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بازشناسی مفهوم و مؤلفههای بنیادین اعتماد و کارکردهای آن در روابط
اجتماعی انسان از منظر قرآن
تاریخ دریافت89/60/52 :

تاریخ پذیرش89/06/60 :
فاطمه سيفعليئي
سهراب مروتي

2

سيدمحمدرضا حسينينيا

3

چکیده
انسان موجودی اجتماعی است و در سایۀ تعامالت اجتماعی است که نیازهای مادی و
ویاش برآورده میشود.استحکام و دوام روابط اجتماعی به اعتماد متقابل نیاز دارد.اعتماد
معن 
میزان اطمینان یا مطمئن بودن به اشخاص ،افراد ،الگوها،ساختارها و نقشهای اجتماعی،ودر
یک معنای بسیار کلی ،سرمنشا ایجاد تعامل اجتماعی است .نوشتۀ حاضر پژوهشی
کاربردیبوده،باهدفتبیینمفهومومؤلفههایاعتمادوکارکردهایآندر

رشتهایو 
میان 

روابطاجتماعیبهانجامرسیدهاست.سؤالتحقیقایناستکهدرقرآنکریماعتمادوابعاد
مختلفآنچگونهمطرحشدهوچهنقشیدرروابطاجتماعیانساندارد؟پژوهشبهروش
بهآیاتقرآنبهانجامرسیدهاست.براساسیافتههاازنظرقرآن،

توصیفیتحلیلیوبااستناد
اعتماد با حسنظن نسبت به دیگران شکل گرفته و هرچندهمواره بانوعی ریسکپذیری
همراه است ،برای ایجاد و دوام روابط اجتماعی الزم و ضروری است .قرآن کریم
محوریراازجملهمؤلفههایاساسی


داریوحق

خیرخواهی،صداقت،وفایبهعهد،امانت
ترینمؤلفهدرفرداعتمادکنندهمعرفیمینمایدکهتحقق


ظنرامهم

درفردمعتمدوحسن
آنهابرایایجاداعتماددرروابطاجتماعیضروریاست.ازنظرقرآن،اعتمادبایدبراساس
معیارهای عاقالنه صورت گیرد برهمیناساس اعتماد به فاسقان ،ظالمان و کسانی که در
شمارمیرودکهبایدازآناجتنابنمود.


لوحیبه

دوستیآنهاتردیدوجودداردنوعیساده
اجتماعی،حسنظن،قرآنکریم .


اعتماد،روابط
واژگان کلیدی:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1دانشجویدکتریدانشگاهایالم؛(نویسندهمسئول)؛ seyfali8@yahoo.com
2استاددانشگاهایالم؛ s_morovati@yahoo.com
3استادیاردانشگاهایالم؛mohhos@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسئله
وروانشناسیو یکی از ابعاد

جامعهشناسی

اعتماد یکی از مفاهیم مهم،جدیدوکلیدی در حوزۀ
مهم سرمایۀ اجتماعی است .اعتماد اصل اساسی روابط اجتماعی انسانهاست .در اهمیت آن
همین بس که امام صادق (ع)فرمودند« :به طول رکوع و سجود فردننگرید؛ چراکه این کار از
امانتداری فرد

راستگوییو

میشود؛بلکه به
روی عادت است و ترك آن موجب ناراحتی فرد 
ایندوصفتپایههایاصلیایجاداعتماددرجامعهبهشمار

بنگرید»(کلینی،1041،ج.)213:3
میروند.درحقیقتامامصادق(ع)برایتشخیصصدقایمانهرشخصمالکیاجتماعیبیان

کنندوآنویژگیهاییاست کهبهاعتماداجتماعیمنجرمیشود.هریکازایندومالك


می
میتواندبهرشدوپرورشاعتماددرجامعهکمکنمودهونقشمهمیدرگسترشارتباطات

اجتماعیایفانماید.
).بههمیندلیل
بدوناعتمادهیچکنشمتقابلمطمئنیصورتنمیگیرد (اینگلهارت 1312،
از اعتماد  بهعنوان چسب اجتماعی یاد شده است که اعضای جامعه را به یک دیگر متصل
میکند(ایکانن.)2413،بدون اعتماد،جامعه فرو میپاشد؛ چر که بسیاری از روابط میان افراد،
براعتمادمیانآنهااستوار است.به باور پژوهشگران تعامالت انسانبیش از دالیل عقالنی و
مالحظات شخصی ،از طریق اعتماد استمرار مییابد .پژوهشگران جوّ دارای اعتماد را با
اصطالح عدم پیله حفاظتی بیانمیکنند که درحقیقت ،نوعی پوشش اطمینانبخش است که به
حفظ و تداوم روابط اجتماعی کمک میکند .اعتماد کیفیتی کلی و وجهی از همبستگی
اجتماعی ،بلکه شیوۀ ضروری و اجتنابناپذیر حیاتاجتماعی بهشمار میرود (گیدنز:1330،
 .)124پژوهشهای میدانی ن یز ثابت کرده که بین اعتماد و روابط اجتماعی رابطۀ معناداری
وجود دارد (دانش 1331،وعباسزاده  .)1333،هرچهاعتمادمیانافرادبیشترباشد،روابطاز
ثباتواستحکامبیشتریبرخوردارخواهدبود .
ازسویدیگرقرآن،معجزجاویدخاتمپیامبرانوهدایتگرانسان،درهمۀاعصاروامصار
« لِتُخْرِجَالنَّاسَمِنَالظُّلُمَاتِإِلَىالنُّورِ»(إبراهیم)1،استولزومبهره مندیازاینمنبعالهیو
استخراجمفاهیمواالیآندرهمۀابعادزندگیبشروازجملهدربُعداجتماعیمتناسببا
نیازهای روز از مهم ترین وظایف متفکران مسلمان بهشمار میرود .این مهم میتواند با
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بهرهمندی از پژوهشهای میان رشته ای تحقق پذیرد .در این روش ،محقق از نتایج قطعی
علومانسانیبهرهمند شده وبا عرضۀآنها بر قرآن و حدیث بهارائۀنظرقرآنو پاسخگوییبه
سؤاالتو شبهات روزمیپردازد.نکتۀمهم اینکه ،پس از استفاده از علوم بشری و مراجعه به
قرآن و روایات،رهیافتهای بشری ا ستفادۀ بهینهای دارد؛ چرا که اندیشههای حاصله ،قابلیت
آن را دارد که بشر را در بُعد معرفتی به سمت تکامل معنوی خویش سوق داده ،از موانع و
عوامل بازدارنده جلوگیری کند .برهمیناساس تحقیق همهجانبه در مسائل کاربردی و مورد
نیازافرادجامعهمتناسبباپیشرفتهایعلمیالزموضروریاست.یکیازمسائلومباحث
جدیددرعرصۀروابط اجتماعیاعتماداستکهبهطورمستقیموباواژهایمترادفدرقرآن
کریمبهکارنرفتهوبههمین دلیلدرتفاسیرومفاهیمقرآنینیزبهطورخاص موردتوجهقرار

نگرفته است .برهمین اساس ،بازشناسی مفهوم و مؤلفه های بنیادین اعتماد و کارکرد آن در
روابطاجتماعیانسانمسئله ایاستکهپاسخآنازمنظرقرآنمی توانددرمسائلومباحث
اجتماعیبسیارراهگشاباشد.چراکهدریافتنظرقرآنمی تواندتکلیففردرادرمواردیکه

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

اهداف و پرسشهای پژوهش
ازاعتمادومؤلفههایآن،ونیز بررسینقشوجایگاه

اینپژوهشباهدف ارائۀتعریفقرآنی
آندرروابطاجتماعیانسانصورتگرفتهاست.بانگاهیکاربردیوقرآنی،بهمسئلۀاعتمادو
نقشآندربرقراریروابطاجتماعیمطلوبپرداختهوتالشنمودههمۀ ابعادوزوایایآنرا
ازدیدگاهوحیبررسیوتبییننماید.دراینپژوهش ،بهاینسؤاالت مهموکاربردیپاسخ
داده میشود که :اعتماد در روابط اجتماعی انسانها چه اهمیتی دارد؟ اعتماد از منظر قرآن
چگونه تعریف میشود؟ مؤلفههای بنیادین اعتماد در قرآن کدامند و چه نقشی در بهبود
هادارند؟آیامسئلۀبیاعتمادینیزدرقرآنمطرحشدهاست؟ازنظرقرآن،


