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This study seeks to achieve an exploratory model of the management of the Holy
Quran in relation to the maladaptive psychological behaviors of polytheists and
hypocrites using the data foundation method. Accordingly, first, the maladaptive
psychological behaviors of these people, verbally and practically, were extracted,
categorized and analyzed from the verses of the Holy Quran. To study the
methods of mental management to find of unhealthy behaviors,, data were
collected by studying the text of the Holy Quran from beginning to end and data
analysis was performed in three stages of open, central and selective identification
by referring to important Shiite interpretations and observing the rules and rules of
interpretation. One of the results of this study is to explain the five inconsistent
behaviors of "reasoning, projection, devaluation, ridicule and rationalization"
among the polytheists, and the three behaviors of "reasoning, projection, reaction"
among the hypocrites. 10 Behavior Management Methods at Four Levels 1)
Prevention - Prevention of Inconsistent Behavior, Awareness, Interpretation of
Behavior , Deprivation of privileges and change of environment.
Keywords: Psychological Management, Polytheists, Hypocrites, Management
of prophets, Islamic Management, Inconsistent Behaviors.
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الگوی مدیریت رفتاری انبیا ،بر اساس تحلیل روانی از رفتارهای
ناسازگارانهی مشرکان و منافقان با روش دادهبنیاد
زهرا علیمرادی
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چکيده
این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از مد یریت قدرن کدریم نسدبت بده تفتاتهدای تواندی

مقاله پژوهشی

ناسازگات مشرکا و منافقا با استفاده از توش دادهبنیاد اسدت بدر ایدن اسدا ،ابتد ا تفتاتهدای تواندی
ناسازگاتانهی این افراد کالمی و کرداتی از نیات قرن کریم استخراج مقولهبن ی و تحلیل شد بدرای
دستیابی به شیوههای م یریت توانی دت مواجهه با تفتاتهای ناسالم گردنوتی دادهها با مطالعه متن قدرن

تاریخ دریافت:
1399/3/7
تاریخ پذیرش:

کریم از ابت ا تا نخر صوتت پذیرفت و تحلیل دادهها دت سه مرحله شناسهگذاتی باز محوتی و انتخدابی

1401/5/10

با مراجعه به تفاسیر مهم شیعی و تعایت ضوابط و قواع تفسیر انجام ش از نتایج این مطالعه تبیین پنج

صص173-208 :

تفتات ناسازگات «دلیلتراشی فرافکنی بیاتزشسازی استهزاء و عقلیسازی» دت میا مشرکا و سه تفتات
«دلیلتراشی فرافکنی و واکنشسازی» دت میا منافقا است دَه توش م یریت تفتات دت چهات سدط )1
پیشگیری -پیشگیری از وقوع تفتات ناسازگات نگاهسازی تفسیر تفتات  )2مرحله م اهنه – اطمینا بخشی
م اتا برای حساسیتزدایی  )3مرحله عملی –صحنه سازی  )4مرحله قاطعانه  -افشاسدازی محرومیدت
از امتیازات و تغییر محیط است
کليدواژهها :م یریت توانی؛ مشرکین؛ منافقا ؛ م یریت انبیا؛ تفتاتهای ناسازگات؛ م یریت اسالمی
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مقدمه
روایتهای تاریخی مربوط به زندگی انبیا (علیهمالسالم) همواره مورد توجه پژوهشگران بووده
و از ابعاد مختلفی بررسی شده است .صرف نظر از جواابیتهوای روایوی و داسوتانی قصو

قور ن

کریم ،یکی از مهمترین بخشهای این روایتها ،نحوهی رفتار جامعوه در مواجهوه بوا رهممودهوای
رهبران الهی است .این مخاطبان ،بر اساس نوع طبقه اجتماعی و اقتصادی یوا مووزههوای تربیتوی و
عقیدتی خود ،رفتارهای متفاوتی نسبت به دعوت انبیوا داشوتهانود؛ بوه گونوهای کوه بسویاری از ایون
رفتارها در قر ن کریم نیز ممعکس شده است .مواجه شدن با تغییرات بمیادین از قبیل سبک زندگی
جدید با مؤلفههای ایمانی متفاوت و حتی ناسازگار با عقاید موجود ،موجب بروز پاسخهای روانوی
متفاوتی از سوی افراد شد .لاا مسألهی این پژوهش ،تحلیل روانشماختی بازخوردهای افراد جامعه،
به طور خاص مشرکین و ممافقین ،نسبت به دعوت انبیا (علیهمالسالم) است .عالوه بور ایون ،بخوش
مهم تر مسأله که مربوط به رهبران الهی میشود ،نحوهی مدیریت ایشان نسبت به جامعهی مخاطوب
است .این مدیریت همان انتخاب گاهانهی رفتار به شکل متماسب با بازخوردهای افراد است.
با نگاه روانشماختی به تعاملهای رفتاری و گفتاری شخصیتهای قص

