتواند در سایه عبودیت خداوند مراحل صعودی را طی کند و نفس خویش را بـه
باالترین مرحله آن یعنی نفس مطمئنه برساند.
بندگی و اطاعت مح

1

خداوند باعث میشود که تمام زندگی انسـان کـامال تحـت والیـت الهـی قـرار

گیرد و سایر ارتباطاتش با خود ،با دنیا و با دیگران نیز بوی توحید بگیـرد .در حـدیثی قدسـی رسـول گرامـی
اسالم میفرماید:
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َ
َ
َ
َ َ ّ َ َ
َ
َ
ْ ْ
َّ
َ
قال الله ت َعالی َما ت َح َّب َب ِإلی َع ْب ِدى ِبشی ٍء أ َح َّب ِإلی ِم َّما اف َت َرض ُت ُه َعلی ِه َو ِإن ُه
َ َ َ
ُ
َّ
َ
َ
َّ َ
ُ
الن ِافل ِة َح َّتی أ ِح َّب ُه ف ِإذا أ ْح َب ْب ُت ُه ک ْنت َس ْم َع ُه ال ِذى ی ْس َم ُع ِب ِه َو َب َص َر ُه
لی َت َح َّب ُب ِإلی ِب
َ َّ
َّ
َ َّ
َّ
ُ
ال ِذى ی ْب ِص ُر ِب ِه َو ِل َسان ُه ال ِذى ی ْن ِط ُق ِب ِه َو ی َد ُه ال ِتی ی ْب ِطش ِب َها َو ِر ْجل ُه ال ِتی ی ْم ِشی ِب َها
َ
َ
َ ََ َ َ
ِإذا َد َع ِانی أ َج ْب ُت ُه َو ِإذا َسأل ِنی أ ْعطی ُت ُه َو( ...بحار اْلنوار؛ ج89؛ ص)31
خداوند میفرماید :هیچ چیز به اندازه واجباتی که بر بندهام واجـب کـردهام او را نـزد مـن
محبوب نمیکند .همانا او خود را با انجام مستحبات نزد من محبوبیت مییابـد تـا جـایی
که من او او را دوست میدارم وقتی محبوب من شد گوشش میشوم که بـا آن مـیشـنود
چشمش میشوم که با آن میبیند زبانش مـیشـوم کـه بـا آن سـخن مـیگویـد دسـتش

میشوم که با آن کار میکند پایش میشوم که با آن راه میرود .وقتی مرا بخوانـد اجابـت
میکنم و هنگامی که از من بخواهد به او عطا میکنم و. ...

از آموزههای دینی چنین برمیآید که ارتباط انسان با خود و سیر و سلوکش ،تابعی از ارتباطش
با خداست .در اولین مرحله ارتباط انسان با خدا و با خود ،در دومین مرحله خدایابی با خودیابی ،در
سومین مرحله خداشناسـی و خودشناسـی ،در مرحلـه چهـارم خـداباوری و خودبـاوری و در مرتبـه
پنجم خداپرستی و خودسازی مالزم یکدیگرند.
این مالزمه بیانگر ارتباط فطری نفس انسان با خداوند است که اگر بـه درسـتی ارتبـاط برقـرار
شود سرانجام انسان در سیر تکاملی ،خداگونه میشود.
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َ
ً
َ َّ َ ً
 .1یا أ ُیت َها َّالن ْف ُس ْال ُم ْط َم ِئ َّن ُة ْ
اضیة َم ْر ِضیة (فجر27 ،و)28
ر
ک
ب
ر
ی
ل
إ
ی
ع
ج
ار
ِ
ِ
ِ ِ ِ

خداگونه

ارتباط
باخدا

خداپرستی
خدا باوری
خداشناسی
خدایابی
خداگرایی

خودسازی
خودباوری
خودشناسی
خودیابی
خودگرایی

ارتباط با خود

طبر حدیث امام صادق

دین و ارتباطات انسان

سوم) ارتباط انسان و دنیا

یکی از تعامالت انسان در زندگی ارتباطش بـا دنیـا اسـت .منظـور از

دنیا مظاهر و نعمتهای آن است .این نوع ارتباط شامل همه روابط درونی و بیرونی مربوط به امور
واقعی و اعتباری زندگی انسان در دنیا میشود .دین در باره این نوع ارتباط انسـان نیـز آموزههـایی
دارد و آن را به صورت دو سویه ترسیم میکند که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
الف) ارتباط انسان با دنیا

دامنه ارتباط با دنیا ،روابط انسان با محیط زیست ،حیوانـات و ماشـین را نیـز شـامل مـیشـود .در
برخی آیات و روایات به ضرورت آباد سازی طبیعت ،حف محیط زیست و نوع تعامل با حیوانات ،از
نگهداری آنها گرفته تا نحوه به کارگیری و حقوق آنها ،به صـورت کلـی و گـاهی بـا تمـام جزئیـات
اشاره شده است.
عالوه بر آن ،دین به چگونگی و میزان تعلقات و ارتباط عاطفی انسان به مظـاهر دنیـا اعـم از
اشخاص ،اشیا  ،افکار ،اعمال و امور اعتباری و کم و کیف تصرفات انسان در آنها نیز نظر دارد.
رابطه انسان با دنیا به دو نوع رابطه کلی یعنی عاطفی و بهرهگیری تقسیم میشود.
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رابطه عاطفی

حب و بو

یکی از عواطف انسان است که در قرآن کریم بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

گرایشهای مثبت و منفی عاطفی  .منشا و محرک انسان برای عمل به شمار میروند .از آن جـا
که انسان به صورت فطری باید به نیازهای مختلف خـود پاسـ دهـد .خداونـد در سرشـت آدمـی
نسبت به خوبیها حب و نسبت به بدیها بو

قرار داده است.

1

از نگاه دین تمام نیازهای مادی و عاطفی انسان جنبه ابـزاری دارد و تعلقـات انسـان بـه امـور
دیگر باید در طول ارتباط انسان با خدا قرار گیرد از این رو نباید میزان آن نسبت به عواطف انسان
در ارتباط با خدا افزونتر و مانع بندگی خدا شود .قرآن کریم در این باره میفرماید:

تجارتی که از کسادن بیمنا کیـد و سـراهایی را کـه خـون میداریـد ،نـزد شـما از خـدا و
پیامبرن و جهاد در راه وی دوستداشتنیتر است ،پس منتظر باشید تا خـدا فرمـانش را
[به اجرا در] آورد ».و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمیکند .
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ُق ْل إ ْن ک َان َآب ُاؤک ْم َو َأ ْب َن ُاؤک ْم َوإ ْخ َو ُانک ْم َو َأ ْز َو ُاجک ْم َو َعشی َر ُتک ْم َو َأ ْم َو ٌال ْاق َت َر ْف ُت ُم َ
وها
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ول ِه و ِجه ٍاد ِفی
و ِتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب ِإلیکم ِمن الله ورس ِ
َ َ َّ ُ َ َّ ْ
ّ َْ َ ّ
َْ ْ َ َْ
ْ
َ
اس ِقی َن (توبه)09،
س ِبی ِل ِه فت َر بصوا حتی یأ ِتی الله ِبأم ِر ِه والله ال یه ِدى القو الف ِ
بگو« :اگر پدران و پسران و برادران و زنـان و خانـدان شـما و امـوالی کـه گـرد آوردهایـد و

رابطه بهرهگیری

نوع دیگری از ارتباط انسان با مظاهر دنیا در قالب تصرفات و بهرهبـرداری از مواهـب الهـی بـرای
رفع نیازهای طبیعیان صورت میگیرد .قرآن کریم میفرماید:

اْلرض َو َج َع ْل َنا َلک ْم فی َها َم َعای َش َقلیال َما َت ْشک ُر َ
َو َل َق ْد َمک َّناک ْم ِفی ْ
ون(اعراف)12 ،
ِ
ِ
ِ

بخشی از معارف دین ناظر به کم و کیف این قبیل روابـط و رعایـت حقـوق حیوانـات و محـیط
زیست است .در برخی از آیات ارتباط پیامبران با حیوانات و به کـارگیری آنهـا بـرای انجـام امـوری
چون پیک سخن به میان آمده است.
پیامبر اسالم
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2

میفرماید:

َ ُ َ
ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ ْ
ُ َ
َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
ـیکم الکف َـر َوالف ُسـوق َوال ِع ْصـیان أول ِئـک ُه ُـم َّالر ِاشـدون
ـوبکم وکـره ِإل
.1ولکن الله حبـب ِإلـیکم اْلیمـان وزینـه ِفـی قل ِ
حجرات7/
 .2مانند حضرت سلیمان که با پرندگان سخن میگفت و هدهد را به عنوان پیک به خدمت میگرفت( .نمل)2۶ ،

هرگاه حیوانات را به خدمت گرفتیـد ،آنهـا را از اسـتراحت بـیبهـره مسـازید و بـه آنهـا آزار
نرسانید.