اجتماعیانسان

روابط

 022فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال نهم ،شماره دوم ،پاييز و زمستان 8991

چهگروههاییقابلاعتمادنیستند؟ودرمجموع،نگاهقرآنبهمسئلۀ اعتماددرروابطاجتماعی

انسانهاچگونهاست؟ 


پیشینۀ پژوهش
نو بودن و اهمیت بسیار زیاد اعتماد در روابطاجتماعی انسانها باعث شده که همواره مورد
حققانقرارگرفتهوپژوهشهایبسیاریباعناوینمختلفاینموضوع رادرارتباطبا

توجهم
مسائل گوناگون مورد بررسی قرار دادهاند .اما آنچه برای جوامع مسلمان از اهمیت بیشتری
برخورداراستبررسیواستخراجاینموضوعوکارکردهایآن ازمتنقرآنکریماستکه
ردرپایگاههایعلمیتاکنونپژوهشیدراینزمینهصورتنگرفتهو/یابه

طبقبررسیهایمکر

زیورطبعآراستهنگشتهاست.

تعریف مفاهیم
اعتماد در لغت به معنی تکیه کردن ،برگزیدن ،کاری را به کسی واگذاشتن و اطمینان است
فاتیاویژگیهای

درفرهنگلغتآکسفوردبهمعنیاطمینانبهبرخیازص

(عمید .)04:1302،
یکشخصو/یاحتیدرستیوحقانیتیکنظریهتعریفشدهاست(اوجاقلو .)1330،
ظنونیکگمانینسبتبهدیگراندرروابط


معنایحسن
دراصطالحعلومجامعهشناختی ،
به

اجتماعی است بهطوری که اعتمادکننده و اعتمادشونده به نسبت از سود و فواید آن بهرهمند
شوند(طالبی .)1331،
اعتماد احساس امنیت در مورد رفتارهای پیشبینی نشده فرد دیگری است (فیاضی
احسانآبادوجاجرمی .)1334،

روانشناسانۀ تمایل به پذیرش رفتارهای
راسیو و همکاران ( )1333اعتماد را یک حالت  
تعریفکردهاند.ازنظرلوهمان،اعتمادیکسازوکاراجتماعی

اعتمادشونده براساس انتظارمثبت
(عباسزاده.)1333،

هاهدایتوتنظیممیشود 


اعمال،ورفتارانسان
استکهدرآنانتظارات ،
الیان()2444اعتماد را باور قوی به اعتبار ،صداقت و توان افراد ،انتظاری مطمئن و اتکا بهادعا یا
میداند.از دید میزتال ،اعتماداطمینان به دیگرانبهرغم احتمال
اظهارنظر دیگران بدون آزمون آن 
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مخاطرهآمیز بودن آن است(میزتال.)13:1333،بنابرایناز

و امکان فرصت طلبی ،عدم قطعیت و
توانداشتندیدمثبتوحسنظندربارۀ افرادجامعهدانستکه


اعتمادرامی
نظراندیشمندان ،
گرروابطاجتماعیمیباشد .


تسهیل

روش تحقیق
اینپژوهشبرایدستیابیبههدفازروشتحلیلمحتوابهرهبردهاست.روشتحلیلمحتوا
یکی از روشهای مناسب در تبیین دیدگاهها و اندیشههاست .تحلیل محتوا در حقیقت فن
پژوهشعینی،اصولیوکمیبهمنظورتفسیروتحلیلمتناست.تفکربنیادیآنعبارتاست

دادناجزاییکمتن(کلمات،جمالت،پاراگرفها،وامثالآنهابرحسبواحدهاییکه

از:قرار
).پیامهاییکهازمتن

شوند)درمقوالتیکهازپیشتعیینشدهاند(باردن23:1314،

انتخاب 
می

میتوانددارایمعانیمختلفیباشد؛بنابراینباتحلیلمحتوابایدمعنایاصلی آن
شود 
می 
منتقل 

صورتینظاممنداستوازقوانینو

پیامرابازشناخت.روشبازشناسیوتحلیلاینپیام 
هابه

دستورات مشخصی تبعیت میکند .السول عمدهترین کاربرد تحلیل محتوا را مطالعۀ ارتباط
میداندکه«چهکسی؟چهچیزیرا؟به
منظورپاسخدادنبهاینپرسشقدیمیدرارتباطات 


به
میگوید»(کیوی.)222:1331،اینپژوهشباتجزیه
چهکسی؟چرا؟چگونه؟وباچهتأثیری؟ 

و تحلیل مفاهیم و گزارههای مرتبط با مفهوم اعتماد در قرآن ،تالش میکند نظر قرآن را در
تعریف،مؤلفه هاوشناساییجایگاهاعتمادویاعدماعتماددرقرآنکریمبیاننماید.دراین

راستا با نگاه تفسیری به آیات قرآن کریم ،ابتدا آیات مرتبط با ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی
استخراجونقشهریکدربهبودروابطاجتماعیانسانتبیینشدهاست .


یافتههای تحقیق
اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی
سؤالاولپژوهشایناستکهاعتماددرروابطاجتماعیانسانهاچهاهمیتیدارد؟ 

روابطاجتماعیبرایانسانعنصریحیاتیو مایۀ قوامجامعهاست.افراد به برقراری رابطۀ
میآورند تا بتوانند رابطهۀاجتماعی را
موقعیتهایی فراهم 

همیندلیل
اجتماعی نیاز ذاتی دارند و ب 
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طاجتماعی را روان میسازد
میکند و رواب 
تجربه کنند .اعتماد تعامالت اجتماعی را تنظیم 
پسزمینۀ
ناساس 
همیندلیل از آن بهعنوان تسهیلگر روابط اجتماعی یاد شده است .برای 
به 

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

اندیشمنداناجتماعیاصلبنیادیدرارتباطاتانسانی،چهبه
اند.اعتمادبهعنوانیک


نامنهاده
رااعتمادمیدانندوآنرا«قانونارتباطاتانسانی»

غیررسمی ،
ارزشاجتماعیساماندهندهروابطاجتماعیوبرقرارکنندۀ آرامشواطمیناندرروابطاست.

اعتماد دریک جامعه مانند شیرازهای است که افراد یک جامعه را به هم پیوند میدهد و از
انفصالوپراکندگیآنهاجلوگیریمیکند.

اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی الزمۀ شکلگیریپیوندها و تعامالت اجتماعیاست.
موانعارتباطیرامرتفعمیسازدوکلید رابطۀ بین افراددرجامعهاست(گیدنز،)1314 ،سبب

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

کاهش،واحساساتمثبتمیانافرادراافزایشمیدهد (عبدالباقی .)1331،بههمیندلیل

را
برای تقویت روابط موفق،مهم است(چانگ وفان.)2413،
وقتی اعتماد زیاد است ،افراد معموالً تمایل دارند که تبادالت اجتماعی و تعامالت
بهکار گیرند (کلیموسکی .)1311،همچنینافرادیکهدراعتمادبینفردینمرۀ
المتآمیز را 
مس 
(فیاضیاحسانآباد)1334،کهخوددربهبود

باالمیگیرندمعموالً سالمتروانیبیشتریدارند 

روابطوکاهشآسیبهانقشبهسزاییدارد .