قر ن کریم ،دستهای

خاص از کمش و واکمشها قابل ردیابی است که پاسوخ هوای روانوی نهوا بوه همگوام رویوارویی بوا
تکانههای ناخوشایمد برای تقلیل اضطراب در اوست .در پوژوهش حاضور ،بوه گونوهی مصوداقی و
مشخ

 ،الگوی بروز رفتارهای ناسازگارانه از سوی مشرکین و ممافقان ارائه شده اسوت .سوسس بور

اساس ن ،مواجهه پیامبرانه برای کمترل شرایط و مودیریت پایودار تبیوین شوده اسوت .پرسوش ایون
تحقیق عبارت است از« :چه راهکارهایی توسط پیامبر (صلیاهلل علیه و له) برای تربیوت و هودایت
مخالفین خویش به کار گرفته شد؟» با این نگواه کوه بخشوی از رفتارهوای ناسوالم ایشوان بوا تحلیول
روانشماختی همراه است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
چارچوب نظری مقاله حاضور در بخوش تفسویر ،مطوابق دیودگاه عالموه طباطبوایی در پوایرش
واقعگرایی قص
174
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با اندیشه الهیاتی اندیشممد معاصر یتاهلل جووادی ملوی ،اصوالت ررایوز موادی را نفوی و سواحت
روحانی برای انسان را میپایرد.
بمابراین مطابق موزههای کتاب و سمت ،پژوهش حاضر بر این مبماست که «اختیار» و «سواحت
گواههوای شخصویت تأثیرگواار اسوت .از سووی
روحانی» در انسان ،عالوه بر ساحت جسمانی بر پای 
دیگر ،با اخا و اصل قورار دادن «مبوانی هسوتیشوماختیِ روانشماسوی» کوه در حووزه «روانشماسوی
اسووالمی» تبیووین شووده ،مباحوو