امام علی

1

به م مور مالیاتی خود در باره نحوه برخورد با چارپایان میفرماید:

َ
َ َّ
ْ
ً ْ ْ
َ
َّ
َو ال ی ْج َه َدن َها ُرکوبا َو لی ْع ِدل َبی َن َص َو ِاح َب ِات َها ِفی ذ ِلک َو َبی َن َها َو لی َرف ْه َعلی الال ِغب
(نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص)381

آنقدر بر پشت حیوان سوار نشـو کـه بـه مشـقت بیفتـد؛ از ایـن رو اگـر حیـوانی درمانـده و

خسته شد باید به آن استراحت داد.

امام صادق

میفرماید:
درختان ثمرده را قطع نکنید که خدا عذابی سخت بر شما فرو میفرستد.

2

طبر آموزههای دینی تنظیم کند.
ب) ارتباط دنیا با انسان

بخشی از معارف دینی به جایگاه دنیا ،نعمتهای الهی و نسبت آنها بـا انسـان اختصـاص دارد .از

دین و ارتباطات انسان

از این رو انسان مؤمن تالن میکند تعامل خود را حتی با طبیعت و نحوه تصـرف در آن را نیـز

منابع دینی چنین برمیآید که خداوند همه موجودات هستی را برای انسان آفریده است.

َ
َ ً
َ
عا ُث َّم ْاس َت َوى إ َلی َّ
ُه َو َّال ِذى َخ َل َق َل ُک ْم َما ِفی ْاْل ْ
الس َم ِاء ف َس َّو ُاه َّن َس ْب َع
ی
م
ج
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ َ َ
ات َو ُه َو ِبکل شی ٍء َع ِلی ٌم (بقره)01 ،
سماو ٍ

او خدایی است که همه آن چه را (از نعمتهـا) در زمـین وجـود دارد ،بـرای شـما آفریـد؛
سپس به آسمان پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمـود؛ و او بـه هـر چیـز
آگاه است.

خداوند در حدیث قدسی میفرماید:
ای انسان همه چیز را برای تو و تو را برای خودم آفریدم.

1

عالوه بر آن که خداوند همه چیز را برای انسان آفریده آنها را برای انسان رام نیز کرده است تا
بتواند با تصرف در طبیعت نیازهای خود را برطرف کند .قرآن کریم در این باره میفرماید:
 :اذا رکبتم هذه الدواب فاعطوها حظها من المنازل وال تکونوا علیها شـیاطین( .الج امع الص غیر،

 .1قال رسول الله
ج ،2ص)212
 .2قال الصادق  :ال تقطعوا الثمار فیصب الله علیکم العذاب صبا( .وسائل الشیعة ،ج ،29ص)39
 .1إن الله یقول :عبدی خلقت اْلشیا ْلجلک و خلقتک ْلجلی( .الجواهر السنیة فی األحادیث القدسیة ،ص)721
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َْ
َ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َّ ّ َ َّ َ ُ ْ َ
َّ َ َ
ات َو َما ِفی اْل ْر ِض َو أ ْس َبغ َعلیک ْم ِن َع َم ُه
أ لم ت َروا أن الله سخ َر لکم ما ِفی السماو ِ
َظاه َر ًة َو َب َ ً َ َ َّ
الناس َم ْن ی َجاد ُل فی ا ّلله ب َغیر ع ْلم َو َال ُه ًدى َو َال ک َ
اب ُم ِنی ٍر
ت
ِ ِ
ِ
ِ
اطنة و ِمن ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ ٍ
(لقمان)02 ،
ّ
آی ـا ندیدی ـد خداونــد آن چــه را در آســمانها و زم ـی ن اســت مســخ ر شــما کــرده ،و
نعمت های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شم ا ارزانی داشته است؟! ول ی
بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خـدا مجادلـه
می کنند!

بنابر این موجودات دنیوی و نعمتهای الهی برای انسان آفریده شدهاند ،تا او بتواند آنهـا
را تسخیر کند و در اختیار گیرد رام و با کشف قواعد و سنتهای الهـی کـه در عناصـر مختلـف
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عالم ماده قرار دارد در آنها تصرف نماید و نیازهای خود را در چارچوب دستورات الهـی بـرآورده
کند.
چهارم) ارتباط انسان با دیگران
ً
مهمترین مباحثی که کارکردهای ارتباطی دین را کامال روشن میکنـد معـارفی اسـت کـه در بـاره

ارتباط انسان با دیگران وجود دارد .منظـور از دیگـران اعـم از موجـودات غیبـی و سـایر انسـانها
است .که که به برخی از صورتهای آن اشاره میکنیم.
الف) ارتباط با موجودات غیبی

فرشته و جن (ابلیس) از جمله موجوداتی غیبیاند که در جهان آفرینش به ویژه در نظام اخالقی و
سعادت و شقاوت انسان جایگاه و نقش مهمی دارند .از این رو دین در باره چگونگی ارتباط انسان
با آنها نیز سخن گفته است.
ارتباط دو سویه انسان با فرشتگان

فرشتگان الهی در نظام آفرینش نقشها و م موریتهای مهمی دارند و یکی از متعلقات ایمان به
شمارمیروند .بنابر این هر مؤمنی باید در کنـار ایمـان بـه خداونـد ،انبیـا  ،کتـب آسـمانی و ...بـه
فرشتگان نیز ایمان بیاورد 1.با توجه به جایگاه فرشتگان در پیشگاه الهی ،انسان میتواند بـه آنـان
76

َُ ُ َ َ َ
َ ُ
ُ
َ .1آم َن َّالر ُس ُ َ ُ ْ َ َ ْ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌّ َ َ َّ َ َ
ین أ َح ٍـد ِمـ ْن ُر ُس ِـل ِه َوقـالوا
کت ِه َوکت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه ال نف ّ ِرق ب
ول ِب ُم ْا أن َ ِزل ِإل َِیه ِم َن َر ِب ِه ْوالمؤ ِمنون کل آمن ِبالل ِه ومال ِئ ِ
ََ
َس ِم ْع َنا َوأط ْع َنا غف َرانک َر َّبنا َو ِإلیک ال َم ِص ُیر(بقره)28۵ ،

نیز متوسل شود و از آنها طلب استوفار کند 1.آنان نیز برای انسان دعا میکنند و در هدایت انسان
نقش دارند 2و در شرایط سخت به مدد انسان میآیند1نوع دیگر ارتباط فرشتگان با انسان وظیفـه
نظارتی است.1
ارتباط دو سویه انسان با جنیان

با توجه به جایگاه شیطان در نظام آفرینش و نقش آن در نظام اخالقی انسان بررسی ارتباط دو سویه
انسان با شیطان موضوع مهمی است که بخشی از معارف دینی به آن اختصاص یافته است.
از منظر قرآن کریم ابلیس از جنیان است که با توجه به سرپیچی از فرمان خدا و رانده شدنش
از درگاه الهی ،نباید انسان با او رابطه دوستانه برقرار کند5.شیطان قسـم خـورده اسـت همـواره در
شیطان دشمن بیرونی انسان است که در ابتدا هیچ تسلطی بر ما ندارد و اگر در وجود انسـان جـای
پایی پیدا نکند ،هرگز به درون آدمی راه نمییابد .شیطان از طریر وسوسه نفس که دشمن درونی آدمی
است 3به درون کشور جان آدمی راه پیدا میکند و به تدریر تمام وجود او را تصرف میکند.