اعتماد با تعارض در روابط رابطه معنادار معکوس دارد (فرحبد .)1334 ،در جوّ اعتماد
مسالمتآمیز و توجه زیاد به منافع دیگران

سبکهای

بهسوی
سبکهای حل تعارض بیشتر 

نمیکنند ،بلکه منافع دیگران را
میشود؛ در چنین موقعیتی افراد تنها به منافع خود توجه 
معطوف 
میگیرند .
نیز درنظر 
هممیریزد.انزوای


هارابه

ۀجامعهوروابطمیانانسان
درطرفمقابل،بیاعتمادیشیراز

ترینپیامدهایبیاعتمادیاجتماعیاست.انزوایاجتماعیفقدانارتباطو


اجتماعییکیازمهم
سستشدنپیوندهایمیانافرادبایکدیگروباجامعهاست.انزوایاجتماعیموجبتضعیف
،پایداروعمیقراغیرممکنمیسازد(چلبی.)14:1333،

یاقطعروابطمیشودوروابططوالنی
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اعتماد کم باعثمیشودسوءظن و بدگمانی در میان افراد رواج پیدا کندو ارتباطات باز و صادقانه
توانبهبقاواستمرارهیچرابطهایامیدواربود.بنابرایناعتماد


اعتمادینمی
از بینبرود.بابی
لفهایضروریبرایایجادوتداومروابطمطلوب
یکیازجنبههایمهمرابطهمیانافرادومؤ 

اجتماعیاست .
از نظر قرآن ،ریشۀ بسیاری از انحرافات اجتماعی چون غیبت و تهمت و شایعه و
اعتمادیوبیاطمینانیافرادبه


ریشهدربی
ثیرگذاریآنهاودرنتیجهگسستروابطاجتماعی ،

تأ
یکدیگر دارد و با ایجاد اعتماد میان افراد میتوان ریشۀ بسیاری از مشکالت و اختالالت در
روابطاجتماعیراازمیانبرد .

مفهوم اعتماد در قرآن کریم
سؤالدومپژوهشایناستکهاعتمادازمنظرقرآنچگونهتعریفمیشود؟ 

یونس )31 ،هرچند

(النجم 23 ،و 

درقرانکریمطبقآیه«إِنَّالظَّنَّالَیُغْنِیمِنَالْحَقِّشَیْئاً»
)وجاییکهبهیقین

وجهجاىحقرانمیگیرد (طبرسی،1314،ج231 :11

گمانبه 
هیچ

ظنو
تواندجانشینیقینشودوفردراازیقینبینیازکند


بخشدونمی

نیازاستگمانسودینمی
(مراغی ،بیتا )144 ،11 ،اما در جاییکه امکان دستیابی به یقین وجود ندارد نوبت به ظن
رسد.اینظنمیتواندمثبتیامنفیباشد.ازآنجاکهبایدازگمانبداجتنابکرد«:اجْتَنِبُوا


می
فردحسنظنو

نمیماند جز اینکه 
(الحجرات.)12 ،راهی  

کَثِیراًمِنَالظَّنِّإِنَّبَعْضَالظَّنِّإِثْمٌ»
معنایحسنظننسبت


د.پساعتمادبه
اعتمادرامالكوسرلوحۀ رابطۀ خودبادیگرانقرارده
هاست.حسنظنیعنیبااینکهظناست


بهدیگرانباتکیهبرکرامتذاتیوفطرتالهیانسان
توانبرآنتکیهنمودامافردمیتوانداعتمادکندوبرطبقآنعملنماید .ازنظرقرآن،


ونمی
یسکپذیریاست (بهدلیلعدمیقینواحتمالخالف)،اماباتوجهبه
هرچنداعتمادنوعیر 
فطرتالهیوکرامتذاتیانسانطبقشرایطوضوابطعقالنیمیتوانآنراسرلوحۀعملقرار

داد .بنابراینازنظرقرآناعتماد بهمعنایگماننیکوبردنبهدیگرانو پرهیزازسوءظندر
برقراریروابطاجتماعیوشرکت درفعالیتهاوتوسعۀ مشارکتاجتماعیهمراهبااندیشۀ
مثبتعاقالنهوبهدورازسادهلوحینسبتبهدیگراناست .
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مؤلفههای اعتماد و نقش آن در بهبود روابطاجتماعی انسان
سؤال سوم پژوهش این است که مؤلفههای بنیادین اعتماد در قرآن کداماند؟ و چه نقشی در
روابطاجتماعیانسانهادارند؟ 

بهبود
لفههاییاستکهوجودآنهابرایتحقق
اعتمادنیزمانندبسیاریازمفاهیماجتماعیدارایمؤ 
آن در روابط الزامی است .برای ایجاد اعتماد ،شخص باید هم به دیگری اعتماد کند و هم
خودشقابلاعتمادباشد.بنابرایناعتمادمسئلهایدوطرفهاست.دریکطرففرداعتمادکننده

قرارداردکهباوجودعدمیقینبایداعتمادکندودرطرفدیگر،فرداعتمادشوندهاستکهباید
دارایویژگیهاییباشدکهحداقلاعتمادرادرطرفمقابلایجادنماید .

لفههای آن راموردتوجه
قرآنکریمبهدلیلاهمیتفوقالعادۀ اعتماددرروابطاجتماعیمؤ 

قراردادهاست .

مؤلفه اعتماد در اعتمادکننده
دررابطهبااعتمادوشکلگیریآنغالباً دونوعدیدگاهوجوددارد؛اولیندیدگاه هستۀ مرکزی

ظنمیداند .


مرکزیاعتمادراحسن
اعتمادراریسکمیداند؛دومیندیدگاههستۀ

طبقدیدگاهدوم،افرادبراساسحسنظنی کهبهیکدیگردارند،نوعیاعتمادبینشانشکل

میگیرد؛درحالیکهدردیدگاهاول،افرادبرایرسیدنبهاهدافخودمجبورندبهدیگراناعتماد

کنندوبهعبارتیریسککنند .چنانکه در تعریفقرآنیِ اعتمادبیانشد ،ازنظرقرآن ،اعتماد

وجهنمیتوانبهعلم

تماعیاستوازآنجاکهبه 
هیچ

حسنظننسبتبهدیگراندرتعامالتاج

قطعیویقینرسید وازسویدیگرازپیروىومتابعتهرچیزىکهبدانعلمویقیننداریم
نهى شده است (اسراء )31 ،و نمیتوان با قطعیت از گمان پیروی کرد ،همواره نوعی
ریسکپذیری در آن وجود خواهد داشت .اما دیدگاه دوم به دلیل نهی از گمان بد بردن به

)وتوصیهبهخوشبینیدرموردرفتاروکردارآنها (نور)12،بیشتربا

دیگران (حجرات12،
اعتماداجتماعیهمخوانیدارد.

دیدگاهقرآندربارۀ
قرآنکریماهلایمانراازگمانبدبردنبهدیگراننهینمودهاست «:یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوا
(الحجرات.)12 ،بعضى از مفسّرین گفتهاند معنى

اجْتَنِبُواکَثِیراًمِنَالظَّنِّإِنَّبَعْضَالظَّنِّإِثْمٌ»
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آیهایناستبرمؤمنواجباستکه(نسبتبهدیگربرادران)خوشبینباشد،ودرمواردى
کهقابلتوجیهاستهرپ چندکهظاهرآنموردپسندنباشدبدگمان نباشد (طبرسی:1314،
 .)213،23
خوشبینی بهمعنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدها (پترسون )2444 ،یکی از

سازاعتمادوارتباطسالمباافرادجامعهاست،بهطورکلیسازگاریسالموسازنده


عواملزمینه
درزندگیمنوطبهخوشبینیوداشتنانتظاراتمثبتنسبتبهعملکرددیگراناست.اعتماد

شبینباشد.همانچیزیکهخداونددرتعالیم
خو 
شکلمیگیردکهفرد نسبت به مردم 

زمانی
انسانهارابهآنرهنمونفرمودهاست.
دینی ،
بدبینیفردرادرمقابلدیگرانبهترسوهراسوامیداردوهمینباعثمیشودکهنتواند

با کسی رابطه برقرار نماید .چنین کسی همه را خائن پنداشته (تمیمی آمدی،)3331 :1311 ،
نمیتواندباکسیواردروابطدوستانهوصمیمانه
همیندلیل  
.به 
نمیتواندبهدیگراناعتمادکند 