را پوویش م ویبووریم .همچمووین ،از «روانشماسووی دیوون» در تحلیوول

روانشماختی مفاهیم و گزارههای دیمی و یافتن زبان مشترک بین روانشماسی و دین ،جهت کشف
الگوی مدیریت روانی با رفتارهای ناسازگار بهره بردهایم.
ادبیات پژوهش در سه حیطهی روانشماختی ،تفسیری و میان رشوتهای بررسوی شود .مموابع عوام
روان شماسی و تفسیری شامل ممابع دست اول هر رشته اسوت ،مانمود زمیموه روانشماسوی هیلگوارد و
اصول مصاحبه بالیمی و روانشماسی عمومی مربوط به موضوع شخصیت .همچمین تفاسویر المیوزان،
تسمیم ،تبیان و قمی .در بخش میانرشتهای ،ساالریفر در «نگاهی روانشماختی بوه انسوان کامول از
دیدگاه قر ن» ( ،)1390به بررسی ویژگیهای شماختی ،عاطفی و رفتاری در سیره انبیا و معصوومین
(علیهمالسالم) به عموان انسان کامل پرداخته است که بدون تبیین روانشماختی رفتارهای ناسوازگار
افراد مخالف ،تمها در بخشی از مدیریت رفتار در بعد رفتارهای شخصی و خوانوادگی بوه کوار موی
ید.
حمزه خان بیگی در مقاله «بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر (صلی اهلل علیه و لوه و سولم) بوا
تأکید بر رفتار با دشممان» ( ،) 1393بوه مودیریت سیاسوی جامعوه اسوالمی متمرکوز اسوت و دیودگاه
روانشماختی را در ن دخیل نمیکمد.
نورجس نصوراللهی در مقالوه «بررسوی روانشماسوی تربیتوی از نگوواه قور ن» در فصولمامه علموی
پژوهشی علوم اسالمی ( ،)1389درصدد معرفی مبانی مورد توجه قور ن در بخوش روانوی نوارر بوه
رذایل اخالقی است .مقاله علیررم ارائه راهکارهای مفید قر نی در بخش بیمواریهوای روانوی بوا
ارائه لیستی بلمد از رذایل اخالقی و اکتفا به توضیحات کم یا گاهی صرفاً نقل ترجمه یات ،موفوق
به ارائه مبانی کار مدی نشده است.
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محمدرضا شعیری در مقاله «طراحی مقودماتی مودل حیوا مبتموی بور برداشوت از یوات قور ن و
مقایسه ن با روانشماسی شرم» در مجله پژوهشی دانشگاه شاهد ( ،)1394به شکل سازماندهی شده
به مقایسه حیا و شرم در قر ن بر اساس الگوهای قر نی پرداخته است.
همانطور که در عموان نیز مده ،مدل به صورت مقدماتی مطرح شده است و ابعاد ن به شکل
گسترده وابسته به نتایج تحقیقات دیگری است تا الگوی کاملی را بتوان از ایون رهگوار اسوتخرا
نمود .بیشتر ممابع علمی در این مورد ،تحت عماوین استراتژی پیامبر (صلیاهلل علیه و له و سولم) یوا
روش برخورد پیامبر (صلیاهلل علیه و له و سلم) با دگراندیشان بررسی شده است که ارلب با روش
تحقیق سمتی و متعارف در علوم انسانی انجام گرفته است .از بررسوی پیشویمهی پوژوهش در بخوش
میانرشتهای معلوم شد نگارشهایی به صورت پراکمده به موضووع رفتارهوای ناسوازگار روانوی در
گروههای خاص قر نی پرداختهاند و به صورت اختصاصی به مدیریت روانی تمرکز نداشوتمد .چوه
ایمکه روش پژوهش دادهبمیاد ،در حوزههای پژوهشی دیمی کمتر استفاده شده است.
نچه این پژوهش را از سایر پژوهشهوای مشوابه متموایز مویکمود ،الگووی مودیریت کمشوی و
واکمشی از سوی پیامبر الهی ،به طور ویژه پیامبر (صلیاهللعلیهو لوه) ،بور اسواس کومشهوای روانوی
مخالفین است که طراحی ویژهای از کمترل روانی افراد است.
بدیع بودن این پژوهش از چمد جمبه است :داشوتن نگواه روانشوماختی بوه رفتارهوای دو گوروه
مشرکین و ممافقان بر اساس یات قر ن کوریم ،بررسوی عمول و عکوسالعمولهوای پیوامبران بورای
کمترل و مدیریت رفتارهای ناسازگار روانی ،استفاده از روش تحقیق دادهبمیاد برای دستیابی به شیوه
مدیریت برای هر دو گروه مشرکین و ممافقان به صورت مستقل.
پرسش این پژوهش عبارت اسوت از« :در یوک رویکورد روانشوماختی از رفتارهوای ناسوازگار
مشرکان و ممافقان ،الگوی مواجهه و مدیریت قر ن کریم بر اساس روش دادهبمیاد چیست؟» بر این
اساس ،در ابتدا باید این پرسش را پاسخ گفت کوه  )1از ممظور روانشوماختی ،رفتارهوای ناسوازگار
مشرکان و ممافقان در قر ن کریم بر اساس روش دادهبمیاد شامل چه مواردی میشود؟  )2مودیریت
ارائه شده از سوی پیامبر الهی نسبت به رفتارهای روانی ناسازگار اطرافیان چیست؟
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روش پژوهش
نظریه «دادهبمیاد ،»1ابزار پژوهشی قدرتممدی برای گرد وری و تحلیل دادههای پوژوهش اسوت
( الن ) 1 :2003 ،2که به جای روش کمّی ،به روش کیفی توجه دارد و به عموان یکی از روشهای
اصلی تحقیق در حال گسترش است (ساتو1 :2019 ،3و .)7این نظریه بورای اولوین بوار در نیموه دوم
قرن نوزدهم ،از سوی دو روانشماس گلیسر 4و اشتراوس 5جهت مطالعه بیماران در شرف مرگ در
بیمارستان به کار گرفته شد (چارماز ،)5 :2006 6،بعدها این دو در اخا مبمای پوژوهش از یکودیگر
جدا شدند (ساتو .)1 :2019 ،پایهایترین مرحله ،استخرا شماسهها ،مفاهیم و طبقهبمدی نها است.
ادرام شماسههای مرتبط برای کشف مفاهیم جدید ،بخش مرکزی روش دادهبمیاد است .در نهایت،
کاربست این مفاهیم در یک الگو مقایسه و ترسیم میشود ( الن.)1 :2003 ،
در این پژوهش ،ابتدا یات قر ن کریم یه به یه مطالعه شد و هر یهای که متضمن رفتوار یوا
سخمی که در جریان دعوت رسوول خودا (صولیاهلل علیوه و لوه و سولم) ناسوازگار تلقوی مویشود،
جمع وری شد .در مرحله اول ،کدگااری باز به عموان اولین مرحله از تجزیوه و تحلیول دادههوا در
یک فر یمد تحلیلی انجام گرفت توا در خوالل ن مفواهیم شماسوایی و مشخصوات و ابعواد نهوا در
دادهها نمایان گردد.
در این مرحله به همه نکات کلیودی عمووانی داده مویشوود .سوسس هموه نهوا در یوک جودول
سازماندهی می شوند .مرحله بعد ،کدگااری محوری است که فر یمود مورتبط کوردن گوروههوا و
زیرگروه هایشان است و به این دلیل محوری نامیده میشود که کدگااری حول محور یوک گوروه
با مرتبط کردن گروهها از نظر مشخصات و ابعاد انجام مویگیورد .در واقوع بوه هوم پیوسوتن مجودد
دادههایی است که حوین کدگوااری بواز شکسوته شودهانود .کدگوااری انتخوابی ،فر یمود انتخواب
سیستماتیک مقول ه اصلی و ارتباط دادن ن با سایر مقوالت ،اعتبار بخشیدن به روابوط و پور کوردن