1

دین و ارتباطات انسان

صراط مستقیم کمین مینشیند 6و از همه ابزارها برای گمراهی همه انسانها استفاده میکند.

1

از نگاه منابع دینی تنها راه مبارزه با وسوسههای شـیطان ارتبـاط دشـمنانه 12و مهـار هواهـای
نفسانی با نیروی تقواست.

11

ْ َ َّ َّ
ْ
َ
ْ ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ َ َّ َ
َ .1ت ُ
کاد َّ
اْلر ِض أال ِإن الل َه ُه َو ال َوف ُور
الس َم َاوات یتفط ْرن ِم ْن ف ْو ِق ِه َّن َوال َمال ِئکة َیس ِّب ُحون ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َو ْیست ْو ِف ُرون ِل َم ْن ِفی
َّالر ِح ُیم (شوری)۵ ،
َّ ََ ْ ََ ُ ُ ْ َ ْ َ ن َُ َ ن َ َ ُْْ َ َ ً
َّ
ات ِإل َی الن ِور وکان ِبالمؤ ِم ِن َین ر ِحیما (احزاب)۴3 ،
ُ .2ه َو ال ِذی یص ِلی علیکم ومال ِئکته ِلیخ ِرجکم ِمن الظلم
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
َّ َّ
ُ ََ ُ
َ ُ
ُ ََ ََ
ْ ُْ ُ َ ُ َ
وعـدون
ِ .1إن ال ِذ َین قالوا َر نب َنا الل ُه ث َّم ْاستق ُاموا تت َن َّزل َعل ِیه ُم ال َمال ِئکة أال تخافوا َوال ت ْح َزنوا َوأ ْب ِش ُـروا ِبال َج َّن ِـة ال ِتـی کنـتم ت
(فصلت)31 ،
ََ َ ٌ َ ٌ
َ .1ما ْیلف ُ م ْن َق ْ
)
28
(ق،
ید
ت
ع
یب
ق
ر
یه
د
ل
ال
إ
ل
و
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ
َ
ْ ََ َ
َ
َ .5وإ ْذ ُق ْل َنا ل ْل َمالئ ٍکة ِ ْاس ُج ُدوا َ
ْلد َم َف َس َج ُدوا إال إ ْبل َ
یس کان ِم َن ال ِج ِّن فف َسر َع ْن أ ْم ِـر َر ِّب ِـه أفتت ِخذون ُـه َوذ ّ ِریت ُـه أ ْو ِلیـا َ ِم ْـن
ِ
ِ
ِ
َ ًِ ِِ
ِ
کم َع ُد ٌّو ب ْئ َس ل َّلظالم َ
ُدونی َو ُه ْم َل ْ
ین َبدال (قصص)۵1،
ِ
ِ
ِ
ِ ْ َ َّ َ ِ َ
ْ َ
َ َ َ َْ َ
 .6قال ف ِب َما أغ َویت ِنی ْلق ُعد َن ل ُه ْم ِص َراطک ال ُم ْست ِق َیم (اعراف)2۶،
ْ
َ َ َ
ْلغو َّین ُه ْم أ ْج َمع َ
ین (ص)82 ،
 .۵2قال ف ِب ِع َّز ِتک
ُ ِ
َ
ِ
َّ
ْ
َ
َ
َ .3ق َال َّالنبی  :أ ْعدی َعدوک نف ُسک التی َب َ
ین َج ْن َبیک( .بحاراالنوار ،ج ،۶8ص)۶۴
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ً َّ َ
َّ َ
َّ َ َ
فرمایدِ :اتخذوا الش ْی َطان ِْل ْم ِر ِه ْم ِمالکا َو ِاتخـذ ُه ْم ل ُـه
 َ .1علی مراحل ورود شیطان را به درون کشور جان آدمی می
َ
َ ََ
ََ َ ْ
َ َ
َ
ْ ً َ َ َ َ
ُ
أش َراکا ف َباض َو ف َّرخ ِفی ُصد ِور ِه ْم َو َد َّب َو َد َر َج ِفی ُح ُج ِور ِه ْم ف َنظ َر ِب ْع ُی ِن ِه ْم َو نطر ِب ل ِس َن ِت ِه ْم ف َر ِک َب ِب ِه ُم ا َّلزلل َو َز َّی َـن
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ َْ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ َ
ُ
ل ُه ُم الخطل ِف ْعل َم ْن قد ش ِرک ُه الش ْیطان ِفی ُسلط ِان ِه َو نطر ِبال َب ِاط َِل َعلی ِل َس ِان ِه (نه البغهه ،خطبه)1
َّ َّ
ُ
الش َیط َان َل ْ َ ُ ٌّ َ َّ ُ ُ َ ُ ًّ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ
یکونوا م ْن أ ْص َحاب َّ
الس ِع ِیر (فاطر)۶،
 .12إن
کم عدو فات ِ َخذ ٌوه عدوا ِإن َّما َیدعو َ َ ِحزبه ِل َ َ ِ
َ ِ
ِ َّ َّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ِ . 11إن ال ِذین اتقوا ِإذا مسهم طا ِئف ِمن الشیط ِان تذکروا ف ِإذا هم مب ِصرون (اعراف)212،
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ب) ارتباط انسان با همنوعان

طبر روایت امام صادق

یکی از انواع تعامالت انسان ،ارتباط او با مردم (معاملة الخلر) است

که مهمترین و گستردهترین بخش ارتباطات آدمـی بـه شـمار مـیرود .چـرا کـه انسـان موجـودی
اجتماعی است و نیازهای او باید در سایه ایجاد روابط اجتماعی با همنوعانش برآورده شود.
دین عالوه بر آن که در حیات اجتماعی جایگاه افراد جامعه را مشخص میکند با توجـه بـه ایـن کـه
انسان از موقعیتهای اجتماعی مختلفی برخوردارند ،کـم و کیـف روابـط هـر یـک از آنهـا را نسـبت بـه
یکدیگر تبیین میکند و راه تقرب به خدا را در سایه روابط با دیگـران مـیدانـد .بخشـی مهمـی از معـارف
دین در باره آیین ارتباط و معاشرت انسان با دیگران سخن گفته و چگونگی آن را بیان کرده است.1
ارتباط انسان با همنوعان خود به دو نوع کلی ارتباط عاطفی و ارتباط تفاهمی تقسیم میشـود.



دو فصلنامه پژوهشی ـ اطالعرسانی شماره پانزدهم ـ بهار ـ تابستان 92

ارتباط عاطفی امری درونی است و به صورت حب و بو

و غم و شادی نسبت به دیگران شـکل

میگیرد و تا با نشانههای عینی بیان نشود قابل انتقال و دریافت نیست.
اما ارتباط تفاهمی که سنگ بنای روابط اجتماعی به شـمار مـیرود ،ارتبـاطی اسـت کـه نمـود
بیرونی دارد و به منظور تفاهم بین انسانها به صورت کنش و واکنشهای کالمی یـا غیرکالمـی
صورت میگیرد .این قسم از ارتباطات انسان موضوع علم ارتباطات است.
همنوعان انسان که در زندگی اجتماعی با آنان تعامالتی دارد از جهات مختلف قابل تقسیماند
که از نگاه دین موقعیتهای اجتماعی هر کدام از گونهها در چگـونگی تعـامالت انسـان بـا آنـان
متفاوت میشـود .در یـک تقسـیم بنـدی کلـی موقعیـت ارتبـاطی انسـان بـا دیگـران بـا توجـه بـه
ویژگیهای جنسیتی ،اعتقادی ،توانایی ،علمی ،سیاسی ،خانوادگی ،سنی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اخالقی مشخص و تنظیم میشود.
اول) روابط مبتنی بر موقعیت جنسیتی

انسانها از نظر جنسیت به دوگونه مرد و زن آفریده شدهاند .دین با اعتبار محرم و نـامحرم نـوع و
محدوده ارتباط کالمی و غیـر کالمـی مـردان و زنـان مـؤمن را در تعـامالت اجتمـاعی و مراعـات
پوشش روشن کرده است .قرآن کریم در این باره میفرماید:
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 .1واژه هایی فراوانی همچون معامله ،معاشره ،مرابطه ،مجالسه ،معانقه ،مصافحه،مصاحبه ،مکاتبه و ...در منابع دینـی
آمده که ناظر به روابط انسان است .عمده این واژهها در باب مفاعله به کار رفته است که دو سـویگی ارتبـاط انسـان را
میرساند.