شود .امیرالمومنین (ع) فرموند« :مراقب باش که سوءظن بر تو غلبه پیدا نکند ،بهدرستى که
بدگمانى هیچ رفاقتى را بین تو و دوستت باقى نمىگذارد» (مجلسی.)241 ،11  ،1043 ،
درحقیقتبدگمانیبهبیاعتمادینسبتبهدیگران دامنزدهوموجبمخدوششدنروابطو

بیرونرفتنآنازحالت طبیعی میشود.بدبینى نهتنهامانعپیوندهایتازهو برقراریروابط
گسترده با دیگران میشود به روابط دوستانه نیز آسیب مىرساند و دوستىها را خدشهدار
مىکند.درروایاتآمدهاست «:کسىکهبدگمانىبراوچیرهشود،میاناوودوستش،صلحو

آرامشىنخواهدبود»(لیثیواسطی.)033:1311،فردبدبینباانتظارمنفینسبتبهاعمالو
کردار دیگران و نیز انتظار منفیاز عواقب و پیامدهای رابطه با آنها ،به نقاط ضعف و کم و
کاستیهایرابطۀبیشترتوجهنمودهواتفاقاتورفتارسایرینراناخودآگاهبهشکلیمنفیتعبیر

وتفسیرمینماید.مجموعۀ اینعواملسببازبینرفتناعتمادودرنهایتاختاللوآسیبدر

روابطاجتماعیفردخواهدشد .

مؤلفههای اعتماد در فرد معتمد
عقلآدمیحکممیکندکهبرایاعتمادبهدیگرانرفتاروکردارآنهارادرنظرگرفتهوباتکیه

بر شواهد برای اعتماد و/یا عدم اعتماد به دیگران تصمیمگیری نماید .پژوهشگران اجتماعی
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راشاخصهای کلیاعتماد

شبینی بودن
لفههای صالحیت فنی،روراستی ،خیرخواهی وقابل پی 
مؤ 
نمودهاند(مولرینگ.)2004،براساس مدلمایروهمکاران()1334نیزفرد اعتمادکننده در

معرفی
میکند ،سپس این
مورد معتمد بودن(توانایی ،خیرخواهیوروراستی)طرف مقابل خود قضاوت 
تجدیدمیشود (دیتز و همکاران.)2414،

بروندادههای رفتاریناشی از اعتماد
قضاوت براساس 
مؤلفههایصالحیتفنیوتواناییدرایندونظریهمربوطبهاعتمادسازمانیوشغلیاستو

درروابطاجتماعیبه طورجدیقابلبحثنیست.اماخیرخواهیوروراستیتأثیربسیاریبر

براینهامؤلفههایدیگریرانیز مدّنظرقراردادهاست.کهبه


اجتماعیدارد.قرآنعالوه

روابط
تبیینآنهاپرداختهمیشود.

خیرخواهی :هر کار یا هر سخنی است که در آن مصلحت صاحب عمل و سخن باشد
(راغباصفهانی،1412 ،ج.)140:1خیرخواهییعنیبانهایتخلوصوصداقتوازروی
محبّت و شفقّت خیرخواه دیگران بودن و طلب خیر و نعمت برای دیگران کردن (طریحی،
،1314ج013،2وابنمنظور،1010،ج.)113،2
قرآنکریمپیامبرانالهیراخیرخواهمردممعرفیمینماید (اعراف 12،و 13و 13و33؛

انسانها یادآوری میکند که شرط اول در
هود )30 ،و از طریق الگو قرار دادن آنها به همۀ  
برقراریارتباطبامردمخیرخواهیاست .
درمنطققرآنخیرخواهیمهمتریننقشرادرجلباعتماددیگرانبازیمیکند.چراچکه

شیطانازهمین طریقاعتمادآدمراجلبنمودوبهاغوایانسانپرداخت«:وَقَاسَمَهُمَاإِنِّی
(األعراف)21،شیطانازروىمکرونیرنگبراىآنهابخداسوگندیادکرد

لَکُمَالَمِنَالنَّاصِحِینَ»
پظنىکهپیدا
کهغرضىجزنصیحتوراهنمایىنداردوبدینترتیبآدموحوابراثرحسن 
،ج.)13:3
کردند،بهشتابدراازدستدادند(طبرسی 1314،
برادرانیوسفنیزباهمینترفنداعتمادورضایتیعقوب (ع)راجلبنمودند«:قَالُوایَا
(یوسف )11 ،یعنی چرا از ما میترسی

أَبَانَا مَا لَکَ الَ تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ»
،ج.)021:13
درحالیکهماخیرخواهاوهستیم(فخررازی 1024،
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یکی از راههای بهبود روابط اجتماعی انسانها نیز این است که از بدخواهی و حسادت
دربارۀیکدیگرخوددارینمودهوهریکازافرادجامعهازرویاخالص،دلسوزیوباصداقت
دررسیدنخیرونیکیبهیکدیگرکوشاباشند .
نهایت خیرخواهی برای مردم آن است که هرچه برای خود میپسندی ،برای دیگران هم
بپسندیوهرچهرابرایخودناپسندمیشماریبرایدیگراننیزناپسندبدانی.چونانسانبرای

اشجزخیرونیکیآرزونمیکندوخیرونیکیدرنزداودرواقع


خودبهاقتضایفطرتالهی
همانچیزیاستکهبرایخودمیخواهد،پسهرگاههرچهبرایخودخواست،برایدیگران

نیزآرزوکردودرراهتحققآنتالشنمود،نهایتخیرخواهیخودرادرحقدیگرانبهکار
بردهاست.رسولخدا (ص)فرمود«:نشانهانسانخیرخواهچهارچیزاست:بهحقداوریو
حکم میکند؛ و خود نیز حق را مراعات میکند و به حق رفتار میکند؛ و آنچه برای خود
ابنشعبهحرانی،
پسندد؛وبرهیچکستعدّیوتجاوزروانمیدارد»( 


پسندد،برایمردمنیزمی

می
 .)24،1040
اینصفاتباعثمی شودانسانبتواندخیرخواهواقعیراازغیرآنتشخیصدهدودر
چرخۀ  اعتمادحالتتعادلراحفظنمایدودرمواردیکهقولوفعلفردبایکدیگرمطابقت
نداردازاعتمادبیهودهوافتادنبهدامفریبوبدخواهیپرهیزنماید.چراکهگاهیدشمندر
ن قابدوستواردمی شودوازاعتمادفردسوء استفادهنمودهواورابهسمتیخالفواقع
سوقمیدهد .
لفههایایجاداعتمادو
پایهگذاریتعامالتصادقانهباخودودیگرانیکیازمؤ 
صداقت :
برقراری روابط اجتماعی مطلوب است .صداقت به معنای خلوص ،درستکاری ،راستی،
آیدکهصداقتهماهنگی،همخوانیو


مخالفناراستیاست.ازآیاتقرآنبرمی
راستگوییو 
یکرنگیاندیشه،گفتاروعملاست(حشر3،وبقره.)111،در قرآن کریم ،خداوند خود(نساء،
میکند(زمر ،)33،صداقت را
انسانها(متقین) را با ویژگی صدق توصیف 

31و)122وبرترین
)؛آنراعاملخیرمیداند(محمد،

مؤمنبرمیشمارد (احزاب23،

ویژگیهای مردان و زنان

از
مینماید(مائده.)113،
)21وبهشت را ثمرۀ صدق معرفی 
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قرآنکریمبههمگانتوصیهمینمایدکهبهروشراستیودرستیعملنمایند«:یَاأَیُّهَاالَّذِینَ

آمَنُوااتَّقُوااللَّهَوَکُونُوامَعَ الصَّادِقِینَ«(التوبۀ )113 ،یعنی بر روش راستگویان باشید(فخررازی،
.)111،11،1024منظورازصدقدراینآیهراستیدرگفتاروعلموعملاستکهفردراتا
،ج.)114:0چنینکسیخالفواقع
بردکهمیتوانبهاواقتداکرد(مغنیه 1020،


ایباالمی

مرتبه
،ج .)1133،3
عملنمیکندووجودخودراباتخلفآلودهنمیسازد(شاذلی 1012،

عنوانیکدعایناببههمگانمیآموزدکهدرهرشرایطیخواهانصداقتو


قرآنکریمبه
راستیدرامورباشند«:وَقُلْرَبِّأَدْخِلْنِیمُدْخَلَصِدْقٍوَأَخْرِجْنِیمُخْرَجَصِدْقٍوَاجْعَلْلِیمِنْ
لَدُنْکَسُلْطَاناًنَصِیراً»(اإلسراء .)34 ،برایآنکهدخولوخروجدرهرامرىدخولوخروجى
باشد که متصف به صدق و داراى حقیقت باشد ،نه اینکه ظاهرش مخالف با واقع و باطنش
،ج .)203،13
باشد،یایکطرفشباطرفدیگرشمتضادبودهباشد(طباطبایی 1310،
ائمۀ اطهار  (ع)نیزدرآغازبرقراریهرگونهارتباطیبادیگرانبرلزومرعایتصداقتو
راستیتأکیدداشتند.اماممحمدباقر (ع) فرمودند« :قبلازسخنگفتنصداقترابیاموزید»
).وبرهمیناساسصداقتراسنجهومالكومعیارتشخیصایمانفرد

(کلینی140:2،1041،
بیانفرمودند(کلینی،1041،ج .)144:2
صداقت یکی از عناصر ارائه شده برای بقاء روابط اجتماعی در نظریه «رفتارهای عقالنی
(محسنیانراد)223:1331،کهوجودآنبرایروابطیپویاامری

حفظروابط»استافورداست 
الزموضروریاست؛فرددرگامنخستبایدصادقباشدتاقادربهایجادرابطهبادیگرانشود.
عالوهبرهمۀ اینهاصداقت با شادی و رضایت از زندگی رابطۀمثبت دارد (آقابابایی)1331،که

اینخودبهبهبودهرچهبیشترروابطاجتماعیکمکمینماید .

بنابراین الزمۀ یک ارتباط صحیح اطمینان همۀ عناصر نسبت به یکدیگر است .اعتماد در
روابطاجتماعیو قتیمحققخواهدشدکههریکازافرادجامعهباخودویکدیگربرخورد
فراهممیسازد .

صادقانهداشتهباشند.صداقتزمینۀاعتمادوبرقراریرابطهرابهبهترینشکل
عهددرلغتبهمعنایپاسداریوسرکشیکردنوحفظچیزیاست(راغب

وفای به عهد:
اصفهانی )4:1012،ودراصطالحبهقراردادها وپیمانهاییکهبایدآنهاراحفظ کردودقیقاً
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قولهایی است که به اشخاص
وعدههای انسان و 

رعایت نمود گفته میشود .عهد شامل تمامی
میدهد و نیز شامل هر عقد و معامله و معاشرت و امثال آن است(طباطبایی،1310،ج )311:2

انسانهاست که اگر به آن عمل نشود،

وفای به عهد ضامن نظم و ثبات و بقای حیات اجتماعی
زندگی اجتماعی از هم گسیخته و مختلخواهد شد.به همین جهت در قرانکریم بروفای به
العادهای شده است«:وَأَوْفُوا
تأکیدفوق 

بهعنوان یک ارزش پایداردرروابطمطلوباجتماعی
عهد 
بِالْعَهْدِإِنَّالْعَهْدَکَانَمَسْئُوالً»(اإلسراء .)30 ،خداوندازناقضعهددرموردنقضعهدشسؤال
(جامعالبیان فى تفسیر القرآن ،ج  )11 :14و فرد درمقابل نقض و شکستن عهد

خواهد کرد 
تا)04،14:
مراغی،بی 

،ج)2221،0وتوبیخخواهدشد(
حسابکشیدهمیشود(شاذلی 1012،

.)132:1013
وهمچونسایرتکالیف،انساندرمقابلآنکیفروپاداشخواهددید(طبرسی ،
اینصفتپسندیدهازچناناهمیتیبرخورداراستکهدرقرآنکریمنشانایمان«:وَالَّذِینَ
شمارمىرود«:وَالْمُوفُونَ


(نیکى)به
(المؤمنون )3 ،و ازارکانبرّ 

هُمْلِأَمَانَاتِهِمْوَعَهْدِهِمْرَاعُونَ«
بِعَهْدِهِمْإِذَاعَاهَدُوا»(البقرۀ.)111 ،وفایبهعهدبرایایجادجواعتمادواطمیناندررابطهمیان
افراد و روابط اجتماعی مطلوب الزم و ضروری است .بدون وفای به عهد افراد نگران و
هاتکیهنمودوبههیچکساطمینانکرد.اسالم


توانبهوعده
مضطربخواهندبودچراکهنمی
داندوهمدرمورددشمنان،همهبهطور


وفایبهعهدراهمدرمورددوستانالزموضروریمی
،1012ج .)111:1
مساوی(شاذلی ،
بهعالوهقرآنکریمبرایبهحداکثررساندناعتماداجتماعیمطابقتقولوعملرامدّنظر

ارشانباهمهمخوانینداردراتوبیخنمودهوآنراسخت

قراردادهوکسانیراکهگفتارورفت
ناپسندشمردهاست«:یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوالِمَتَقُولُونَمَاالَتَفْعَلُونَ کَبُرَمَقْتاًعِنْدَاللَّهِأَنْتَقُولُوامَاالَ
هدرااستداللکردهاند (مراغی،

(الصف 2 ،و .)3مفسرانازاینآیهوجوبوفایبهع

تَفْعَلُونَ» 
بیتا.)31:23،لفظآیهمطلقاست،ودرخصوصتخلفکردارازگفتاروخلفوعدهونقض

عهد است ،چون وقتى ظاهر انسان موافق باطنش نشد ،همۀ این اعمال از او سر مىزند
اعتمادراازبینمیبرد.تطابقبینقولوعملزمینۀ

،ج)024،13وزمینۀ 
(طباطبایی 1310،
وجودمیآوردکهبه


نماید.وایناطمینانرادرافرادبه

گیریاعتماداجتماعیرافراهممی

شکل
هاووعدههایدادهشدهعملخواهدشد .


قول
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ارزشها در حوزۀ اخالق اجتماعی و ثبات جامعه

بدیهیترین

درروایاتنیزوفایبهعهداز
بزرگترین واجبات و تکالیفی است که خداوند بر مکلّفین مقرّر

مطلوب اخالقی ،و یکی از
هیچکس ،حتّی کافر و منافق و مشرك،نیز جایز ندانستهاست.در
فرموده و تخلّف آن را در مورد 
حدیثیاز امام صادق آمدهاست«:سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازهی مخالفت با آن را
نداده است:ادای امانت ،وفای به عهد،ونیکیدرحقپدرومادرخواهنیکوکارباشندیابدکار»
(کلینی،1041،ج.)112:2
وفای به عهد الزمۀ ثبات و پایداری جامعه است .روابط اجتماعی مطلوب مستلزم رعایت
پیمانهاست زیرا موجب مراعات حقوق دیگرانشده واعتمادواطمینانرابر

عهدها و وفای به
سازدوازرهگذرآنبهگسترشواستمرارروابطکمکمینماید .درطرف


بطحاکممی
روا
مقابلبدعهدیوبدقولیازمهمترینعللسلباعتمادمیانافرادجامعهاست .البتهوفایبه

اییکطرفهنمیتوانبهآنرسید.قرآنکریماینمسئله

عهدمسئلهایدوطرفهاستکهدرجاده

»(البقرۀ)04 ،هرکسبه
ونهبیانمینماید«:وَأَوْفُوابِعَهْدِیأُوفِبِعَهْدِکُمْوَإِیَّایَفَارْهَبُونِ 

رااینگ
عهدخودشباخداوفاکندخداوندبهعهدخودبااووفامیکند(فخررازی،1024،ج.)013:3

هراازبینمیبردودر

درموردسایرعهدهاهمچنیناست.بدعهدیافراداعتمادعمومیجامع
اعتمادینمیتوانانتظاروفاوخوشعهدیداشت .