َ َ َ َ
ّ َ
ُق ْل ل ْل ُم ْؤمنی َن ی ُغ ُّضوا م ْن َأ ْب َصاره ْم َو ی ْح َف ُظوا ُف ُر َ
ک أ ْزکی ل ُه ْم ِإ َّن الله خ ِبی ٌر
وج ُه ْم ذ ِل
ِِ
ِ
ِ ِِ
ب َما ی ْص َن ُع َ
ون َو ُق ْل ل ْل ُم ْؤم َنات ی ْغ ُض ْض َن م ْن َأ ْب َصاره َّن َو ی ْح َف ْظ َن ُف ُر َ
وج ُه َّن َو َال ی ْبدینَ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
ُ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ
َ
ْ
َ
ِلبعول ِت ِهن أو آبا ِئ ِهن أو آب ِاء بعول ِت ِهن أو أبنا ِئ ِهن أو أبن ِاء بعول ِت ِهن أو ِإخو ِان ِهن أو ب ِنی
َ ُ
إ ْخ َوانه َّن َأ ْو َبنی َأ َخ َواته َّن َأ ْو ن َسائه َّن َأ ْو َما َم َلک ْت َأی َم ُان ُه َّن َأو َّ
الت ِاب ِعی َن غی ِر أ ِولی
ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ ِِ
ْاْل ْر َبة م َن الر َجال َأو الط ْفل َّالذی َن َل ْم ی ْظ َه ُروا َع َلی َع ْو َرات الن َساء َو َال ی ْضر ْبنَ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وبوا إ َلی ا ّلله َجمی ًعا َأی َها ْال ُم ْؤم ُن َ
ب َأ ْر ُجله َّن لی ْع َل َم َما ی ْخفی َن م ْن ز ی َنته َّن َو ُت ُ
ون َل َع َّلکمْ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ُت ْفل ُح َ
ون (نور32 ،و)31
ِ
به مؤمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند ،و عفـاف خـود را حفـ
کنند؛ این برای آنان پاکیزهتر است؛ خداوند از آن چه انجام مـیدهیـد آگـاه اسـت! و بـه
حف کنند و زینت خود را ـ جز آن مقـدار کـه نمایـان اسـت ـ آشـکار ننماینـد و (اطـراف)
روسریهای خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشـانده شـود) ،و زینـت
خــود را آشــکار نســازند مگــر بــرای شوهرانشــان ،یـا پدرانشــان ،یـا پــدر شوهرانشــان ،ی ـا

دین و ارتباطات انسان

زنان با ایمان بگو چشـمهای خـود را (از نگـاه هوسآلـود) فروگیرنـد ،و دامـان خـویش را

پسرانشــان ،ی ـا پســران همسرانشــان ،ی ـا برادرانشــان ،ی ـا پســران برادرانشــان ،ی ـا پســران
خواهرانشان ،یـا زنـان همکیششـان ،یـا بردگانشـان [ککنیزانشـان] ،یـا افـراد سـفیه کـه
تمایلی به زن ندارند ،یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیسـتند؛ و هنگـام
راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صـدای خلخـال
که برپا دارند به گون رسد) .و همگی بسوی خدا بازگردید ای مؤمنان ،تا رستگار شوید!

در این آیه به حدود و چگونگی ارتباط زنان و مردان مؤمن در نوع نگاه ،رفتار جنسی ،پوشـش
و حتی نوع راه رفتنی که از طرف زنان موجب حواسپرتی دیگران میشود اشاره شده است.
دوم) روابط مبتنی بر موقعیت اعتقادی

انسانها از نظر اعتقادی نیز متفاوتاند؛ برخی مسلمان ،بعضی مؤمن و برخی کافرند .مؤمنان نیز
در درجات متفاوتی قرار دارند که این موقعیتها در نوع ارتباط آنان با دیگران دخیلانـد .بـهعنوان
نمونه قرآن کریم در باره نوع رابطه پیامبر اسالم با کفار میفرماید:
ً َ ً
ْ َ
َ َُ
فال ت ِطع الک ِاف ِر ی َن َو َج ِاه ْد ُه ْم ِب ِه ِج َهادا ک ِبیرا (فرقان)20 ،
ِ
از کافران اطاعت مکن ،و بوسیله آن [ک قرآن] با آنان جهاد بزرگی بنما!
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یا نسبت به رابطه مسلمانان با کفار و خودشان میفرماید:

َ
ُ ّ َّ
َ ْ ُ َّ
ُم َح َّم ٌد َر ُسول الله َو ال ِذی َن َم َع ُه أ ِش َّد ُاء َعلی الکف ِار ُر َح َم ُاء َبی َن ُه ْم (فتح)01 ،
ّ
ّ
فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسـخت و شـدید،
محمد

و در میان خود مهربانند؛
سوم) روابط مبتنی بر موقعیت اقتصادی

خداوند نعمتهای خود را بین افراد مختلف تقسیم کرده است .از ایـن رو برخـی ثروتمنـد و برخـی
فقیرند .قرآن کریم در این باره میفرماید:
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ْ
َ
َ
َ
ُّ ْ
َ ُْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
الدنیا َو َرف ْع َنا
ک ن ْح ُن ق َس ْم َنا َبی َن ُه ْم َم ِعیش َت ُه ْم ِفی ال َحی ِاة
أ هم یق ِسمون رحمة ر ب
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً
ضا ُس ْخر ی ًا َو َر ْح َم ُة َر ب َ
َْ َ ُ ْ َْ َ َْ
َ
ک َخی ٌر مماَّ
ََ
ات ِلیت ِخذ بعضهم بع
ِ
بعضهم فوق بع ٍض درج ٍ
ِ
ی ْج َم ُع َ
ون (زخرف)30 ،

آیا آنـان رحمـت پروردگـارت را تقسـیم مـیکننـد؟! مـا معیشـت آنهـا را در حیـات دنیـا در
میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکـدیگر را مسـخر کـرده (و بـا
هم تعاون نمایند)؛ و رحمت پروردگارت از تمام آن چه جمعآوری میکنند بهتر است!

از آن جا که افراد جامعه اقتصادی با یکدیگر متفاوتند روابط انسان با دیگران تحت ت ثیر شرایط مالی
نیز قرار میگیرد .از این رو اغنیا نسبت به فقرا و مساکین مسئولیت دارند قرآن کریم میفرماید:
ْ
َو َّالذی َن فی َأ ْم َواله ْم َح ٌّق َم ْع ُلو ٌ ل َّ
لسا ِئ ِل َو ال َم ْح ُرو ِ (معارج09 ،و )02
ِ ِ
ِ
ِِ
و آنها که در اموالشان حر معلومی است برای تقاضا کننده و محروم.