جوحاصلازبی
امانتداری :امانت ضد خیانت و بهمعنای راستی ،ودیعه و هرچیزی است که برای
نگاهداشتن به کسی میسپرند .ریشه امانت از امن است و به کثرت امنیت داللت میکند
وبهمعنایسکوننفسدرموردمنتفیبودنشراست (طوسی،
(مصطفوی ،1034،ج   .)111:1
تا،ج.)140،1


بی
دارییکیازبنیانهایاعتماداجتماعیوازجملهعواملیاستکهدرایجادوتقویت


امانت
موجبمیشودتاروابطمیانافرادگسترشیافتهوتقویتشودو

اعتماداجتماعینقشدارد؛
در استوارسازی پیوندهای جامعه نقشی بسزا دارد .درحقیقت ،استواری پیوندها در جوامع بشری
امانتداری و ادایامانت است .

وامدار
در قرآن کریم ،امانت در رابطۀ تنگاتنگ با اعتماد قرار دارد .در همان آیه مورد بحث در
داستان یوسف برادران برای جلب رضایت پدر گفتند« :یا أَبانا ما لَکَ ال تَأْمَنَّا عَلى
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یُوسُفَ»(یوسف .)11،چرامارا بریوسفامیننمىدانى؟یعنیچرا دربارۀ کاریوسفبهما
).بااینبیانمیخواستند

،ج114،12
اعتمادندارىوخاطرتآسودهنیست؟(طبرسی 1314،
رأی پدررابزنند (زمخشری،1041،ج)003،2واوراکه نسبتبهایشانبدبین بودوبر
،ج.)134،11پس
دانست دربارۀ خودخوشبینسازند (طباطبایی 1310،


یوسفامینشاننمى
توانگفتامینبودنوامانتداریرکنوپایۀاصلیاعتماداست.


می
امانتداریرابرهمگانالزمدانسته:
برهمیناساسقرآنکریمبرایجلباعتمادعمومی  ،

«إِنَّاللَّهَیَأْمُرُکُمْأَنْتُؤَدُّواالْأَمَانَاتِإِلَىأَهْلِهَا»(النساء )43،اینآیهدربارۀهرنوعامانتىاستکه
،ج .)133،4
بهدستانسانسپردهشود(طبرسی 1314،
قرآنمتقینراکسانیمیداندکهدرامانتخیانتنمیکنندودرصیانتازهرچیزیکهدر

)ازهمینرو

(آلعمران،آیات 14و11
مانتگذاشتهشدهاهتماممیورزند  

اختیارآنانبهعنوانا
مالك ارزشیابی افراد نیز امانتداری دانسته شده و مؤمنان با وصف امانتداری شناسانده
(المؤمنون.)3،مراد از امانات ،اعم است و شامل

شدهاند«:وَالَّذِینَهُمْلِأَمَانَاتِهِمْوَعَهْدِهِمْرَاعُونَ»

همه اماناتاز مالی ومعنویمیشود(طباطبایی،1310،ج .)221،3
کیدقرآنبرامانتداریبهدلیلآثاربسیاریاستکهدرزندگیبشرداردوچنانچهبیان

تأ
ثیرامانتداریجلباعتماددیگراناست.اینمفهوماز آیۀ

شایدبتوانگفتمهمترینتأ

شد ،
 21سورۀ قصصنیزقابلبرداشتاست«.قَالَتْإِحْدَاهُمَایَاأَبَتِاسْتَأْجِرْهُإِنَّخَیْرَمَنِاسْتَأْجَرْتَ
(القصص.)21،امینکسیاستکهازخیانتشترسینداشتهباشی(طبری،1012،

الْقَوِیُّالْأَمِینُ»
ج  )04 ،24و همین سبب اطمینان و اعتماد به فرد امین بوده و داللت بر اهمیت و ارزش
عنوانمهمترینسرمایۀانسانبهویژهدرحوزۀرفتاراجتماعیدارد .


داریبه

امانت
درطرفمقابل،خیانتعاملسلباعتماداجتماعیاست.قرآنازخیانت درامانت نهی
نموده است« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ«
(األنفال.)21 ،یعنیدراماناتیکهبینشماستخیانتنکنیدچهمعامالتمالیباشدچهشئون

تا،ج،3


مراغی،بی
ادبیواجتماعیوسیاسی.برایناساسافشاسرنیزخیانتوحراماست (
 .)130در این آیه خداوند به صراحت نسبت به هرگونه خیانت هشدار میدهد و خواهان
اجتناب از این امر میشود؛ زیرا خیانت بدترین شیوۀ اجتماعی است که جامعه بشریت را با
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سقوط مواجه میکند .بزرگترین آسیبی که خیانت در روابط میان افراد ایجاد مینماید سلب
یوسفبهروشنیقابلبرداشتاست،آنجاکهیعقوب

اعتماداست.اینمفهومازآیۀ  10سورۀ 
خاطرخیانتبرادرانیوسفنمیتوانددوبارهبهآنهااعتمادکندودرخواستشانرابپذیرد:

(ع)به
(یوسف)10 ،یعقوبگفت:دربردن

«قَالَهَلْآمَنُکُمْعَلَیْهِإِالَّکَمَاأَمِنْتُکُمْعَلَىأَخِیهِمِنْقَبْلُ»
شمااعتمادکنمهمانطورکهدربردنیوسفبهشمااعتمادکردم،شماتعهد

بنیامیننمىتوانمبر

)همانطور

،ج244،12
کردیدکهاورامحافظتکنیدولىاوراازبینبردید (طبرسی 1314،
،ج .)013،13
دارنبودیداینجاهمامانتدارنخواهیدبود(فخررازی 1024،


کهآنجاامانت
بنابراین همچنانکه امانت داری عامل اعتمادسازی است ،خیانت عامل سلب اعتماد
اجتماعی و غلبۀ  سوءظن در روابط میان انسان ها و در نتیجه اختالل و آسیب در روابط
اجتماعیخواهدبود .
العادهایدراعتمادسازیمیانافراد
داریاستکهتأثیرفوق 


رازدارییکیازابعادمهمامانت
فردیمیشود


ادبودندراینزمینهسببصمیمیت،دوستیوراحتیروابطمیان
دارد.قابلاعتم
و در استمرار ،دوام و پایداری روابط تأثیر بسیاری دارد .انسان رازدار معتمد دیگران شناخته
میشودوشبکۀروابطاجتماعیاونسبتبهسایرافرادازگسترشچشمگیریبرخورداراست .

اگر در جامعه امانتها مراعات شود ،اعتماد متقابلافزایشیافته و روابط انسانها نیکو و
مستحکم میگردد و اگر روحیۀ امانتداری تضعیف گردد و این خصلت اخالقی کمرنگ
شود ،اعتماد الزم از میان میرود و تشویش و نگرانی برفضای زندگی مردم سایه میافکند و
سرانجام ،شیرازۀ جامعه و زندگی اجتماعی از هم می پاشد و جز روابطی سطحی و جزئی
چیزیباقینمیگذارد .
لفههایروابطاجتماعیمطلوبومحور
پایبندبودنبهحقازمهمترینمؤ 

حقمحوری:
اساسیروابطاجتماعیانساناست.
حقدرلغتنقیضباطلاستوبراحکاموصحتچیزیداللتدارد (مصطفوی،1034،
)وبهمعنای

ج .)341:2اصلحقمطابقتوموافقتاست (راغب اصفهانی،1012،ج124 :1
لصعیدی،بیتا،ج)11:1نیزآمدهاست .