چهارم) روابط مبتنی بر موقعیت علمی

انســانها از نظــر علمــی در یــک ســطح قــرار ندارنــد .برخــی از موقعیتهــای علمــی برجســتهای
برخوردارند و بعضی که توان علمی ندارند باید از آنان سئوال کنند و آگاهان باید به مسئولیت خـود
نسبت به افراد ناآگاه عمل کنند .قرآن کریم در این باره میفرماید:
َ ...ف ْاس َأ ُلوا َأ ْه َل الذ ْکر إ ْن ُک ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون (انبیاء)7 ،
ِ ِ

 ...اگر نمیدانید ،از آگاهان بپرسید.
پنجم) روابط مبتنی بر موقعیت سیاسی
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افراد جامعه از نظر بافت سیاسی در در یک سطح قرار ندارند؛ نظام اجتماعی اقتضا میکند افـراد

در سلسله مراتب مدیریت قرار گیرند .این تفاوت جایگاه اجتمـاعی و سیاسـی در نـوع رابطـه افـراد
مؤثر است .امام و امت و لزوم پیروی و اطاعت از امام جامعه ناظر بر همین موضوع اسـت .قـرآن
کریم در این باره میفرماید:

َ ُ
َ
َ
َ
َْ
ُ َ َ
یا أی َها َّال ِذی َن َآم ُنوا أ ِطی ُعوا ا ّلله َو أ ِطی ُعوا َّ
الر ُسول َو أ ِولی اْل ْم ِر ِم ْنک ْم ف ِإ ْن ت َن َاز ْع ُت ْم ِفی
ْ
ْ ُْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ّ
َ
َ َ
َ ُ ُّ ُ َ ّ َ َّ ُ
ک خی ٌر َو
ون ِبالله َو الی ْو ِ اْل ِْخ ِر ذ ِل
ول ِإن کنتم تؤ ِمن
َشی ٍء ف ْردوه ِإلی الله و الرس ِ
َ ً
أ ْح َس ُن تأ ِو یال(نساء)21 ،
ای کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنیـد خـدا را! و اطاعـت کنیـد پیـامبر خـدا و اولـو
اْلمر [ک اوصـیای پیـامبر] را! و هرگـاه در چیـزی نـزاع داشـتید ،آن را بـه خـدا و پیـامبر

بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر بـه خـدا و روز رسـتاخیز ایمـان داریـد! ایـن (کـار)

ششم) روابط مبتنی بر موقعیت خانوادگی

موقعیت خانوادگی افراد جامعه نیز تعیین کننده نوع روابـط آنهـا اسـت .از لحـاظ خـانوادگی افـراد

دین و ارتباطات انسان

برای شما بهتر ،و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

ممکن است در یکی از نقشهای پدری ،مادری ،همسری و یا فرزندی باشند که هر کـدام از ایـن
نقشها نوع روابط انسان را با دیگر اعظا خانواده روشن میکند .این نوع روابط در آیات متعـددی
از قرآن کریم بیان شده است.
قرآن کریم در باره رابطه فرزندان با پدر و مادر میفرماید:

َ ُ
ُ
ً َ
َ ْ ُ
ْ ْ
َو َو َّصی َنا ِاْلن َس َان ِب َو ِال َدی ِه َح َمل ْت ُه أ ُّم ُه َو ْهنا َعلی َو ْه ٍن َو ِف َصال ُه ِفی َع َامی ِن أ ِن اشک ْر
َ َ َ َ َ ْ
ک ِإلی ال َم ِصی ُر (لقمان)19 ،
ِلی و ِلو ِالدی
و ما به انسان درباره پدر و مادرن سـفارن کـردیم؛ مـادرن او را بـا نـاتوانی روی نـاتوانی
حمل کرد (به هنگام بارداری هر روز رنر و ناراحتی تازهای را ّ
متحمـل مـیشـد) ،و دوران
شیرخوارگی او در دو سال پایان مییابد؛ (آری به او توصیه کـردم) کـه بـرای مـن و بـرای

پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت (همه شما) به سوی من است!

و در باره ارتباط والدین با فرزندان در موضوع ارث میفرماید:

َ َ ُ َّ َ ْ ُ
ََ
َ َ ْ
ُ ّ
َ ُ
ْ َُْ
وصیک ُم الله ِفی أ ْوال ِدک ْم ِللذک ِر ِمثل َحظ اْلنثیی ِن ف ِإ ْن ک َّن ِن َس ًاء ف ْوق اث َن َتی ِن فل ُه َّن
ی ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َُُ
ً
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُّ
ُ
ثلثا ما ت َرک َو ِإن کانت َو ِاحدة فلها النصف َو ِْلب َو ی ِه ِلکل َو ِاح ٍد ِمنه َما السدس ِم َّما
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َ َ َ ُ
َ َ َ َ َ ُ َ َ
ُّ ُ ُ َ َ َ ْ ٌ
َت َر َ
ک ِإ ْن ک َان ل ُه َول ٌد ف ِإ ْن ل ْم یک ْن ل ُه َول ٌد َو َو ِرث ُه أ َب َو ُاه ف ِِلم ِه الثلث ف ِإ ْن ک َان ل ُه ِإخ َوة
َ َ َ َ ُ ُ ََْ ُ ُ َ َ ْ َ َ
َ ُ
ِلمه ُّ
الس ُد ُس م ْن َب ْعد َ
ون أی ُه ْم
وصی ِبها أ ْو دی ٍن آباؤک ْم َو أبناؤک ْم ال تد ُر
ی
ة
ی
ص
و
فِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
َ
ً
ً
ً
ّ
ّ
َ
َْ
َ
ْ
ُ
ً
َ
َ
أق َر ُب لک ْم نفعا ف ِر یضة ِم َن الله ِإ َّن الله ک َان َع ِلیما َح ِکیما (نساء)11 ،
خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارن میکند که سهم (میراث) پسر ،به انـدازه سـهم
دو دختر باشد؛ و اگر فرزندان شما( ،دو دختر و) بیش از دو دختر باشند ،دو سـوم میـراث
از آن آنهاست؛ و اگر یکی باشد ،نیمی (از میراث )،از آن اوست .و برای هر یـک از پـدر و
مادر او ،یک ششم میراث است ،اگر (میت) فرزندی داشته باشد؛ و اگر فرزنـدی نداشـته
باشد ،و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند ،برای مادر او یک سـوم اسـت (و بقیـه از آن پـدر
است)؛ و اگر او برادرانی داشته باشد ،مادرن یک ششم میبرد (و پنر ششـم باقیمانـده،
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برای پدر است)( .همه اینها )،بعد از انجام وصیتی است که او کرده ،و بعـد از ادای دیـن
است ـ شما نمیدانید پدران و مادران و فرزندانتان ،کدامیک بـرای شـما سـودمندترند! ـ
این فریضه الهی است؛ و خداوند ،دانا و حکیم است.
هفتم) روابط مبتنی بر موقعیت سنی

از نظر سنی نیز افراد در موقعیتهای مختلفی قرار دارند .موضوع بلوغ تعیین کننده روابط انسـان
با سایر افراد جامعه و اعضا خانواده است .ضمن این که مراحل سنی انسان از کودکی تا پیری نیز
در روابط اجتماعی در هر موقعیت مؤثر است .قرآن کریم در باره نوع رابطه با ایتام قبل از سن بلوغ
میفرماید:

َ
ْ
َ ُ ْ
َّ َّ
َ ْ
َ َْ
َُ َُ
َو ال تق َر ُبوا َمال الی ِتی ِم ِإال ِبال ِتی ِهی أ ْح َس ُن َح َّتی ی ْبلغ أش َّد ُه َو أ ْوفوا ِبال َع ْه ِد ِإ َّن ال َع ْه َد
ً
َ
ک َان َم ْس ُئوال (اسراء)39 ،

و به مال یتیم ،جز به بهترین راه نزدیک نشوید ،تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خـود)

وفا کنید ،که از عهد سؤال میشود!
هشتم) روابط مبتنی بر موقعیت ارتباطی

افراد جامعه از نظر سطح توان ارتباطی نیز با یکدیگر متفاوتاند .برخی ایـن توانمنـدیهـا ممکـن
است طبیعی و یا اکتسابی باشند .افرادی ممکن است ابزارهای الزم را برای ارسال و دریافت پیام
نداشته باشند .بنابر این باید برای ارتباط با دیگران موقعیت ارتبـاطی آنـان را در نظـر داشـت و بـه
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تناسب توانایی آنان ارتباط بر قرار کرد.

کسانی که سواد خواندن نوشتن ندارند نمیتوان با نوشتار با آنان ارتباط برقرار کرد .افرادی کـه
از نعمت بینایی برخوردارند قادر به دریافت پیامهای دیداری نیستند .امروزه آنان با کمک گرفتن از
حس المسه با خط بریل قادر به دریافت پیام دیگران هستند.
همچنین ارتباط شنیداری با افرادی که قادر بـه شـنیدن نیسـتند ممکـن نیسـت .سـطح تـوان
ارتباطی افراد نیز در چگونگی ارتباط ما با آنان تعیین کننده است .افرادی که با برخی از کلمات و
یا زبان خاصی آشنا نیستند نمیتوانند پیامهای مبتنی بر این گونه نشانههای ارتبـاطی را دریافـت
کنند .از این رو انبیا الهی متناسب با زبان امت خـود مبعـوث شـدهاند؛ قـرآن کـریم در ایـن بـاره
میفرماید:

سپس خدا هر کس را بخواهد (و مستحر بداند) گمراه ،و هر کس را بخواهد (و شایسته
بداند) هدایت میکند؛ و او توانا و حکیم است.

دین و ارتباطات انسان

َّ
َ َ ُّ ّ
َ
َ
َو َما َأ ْر َس ْل َنا م ْن َر ُ
ول ِإال ِب ِل َس ِان ق ْو ِم ِه ِلی َبی َن ل ُه ْم فی ِضل الله َم ْن یش ُاء َو ی ْه ِدى َم ْن
س
ِ
ٍ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
یش ُاء َو ُه َو الع ِز یز الح ِکی ُم (ابراهیم)9 ،
ما هیچ پیامبری را ،جز به زبان قومش ،نفرستادیم؛ تا (حقایر را) برای آنها آشـکار سـازد؛

نهم) روابط مبتنی بر موقعیت فرهنگی

باورها ،ارزنها و هنجارها مهمترین عناصر فرهنگی به شمار میروند .طبیعی است کـه افـراد از
لحاظ فرهنگی با یکدیگر متفاوتند و هر کس بر اساس شخصیت خـود بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار
میکند .قرآن کریم میفرماید:

َ
ُ ْ ُ ٌّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ً
اکل ِت ِه ف َر ُّبک ْم أ ْعل ُم ِب َم ْن ُه َو أ ْه َدى َس ِبیال (اسراء)89 ،
قل کل یعمل علی ش ِ

بگو« :هر کس طبر رون (و خلر و خوی) خود عمل میکند؛ و پروردگارتـان کسـانی را
که راهشان نیکوتر است ،بهتر میشناسد».

« شاکله» از ماده «شکل :میباشد که به معنای بستن پای چارپا است ،و آن طنابی که بـا آن
پای حیوان را میبندند «شکال» (به کسر شین) میگویند ،و «شاکله» به معنـای خـوی و اخـالق
است ،و اگر خلر و خوی را شاکله خواندهاند ،بـدین مناسـبت اسـت کـه آدمـی را محـدود و مقیـد
میکند و نمیگذارد در آن چه میخواهد آزاد باشد(.ترجم ه تفس یرالمیاان ،ج ،91ص )769همـه
اینها طبر روحیاتشان عمل میکنند؛ روحیاتی که بر اثر تعلیم و تربیت و اعمال مکرر خود انسـان
شکل گرفته است( .تفسیر نمونه ،ج ،97ص)722
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از این رو در روابط اجتماعی باید متناسب با فرهنگ دیگران با آنان ارتباط بر قرار کرد.
دهم) روابط مبتنی بر موقعیت اخالقی

موقعیت افراد جامعه از نظر اخالقی نیز با یکدیگر متفاوت است .فضایل و رزایل اخالقی در درون
انسانها به یک اندازه رسوخ نمیکند و افراد در مراتب مختلف اخالقی قرار دارند برخی گناهکار و
مجرمند و بعضی صالح و مبرا از لوزن .انسان از این جهت نیز در مقابل دیگران مسئولیت دارد و
باید با توجه به موقعیت اخالقی خود آنان ارتباط برقرار کند .قرآن کـریم در بـاره پیامـدهای رابطـه
دوستانه با افراد غافل را اینگونه بیان میکند:

میگویـد« :ای کـان بـا رسـول (خـدا) راهـی برگزیـده بـودم! ای وای بـر مـن ،کـان فـالن
(شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بـودم! او مـرا از یـادآوری (حـر) گمـراه سـاخت
بعد از آنکه (یاد حر) به سراغ من آمده بود!» و شیطان همیشه خوارکننده انسان بوده است!
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َ
ً
َو ی ْو َ ی َع ُّ َّ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ
َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
ول َس ِبیال یا َو یل َتا
ض الظ ِالم علی یدی ِه ی َقول یا لیت ِنی اتخذت مع الرس ِ
َ
َ َ َّ ْ ُ َ ً َ ً َ َ َ َّ
ْ
َّ َ
َ
ْ
لی َت ِنی ل ْم أت ِخذ فالنا خ ِلیال لق ْد أضل ِنی َع ِن الذک ِر َب ْع َد ِإذ َج َاء ِنی َو ک َان الشیط ُان
َُ ً
ْ ْ
ِل ِْلن َس ِان خذوال (فرقان 07 ،ن )01
ّ
و (به خاطر آور) روزی را که سـتمکار دسـت خـود را (از شـدت حسـرت) بـه دنـدان مـیگـزد و

مبانی و اصول ارتباطات

مراد از مبانی و اصول کلیه اطالعات و اندیشههایی است که دین راجع به ماهیت و طبیعت بشر و
نحوه ارتباط او با خدا ،طبیعت ،اجتماع و خویشتن ارائه کرده است ،اطالعاتی همچـون دو بعـدی
بودن انسان ،برتری او بر سایر مخلوقات ،ت ثیرپذیری و ت ثیر گذاری او.
در منابع دینی به نکاتی بر میخوریم که صـرف نظـر از موقعیتهـای افـراد ،بـر تمـامی روابـط
انسان حاکماند و به عنوان مبانی ارتباطات انسان به شمار میروند .این مبانی عبارتند از:
الف) مختار بودن انسان

یکی از مهمترین ویژگیهای انسان اختیار داشتن اوست .برای تحقر اختیـار بایـد حرکـت جهـت
مخــالف صــالح نیـز بــرای او میســر باشــد .اختیـار مبنــای هــر نــوع تکلیـف ،مســئولیت پــذیری و
ارزشمندی اعمال انسان است .بنابر این باید آدمی در موقعیتی باشد که بتواند با اراده خود راهها و
84

رونها را در مسیر زندگی انتخاب کند.

قرآن کریم میفرماید:

َُ ً
َّ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ ً
اکرا َو ِإ َّما کفورا (انسان)3 ،
ِإنا هدیناه الس ِبیل ِإما ش ِ

ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس!
َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َّ ُ
َ ْ ْ ّ ََ
َ ْ َ
وت و یؤ ِمن ِبالله فق ِد
ال ِإک َراه ِفی الدی ِن قد تبین ُّالرشد ِمن الغی فمن یکف ْر ِبالطاغ ِ
َ
َْْ َ َ ْ
ّ
ْ َْ َ ْ
ک ِبال ُع ْر َو ِة ال ُوثقی ال ان ِف َصا َ ل َها َو الله َس ِمی ٌع َع ِلی ٌم (بقره)026 ،
استمس
در قبول دین ،اکراهی نیست( .زیرا) راه درست از راه انحرافی ،روشـن شـده اسـت .بنـابر
این ،کسی که به طاغوت [ک بت و شیطان ،و هر موجود طویانگر] کافر شـود و بـه خـدا
ایمــان آورد ،بــه دســتگیره محکمـی چنــگ زده اســت ،کــه گسســتن بــرای آن نیســت .و

هستند که خدا هدایتشان کرده ،و آنها خردمندانند.