حزموصدق(ا
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قرآندرآیاتمتعدد،بهتمثیلیابهتصریح،ازپیروزینهاییحقبرباطلخبرمیدهد
(اإلسراء )31 ،وانسان هاراازتکذیب (األنعام ،)4 ،کتمان(البقرۀ،)02 ،تردید(البقرۀ،)101 ،
گمان (آلعمران ،)140 ،سخن (النساء ،)111 ،و بهطور کلی ،هر نوع فکر ،گفتار و رفتار
ناحق باز می دارد؛ چراکه دوری  از حق چیزی جز هالك و گمراهی نیست « :فَمَا ذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِالَّ الضَّالَلُ»(یونس  )32 ،کسی که از حق تخطی کند به گمراهی می افتد(زمخشری،
،1041ج .)304:2
براهتمامیکهدرآیاتفوقبیانشدتعالیماسالمیبرایایجاداعتمادعمومیبهطور


عالوه
ویژهبه حقگویی فرماندادهاست.قرآنکریمخداوندراحقگو معرفینمودهاست«:وَاللَّهُ
(األحزاب )0 ،و روایات مردم را به متخلق شدن به اخالقاهلل دعوت مینمایند

یَقُولُ الْحَقَّ» 
).باترکیبایندومیتوانبهعمومیتبخشیدندربارۀمفهومآیه«:وَ

(مجلسی123:43،1043،
الَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ» (النساء )111 ،رسید؛ که نه تنها در مورد خداوند بلکه در هیچ
شرایطیودرموردهیچکسینبایدحقرازیرپاگذاشتوسخنیبهناحقگفت.
درروایاتنیزاگرکسیبخواهیددرمقامعمل،اهلنجاتودرمقامسخن،دارایحجّتو
برهانباشد،بایدبهسویحقبرود.امیرالمومنین(ع)فرمودند«:حقوسیلۀنجاتهرانسانیاست

کهطالبعملباشدوحجّتوبرهانیاستبرایگوینده»(تمیمیآمدی)13 :1311،کهبه
توانداعتماداجتماعیرابهسویخودجلبنماید .


آنمی
وسیلۀ
در ارتباطات اجتماعی حقمحوری انسان را به حق جویی ،و حق گویی هدایت میکند
(لطفی.) 133،کسیکهدرروابطخودبرمحورحقحرکتمیکند ،ایناعتمادرادردیگران
بهوجودمی آوردکههموارهحقآنهامحفوظبودهوهرگزپایمالنخواهدشد.ایجاداطمینان
درافرادبرایاحقاقحقوقشانسببآرامشدرروابطشدهوهول،نگرانیواضطرابرااز
بینمیبرد .

جایگاهشناسی اعتماد
آیامسئلۀبیاعتمادینیزدرقرآنمطرحشدهاست؟اگر

برایپاسخبهسؤالپایانیپژوهشکه
موقعیتهای

ازمجموعهای از

چنیناستازنظرقرآنچهگروههاییقابلاعتمادنیستند؟زندگی
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مختلف تشکیل شده کهشادی،استواریو رضایتاززندگی معلول واکنش مناسب به آنهاست.
وشبینی نسبت به
اگرچه رکن و پایۀ اصلی برقراری روابط مطلوب اجتماعی اعتماد و خ 
اماازنظرقرآنایناعتمادوخوشبینیمطلقو

دیگرانیاستکهفردباآنهادرارتباطاست ،
بی قید و شرط نیست .بلکه به تناسب شخصیت ،جایگاه و موقعیت اعتمادشونده باید مورد

بررسی قرار گیرد تا از حالت یک روش سادهلوحانه و بدون پشتوانه به حالت یک روش
خردمندانهوباکمتریناحتمالخطادرآید.
ها،زندگیها،

قرآنبا توصیهبه حسنظنو پرهیزازسوءظننمیخواهد افراد را به 
قصه
هاوروشهای تو خالی فریب دهد ،بلکه بر


آموزه
شادیهاوافکار خیالی سوق دهد و آنها را با

زیباییهای موجود در زندگی شخصیواجتماعیخود را کشف

آناست تا به افراد کمک کند
ند.آنچهآموزههایقرآنیدرپی

راپیریزینمای
کردهوبادیدیواقعبینانهبنایروابطی موفق  

حسنظنو اعتماد باعثشودکه
تحققآناستسعادتورستگاریدنیاوآخرتاست.اگر  
فردسرخوردگی،زیانوشکستراتجربهکندایننوعاعتماد نه تنهاتوصیهقرآننیستبلکه
افرادراازآنبازداشتهاست.وازآنجاکههمۀ افراددرهمۀ شرایطعملکرددرستیندارندپس
اعتمادبهآنهاعاقالنهوموردتأییدنیست .
ازجملهکسانیکهنمیتوانونبایدبهآنهاخوشبینبودکسانیهستندکهدردوستیآنها

تردیدوجودداردو یادشمنی وبدخواهی آنهابهاثباترسیدهاست«:مَایَوَدُّالَّذِینَکَفَرُوامِنْ
أَهْلِالْکِتَابِوَالَالْمُشْرِکِینَأَنْیُنَزَّلَعَلَیْکُمْمِنْخَیْرٍمِنْرَبِّکُمْ»(البقرۀ)144 ،کسانیکهازفرد
،ج)141:1اینآیه
کینهودشمنیدردلدارندنمیتوانندخیرخواهاوباشند(شاذلی 1012،

داللتآشکاریاستبرآنکهخداوندمؤمنینراازاعتمادبهدشمنانشاننهیکردهاست(طبری،
:1012ج .)313:1
نمونه دیگر آیۀ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَۀٍ
(الحجرات )1 ،است .میفرماید :اگر فاسقی برای شما خبری

فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ» 
آوردتأملکنیدوبهدنبالتبیینموضوعوکشفحقیقتباشیدوبهسخناواعتمادنکنید.زیرا

مراغی،بیتا،

بهبارمیآورد (

چنینکسیاباییازدروغنداردوعملبراساسگفتاراوپشیمانی 
ج.)121:21اینآیهدرخصوصخبرفاسقدستورتحقیقداده،وایندرحقیقتنهىازعمل
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خواهدازبىاعتبارىوعدمحجیتخبر


حقیقتایننهىایناستکهمى
بهخبرفاسقاست .
ودرهرشرایطینمیتوان

،ج.)010:13بنابراینبههرکس
فاسقپردهبردارد(طباطبایی 1310،
هاوشنیدههابایدشرایطرا


چشموگوشبستهاعتمادکرد.قبلازاعتمادوعملبراساسدیده
بررسیکردومیزاناعتمادووثوقبهدیگرانراعاقالنهسنجیدوبراساسآنعملکرد.این
روشیعالمانهدراطمینانواعتمادبهدیگراناست .
قرآنبهآناشارهمیکندآیۀ«وَالتَرْکَنُواإِلَىالَّذِینَظَلَمُوا»(هود)113،است.

مورددیگرکه
رکونبهچیزی،اعتمادبهآناست.مرادازظالمیندراینجادشمنانوکسانیاستکهفردرا
اینآیهنهىازمیلبهسوىظالمانواعتمادبر

آزارواذیتمیکنند(مراغی،بیتا ،ج .)32:12

،ج.)13:11اینازجهتاشخاص ،ازجهتشرایطوموقعیتنیز
آنهااست (طباطبایی 1310،
امیرالمومنین(ع)فرمودند«:هنگامىکهصالحونیکىبرزمانومردمزمانگسترشیابد،دراین
حالاگرکسى گمانبدبهدیگرىببردکهازاوگناهى ظاهر نشدهبهاو ستمکردهاست! و
هنگامىکهفسادبرزمانواهلزمانمستولىشودهرکسى گمانخوببهدیگرىببردخودرا
).درشرایطیکهغالبمردمراهصالحبپویندخوشبینی

فریبدادهاست»(نهجالبالغه033،
امازمانیکهفسادبرزمانغالبشدواکثرمردمبهراهخالف

امریمعقولوپسندیدهاست؛ 
میرونداعتماد بهافرادنوعیخودفریبیاستوفردبایدجانباحتیاطرانگهداردتاگرفتار

نگردد.البتهاینبدانمعنانیستکهانسانسوءظنخودرابهاشخاصآشکار

توطئهوفریب
سازدوآنهارامتهمکند،بلکهمنظورایناستکهبدوناینکهعکسالعملمنفیکهسبباهانت

ردمیشودظاهرسازد،درعملجانباحتیاطراازدستندهد .