دین و ارتباطات انسان

خداوند ،شنوا و داناست.
َ َّ َ َ َ ُ ّ ُ
َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ
َ ُْ ُ ُ
ال ِذین یست ِمعون الق ْول فیت ِبعون أحسنه أول ِئک ال ِذین هداه ُم الله َو أول ِئک هم أولوا
َْ
اْل ْل َ
اب (زمر)18 ،
ب
ِ
همان کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیـروی مـیکننـد؛ آنـان کسـانی
ب) مسئولیت داشتن انسان

از نگاه قرآن کریم اعمال انسان عـالوه بـر آن کـه آثـار تکلیفـی دارنـد ،بـر روح او نیـز اثـر وضـعی
میگذارند و قلب انسان از از شنیدنها و دیدنها و عملکـردن متـ ثر مـیشـود .از ایـن رو انسـان
نسبت تمامی ارتباطات خود اعم از ارتباط با خود ،با خدا ،با دیگران و با طبیعت مسئول است قرآن
کریم میفرماید:
ُ ُّ ُ
ْ
َ َ
ُْ
َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ
ک به ع ْل ٌم إ َّن َّ
ک ک َان َع ْن ُه
الس ْم َع َو ال َب َص َر َو الف َؤ َاد کل أول ِئ
و ال تق ًف ما لیس ل ِ ِ ِ ِ
َم ْس ُئوال (اسراء)36 ،

از آن چه به آن آگاهی نداری ،پیروی مکن ،چرا که گون و چشم و دل ،همه مسؤولند.

انسان در سایه ارتباطات خود به اطالعات و دانشهایی دست مییابد و همچنان که بـه توذیـه
جسمی توجه دارد و مراقبت میکند غذاهای فاسد و آلوده استفاده نکند ،به غذای روح نیز محتاج
است .از منظر دین اطالعات و معلوماتی که انسان در سـایه ارتباطـات خـود دریافـت مـیکنـد در
حقیقت غذای روحی اوست قرآن کریم در این باره میفرماید:
َ َ
َْ ُ ْ ْ
فلی ْنظ ِر ِاْلن َس ُان ِإلی ط َع ِام ِه(عبس)09 ،

انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد!
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امام باقر

ذیل این آیه میفرماید :منظور از طعام در این آیه دانشی است که بایـد ببینـد از

چه کسی دریافت میکند.
مسئولیت داشتن انسان در مقابل رفتارهایش از منظر دیگری نیز قابل توجه است .دین عالوه
بر آن که ارتباطات انسان را در همه ابعاد تبیین و تنظیم میکند با اهرمهای نظـارتی متعـددی در
صدد است انسان در چارچوب آموزههای دینی عمل کنـد .یـک از ایـن اهرمهـای وجـود گواهـان
اعمال است .قرآن کریم در این باره میفرماید:

َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َْ
ون ِإلی َع ِال ِم الغی ِب َو
و ق ِل اعملوا فسیرى الله عملکم و رسوله و المؤ ِمنون و سترد
َّ
الش َه َادة َفی َنب ُئ ُک ْم ب َما ُک ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون (توبه)122 ،
ِ
ِ
بگو« :عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان ،اعمـال شـما را مـیبیننـد! و بـزودی،
میدهد!»

برخی آیات در قرآن کریم خود اعضا و جـوارح انسـان را نـاظر اعمـال او مـیدانـد کـه در روز
قیامت زبان به سخن میگشایند و در باره عملکرد انسان شهادت میدهند.

ی ْو َ َت ْش َه ُد َع َلیه ْم َأ ْلس َن ُت ُه ْم َو َأیدیه ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم ب َما َک ُانوا ی ْع َم ُل َ
ون (نور)09 ،
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ّ
در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بـر ضـد آنهـا بـه اعمـالی کـه مرتکـب مـیشـدند
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بسوی دانای نهان و آشکار ،بازگردانده میشوید؛ و شما را به آن چه عمل میکردید ،خبر

گواهی میدهد!

عالوه بر آن قرآن کریم از برخـی فرشـتگان بـه عنـوان نـاظران رفتـار انسـان خبـر میدهـد و
میفرماید:

َّ َ
ْ ُ
َ
َما یل ِفظ ِم ْن ق ْو ٍل ِإال ل َدی ِه َر ِقی ٌب َع ِتی ٌد (ق)18 ،

انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیآورد مگر این که همان دم ،فرشـتهای مراقـب و آمـاده
برای انجام م موریت (و ضبط آن) است!
ج) اثر گذاری ارتباطات انسان بر قلب او

تمام روابطی که انسان با خدا ،خود ،طبیعت و دیگران دارد ،عالوه بر آثار تکلیفی ،آثـار وضـعی
نیز در پی دارد .به عبارت دیگر بین اعمال انسان و روح او رابطه علت و معلولی وجود دارد و هر
عمل صالحی باعث تقرب انسان به خدا و پاکی و نورانیت قلبـی انسـان مـیشـود .قـرآن کـر یم
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میفرماید:

ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ
ک َسک ٌن ل ُه ْم َو
خذ ِمن أمو ِال ِهم صدقة تطهرهم و تزکی ِهم ِبها و صل علی ِهم ِإن صالت
ّ
الله َس ِمی ٌع َع ِلی ٌم (توبه)123،
از اموال آنها صدقهای(بعنوان زکات) بگیر ،تا بهوسیله آن ،آنهـا را پـاک سـازی و پـرورن
دهی! و (به هنگام گرفتن زکات )،به آنها دعا کن؛ که دعای تو ،مایه آرامـش آنهاسـت؛ و
خداوند شنوا و داناست!

در مقابل هر عمل ناشایستی باعث تیرگی درونی و دوری انسان از خدا میگردد .قرآن کریم در
این باره میفرماید:

َ َّ
ال َب ْل َر َان َع َلی ُق ُلوبه ْم َما َک ُانوا ی ْکس ُب َ
ون (مطففین)19،
ک
ِ
ِِ

چنین نیست که آنها میپندارند ،بلکـه اعمالشـان چـون زنگـاری بـر دلهایشـان نشسـته

است!

انسان موجودی است که رفتارن مت ثر از درون او شکل میگیرد .از این رو مهمترین عنصر درونی
یعنی اعتقادات انسان  .منشا تمامی رفتارهای اوست.

دین و ارتباطات انسان

د) پیوند داشتن عملکرد بیرونی با درون انسان

باورهای توحیدی به ارزنها و هنجارهای توحیدی و سرانجام بـه رفتـار و ارتباطـات توحیـدی
منتهی میشود .همچنان که باورهای شرک آلود به ارزنها و هنجارهای شرک آلـود و در نهایـت
به عملکردها و ارتباطات شر آمیز منجر میشود .به این جهت است کـه اولـین آمـوزه همـه انبیـا
الهی دعوت به توحید و دوری از شرک بوده است .قرآن کریم در این باره میفرماید:

ُ ُ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ُ ّ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ
ََ ْ ْ
َ
وت ف ِم ْن ُه ْم َم ْن َهدى
َو لقد َب َعث َنا ِفی کل أم ٍة رسوال أ ِن اعبدوا الله و اجت ِنبوا الطاغ
َْ
َّ ْ َ
ّ
َّ َ َ ُ َ
َ ُْ
َ
َ
ُ
الله َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َحقت َعلی ِه الضاللة ف ِسی ُروا ِفی اْل ْر ِض فانظ ُروا کی َف ک َان َع ِاق َبة
ْ َ
ال ُمکذ ِبی َن (نحل)36 ،
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم کـه« :خـدای یکتـا را بپرسـتید؛ و از طـاغوت اجتنـاب
کنید!» خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و گروهی ضاللت و گمراهی دامانشـان را گرفـت؛

پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیبکنندگان چگونه بود!

زیرا باورها مهمترین منشا ارزنها و هنجارها در زندگی انسان به شمار مـیرونـد کـه امـوری
درونیاند .ایـن سـه جـز امـور نامحسـوس فرهنـگ سرچشـمه عملکـرد و ارتباطـات انسـان قـرار
میگیرند که امور بیروناند و رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند .قرآن کریم در این باره میفرماید:

87

َ
ُ ْ ُ ٌّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ً
اکل ِت ِه ف َر ُّبک ْم أ ْعل ُم ِب َم ْن ُه َو أ ْه َدى َس ِبیال (اسراء)89 ،
قل کل یعمل علی ش ِ

بگو« :هر کس طبر رون (و خلر و خوی) خود عمل میکند؛ و پروردگارتـان کسـانی را
که راهشان نیکوتر است ،بهتر میشناسد».

رابطه بین درون و بیرون انسان را از سخنان امام علی

1

نیز میتوان دریافت آن جا که میفرماید:

تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه (نهج البالغه(للصبحی صالح)،

ص 970و )292

سخن بگویید تا شناخته شوید همانا شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است
ً
ما أضمر أحد شیئا إال ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجه (نهج البالغه
(للصبحی صالح) ،ص)970

ه) تأثیر ارتباطات انسان بر نظام هستی

از منظر دین بین چگونگی ارتباطات انسان و حوادث عالم هستی نیز روابط معنا داری وجود دارد.
به معنای دیگر اعمال انسان عالوه بر آثار تکلیفی و وضعی بر روح او در سـایر موجـودات نیـز اثـر
وضعی دارد قرآن کریم میفرماید:
َْ
َو َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ْال ُق َرى َآم ُنوا َو َّات َق ْوا َل َف َت ْح َنا َع َلیه ْم َب َر َکات م َن َّ
الس َم ِاء َو اْل ْر ِض َو ل ِک ْن
ٍ ِ
ِ
َک َّذ ُبوا َف َأ َخ ْذ َن ُاه ْم ب َما َک ُانوا ی ْکس ُب َ
ون (اعراف)16،
ِ
ِ
و اگر اهل شهرها و آبادیها ،ایمان میآوردند و تقوا پیشـه مـیکردنـد ،برکـات آسـمان و
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کسی چیزی در درون خود پنهان نکرد مگر آن که در گفتار و چهرهان آشکار شد.

زمین را بر آنها میگشودیم؛ ولی (آنهـا حـر را) تکـذیب کردنـد؛ مـا هـم آنـان را بـه کیفـر
اعمالشان مجازات کردیم.

نتیجهگیری

دین مجموعه پیامهایی است که ضمن تعیین جایگاه انسان در نظام آفرینش ،آیین چگونه زیستن
و ارتباط برقرار کردن را به انسان میآموزد .اولین انسان که پا به عرصه وجود نهاد ،ایجاد ارتباط با
«خود» ،با «خدا» و با «دنیا» از اساسیترین دغدغههای او بود کـه بـا خلقـت انسـانهای بعـدی،
برای او رابطهی با «دیگران» نیز مطرح شد.
88

 .1در خصوص این آیه شریفه توضیحاتی را در ذیل موقعیت فرهنگی آوردیم.

بنابر این انسان در طول زندگی خود نمـیتوانـد عـاری از حـداقل یکـی از ارتباطـات چهارگانـه
باشد.
بر اساس منابع دینی ارتبـاط انسـان بـا خداونـد بـه شـش مرحلـه «خـداگرایی»« ،خـدایابی»،
«خداشناسی»« ،خداباوری»« ،خداپرستی» و «خداگونهای» قابل ترسـیم اسـت و ارتباطـات او بـا
خود نیز به دو بخش کلی ارتباط با جسم و جان قابل تقسیم است .که ارتباط انسـان بـا نفـس نیـز
ممکـــن اســـت در یکـــی از مراحـــل شـــشگانه «خـــودگرایی»« ،خودیـــابی»« ،خودشناســـی»،
«خودباوری»« ،خود سازی» و «خداگونهای» باشد.
از آموزههای دینی چنین بـر مـیآیـد کـه ارتبـاط انسـان بـا خـود و سـیر و سـلوکش ،تـابعی از
ارتباطش با خداست .که مالزم یکدیگرند .این مالزمه بیانگر ارتباط فطری نفس انسان با خداونـد
ارتباط انسان با طبیعت به دو صورت عاطفی و بهرهگیری از آن برای پاسخگویی به نیازهایش
قابل ترسیم است زیرا موجودات دنیوی و نعمتهای الهی برای انسان آفریده شدهاند ،تا او بتواند
آنها را تسخیر کند و در اختیار گیرد و با کشـف قواعـد و سـنتهای الهـی در آنهـا تصـرف نمایـد و

دین و ارتباطات انسان

است که اگر به درستی برقرار شود ،سرانجام انسان در سیر تکاملی ،خداگونه میشود.

نیازهای خود را در چارچوب دستورات الهی برآورده کند.
ارتباط انسان با دیگران شامل ارتباط با موجودات غیبی و سـایر انسـانها مـیشـود .مهمتـرین
موجودات غیبی که انسان بـا آنهـا ارتبـاط دو سـویه دارد فرشـتگان و جنیاننـد  .ارتبـاط انسـان بـا
همنوعان خود به لحاظ موقعیت آنـان متفـاوت مـیشـود ایـن موقعیتهـا عبارتنـد از :جنسـیتی،
اعتقادی ،اقتصادی ،علمی ،سیاسی،خانوادگی ،سنی ،توان ارتباطی ،فرهنگی و اخالقی.
با توجه به معارف دینی میتوان مواردی را به عنوان مبـانی ارتباطـات انسـان مطـرح کـرد کـه
عبارتند از :الف) مختار بودن انسان .ب) مسئولیت داشتن انسان .ج) اثر گذاری ارتباطات انسان
بر قلب او .د) پیوند داشتن عملکـرد بیرونـی بـا درون انسـان .ه) تـ ثیر ارتباطـات انسـان بـر نظـام
هستی.
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کتابنامه
قرآن کر یم

نهج البالغة ،للصبحی صالح ،شریف الرضی ،محمد بن حسین ،ـ قم ،چاپ :اول 9292 ،ق.
بحار األنوار ،مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی  ،بیروت ،چاپ :دوم 9201 ،ق.
البرهان فی تفسیر القرآن ،بحرانی ،سید هاشم  ،بنیاد بعثت ،تهران ،چاپ اول 9296،ق.
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ترجمه تفسیر المیزان ،موسوی همدانی ،سـید محمـد بـاقر ،قـم دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه
مدرسین حوزه علمیه قم چاپ پنجم  9122ن.
تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی ،ناصر ،دارلکتب االسالمیه ،تهران ،چاپ اول 9122 ،ن.
جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر ،عبد الرحمن ابن ابی بکر جالل الدین سیوطی ،بیـروت،
دارالفکر ،چاپ یکم  9209ق.
الجواهر السنیة فی األحادیث القدسیة ،شی حر عاملی ،محمد بن حسن ،تهـران ،چـاپ :سـوم،
9180ن.
دعائم االسالم ،نعمان ابن محمد التمیمی الموربی القاضی النعمـان ،مصـر ،دارالمعـارف ،چـاپ
دوم 9185ق.
مصباح الشر یعة و مفتاح الحقیقة ،منسوب به امام جعفر ابـن محمـد الصـادق ،بیـروت ،مؤسسـه
االعلمی ،چاپ یکم 9200ق.
ّ
منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،هاشمی خویی ،میرزا حبیب الله  ،ـ تهـران ،چـاپ :چهـارم،
 9200ق.
وسائل الشیعة ،شی حر عاملی ،محمد بن حسن ،قم ،چاپ :اول 9205 ،ق.
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