بهف

نتیجهگیری
مهمترین سرمایۀ یک جامعه اعتمادی است که افراد به یکدیگر دارند .اعتماد یکی از

مطلوبترین کیفیتها در هر رابطۀ نزدیک و صمیمی است و اغلب در کنار تعهد و عشق

نظرگرفتهمیشود.ازنظرقرآنکریماگرچه اعتمادامری

ایدهآلدر
بهعنوانهستۀ مرکزیرابطۀ  

یقینینیستونمیتوانددرفرداطمینانحاصلنمایدوهمواره با مخاطره همراه است ،اماچون

میکندتاحدممکن
صلحآمیزتر برای زندگی تبدیل 

جهان را به جایی خوشایندتر،کارآمدتر و
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عینکخوشبینینگریستوتاخالفآنثابتنشدهاست

بایدنسبتبههمۀ افرادجامعهبا
اعتماد را مبنای روابط اجتماعی قرار داد .اعتماد در میان مردم سبب تسهیل روابط اجتماعی
میشود و زمینۀ همیاری و مشارکت اجتماعی انسانها را فراهم مینماید .اگر فرد غیر قابل

اعتمادباشد،قادربهایجادرابطهمطلوببادیگراننخواهدبود .
لفههایآن
ازنظرقرآناعتماد امری از پیش تعیین شده نیست بلکه باید روی آن کار کردومؤ 
رادرخودارتقاداد.اعتماددرمیانافرادبافضائلاخالقیچونصداقت،خیرخواهی،وفایبه
محوریافزایشمییابد.وبادروغگوییوفریب،بدخواهیوحسادت،


داریوحق

عهد،امانت
یابد.برایبهدست


کشیکاهشمی

بدعهدیوبدقولی،خیانتوافشایراز،خودمحوریوحق
لفههایاعتمادرادرخودپرورشدادوتوجهداشتکه
آوردناعتمادبایدبسیارتالشکردومؤ 
کوچکترینخطابرایازدستدادناعتمادکافیاست .
اعتمادقرآنیامریمطلقوبیقیدوشرطنیست.بلکهمسئلهایکامالً عاقالنهودرنهایت
حزمودوراندیشیاست.برایاعتمادبهدیگراندرروابطاجتماعیبایدشرایطفردی،زمانیو
مکانیرا درنظرگرفت .در برابردشمنان وافرادبدکردار وظالماناعتماد نهتنهاممدوحو
خودفریبیوسادهلوحیاستکهدرنهایتبهخسارتوپشیمانی

پسندیدهنیستبلکهنوعی 
میانجامد .بنابراین برای داشتن روابط نیکو و حسنه و دوام و استمرار روابط باید نسبت به

دیگرانازبدبینیاجتنابکردومبنارابرصالحونیکیدیگرانگذاشتاماآنجاکهخالفاین
بینینمیماندوبایدمحتاطانهعملنمود

مواردظاهرومشهوداستجاییبرایاعتمادوخوش
تاازعواقبناخوشایندچنینروابطیدرامانبود .

منابع
 قرآنکریم  نهجالبالغهابنشعبهحرانی،حسنبنعلی(،)1040تحفالعقول،قم:جامعهمدرسین.

ابنمنظور،محمدبنمکرم(،)1010لسانالعرب،ج،2بیروت:دارصادر .

 اوجاقلو،سجاد؛ زاهدی ،محمدجواد(« ،)1330بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بینجامعهشناسی ایران،شمارۀ .124-32:1

ساکنان شهر زنجان» ،مجله
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 اینگلهارت ،رونالد( ،)1313تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ صنعتی،ترجمۀ مریم وتر ،تهران:کویر .بهواسطۀ اعتماد به
 بابایی ،شاهرخ (« ،)1333تاثیرعدالت سازمانی وامنیت شغلی برتعهد سازمانی ،پایاننامۀکارشناسیارشد ،دانشگاه پیام نور،مرکزتهران .

مدیران ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی»
 تمیمیآمدی،عبدالواحدبنمحمد(،)1311غررالحکمودررالکلم،قم:دفترنشرتبلیغات .جامعهشناسینظم،تشریحوتحلیلنظرینظماجتماعی،تهران:نی .
 چلبی،مسعود( ،)1314 دانش ،یونس ( ،)1331بررسی نقش اعتماد در روابط اجتماعی مردم شهر بستک ،مجموعه مقاالتبینالمللی توانمندسازی جامعه در حوزۀ مدیریت ،اقتصاد ،کارآفرینی و مهندسی
دومین کنگرۀ  
فرهنگی،تهران:مرکزتوانمندسازیمهارتهایفرهنگیواجتماعیجامعه .
 راغب اصفهانى ،حسینبنمحمد(،)1012مفرداتالفاظالقران،بیروت :دارالقلم. زمخشری،محمود(،)1041الکشافعنحقایقغوامضالتنزیل،بیروت:دارالکتابالعربی . سیوطی،عبدالرحمن(،)1040الدرالمنثورفیتفسیرالمأثور،قم:آیۀاهللمرعشینجفی. شاذلی،سیدبنقطببنابراهیم(،)1012فیظاللالقرآن.بیروت:دارالشروق. شیخحرعاملی،محمدبنالحسن.)1043(.وسایلالشیعه،قم:مؤسسهآلالبیت . صدوق،محمدبنعلی(،)1013منالیحضرهالفقیه،قم:دفترانتشاراتاسامی .عبدالفتاح(بیتا)،االفصاحفیفقهاللغه،تهران:دارالکتب .

 الصعیدی،مانتداریعاملاعتماداجتماعی،تهران:کیهان .
 طالبی،محمد(،)1331ا  طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( ،)1310تفسیر المیزان ،ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی ،قم :دفترانتشاراتاسالمی .
مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،تهران:انتشاراتفراهانی .
،فضلبنحسن( ،)1314

 طبرسیجامعالبیانفیتفسیرالقرآن،بیروت:دارالمعرفه .
 طبری،محمدبنجریر( ،)1012 طریحی،فخرالدین(،)1314مجمعالبحرین،ج،2تهران:مرتضوی . طوسی،محمدبنحسن(بیتا)،التبیانفیتفسیرالقران،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی. طوسی،محمدبنالحسن(،)1041تهذیباالحکام،تهران:دارالکتباالسالمیه .دستگاههایاجرایی و

سزاده ،محمد ،علیزادهاقدم،محمد باقر واسالمی،رضا( «،)1334اعتماد به
 عبا جامعهشناسی کاربردی،ش .31-01:01

عوامل مؤثر بر آن»،

ثروتهای نامرئی»  ،ماهنامه علمی

 عبدالباقی ،عبدالمجید؛ دلوی ،محمدرضا ( «،)1331اعتماد کلیدآموزشی تدبیر،ش.03-43:112
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 عمید،حسن(،)1302فرهنگعمید،تهران:امیرکبیر . فخررازی،محمدبنعمر(،)1024مفاتیحالغیب،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی . فراهیدی،خلیلبناحمد(،)1043کتابالعین،قم:هجرت . فرحبد ،فرزین؛ امیرعلوی ،سیروس و نجف زاده ،صدیقه( ،)1334جایگاه مدیریت تعارض وگشودگیارتباط در ارتقای اعتمادکارکنان پرستاری ،مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،شماره ، 79جلد ، 24
 34-20
 -فیاضیاحسانآباد،ندا؛جاجرمی،محمود(،)1334رابطهاعتمادبینفردیوتنظیمهیجانبارضات

زناشوییسازمانبهزیستی ،مجموعهمقاالتچهارمینهمایشملی مشاورهوسالمتروان،قوچان:
دانشگاهآزاداسالمی .
 فیضکاشانی،مالمحسن(،)1014تفسیرالصافی،تهران:انتشاراتالصدر. کلینی،محمدبنیعقوب(،)1041الکافی،تهران:دارالکتباالسالمیه . گیدنز ،آنتونی( ،)1313جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران:نشر نی . گیدنز ،آنتونی( ،)1330چشم اندازهای جهانی ،ترجمۀحمیدرضا جالیی پور ،تهران:انتشارات طرحنو .
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