)1. Grounded Theory Approach (GTA
2. George Allan
3. Hidernori Sato
4. Barney G. Glaser
5. Anselm L. Strauss
6. Kathy Charmaz
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خألها با مقوالتی است کوه بوه اصوالح و بسوط بیشوتر نیواز دارنود (خمیفور و مسولمی210 ،1396 ،؛
استراس و کوربین.)118 ،97 ،61 :1390 ،

نمودار  .1سیر پژوهش برای طراحی الگوی رفتارهای ناسازگارانه مخالفین پیامبر الهی و شیوه مدیریت ن رفتارها از
سوی ایشان بر اساس قر ن کریم

رفتارهای ناسازگار مشرکان
در قر ن کریم ،سخن یا رفتارهای متعددی از مشرکین روایوت شوده اسوت؛ اموا در ایون میوان،
گروهی از رفتارهای ناسازگار ایشان که با تحلیل روانشماختی قابل تبیوین اسوت ،گورد وری شوده
است .در این بخش از پژوهش ،حداقل  38نمونه از رفتارهای ناسازگار گروه مشرکین بوه صوورت
مصداقی در جدول ورده شده است .این موارد ،شامل بهانههای متعدد ،استهزاء و اتهامهای بیجوا
برای رد کردن دعوت پیامبر الهی است .این موارد در قالب مؤلفههای رفتاری بهانهی قوومگرایانوه،
جبرگرایانه ،شرطگرایانه ،مادیگرایانه و تشابهگرایانه ،فرافکموی نسوبت بوه خودا ،پیوامبر ،موؤممین،
جامعه و شیطان ،افتراء و استهزاء است:
178
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نشریه علمی مدیریت اسالمی

جدول  .1کدگااری باز رفتارهای ناسازگار مشرکین
شناسه

آیات

رفتار ناسازگار مشرکان

R1

وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَ ْنا عَلَیْها نباءَنا (اعراف ()28 )7

استناد به شیوه نبا و اج ادی

R2

R3

قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَ ْنا عَلَیْهِ نباءَنا وَ تَکُو َ لَکُمَا
الْکِبْرِیاءُ فِی الْأَتْضِ (یونس ()78 )10
وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتََّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللََّهُ قَالُوا بَلْ نَتََّبِعُ مَا وَجَ ْنَا عَلَیْهِ
نبَاءَنَا (لقما ()21 )31

تعصب نسبت به شیوه پ تا
تاه انحصاتی شناخت تبعیت از پ تا

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللََّهُ وَإِلَى الرََّسُولِ قَالُوا
R4

حَسْبُنَا مَا وَجَ ْنَا عَلَیْهِ نبَاءَنَا أَوَلَوْ کَا َ نبَاؤُهُمْ لَا یَعْلَمُو َ شَیْئًا

کفایت پن اتی شیوه پ تا

وَلَا یَهْتَ ُو َ (مائ ه ()104 )5
R5

R6
R7
R8

R9

R10

R11

R12

R13

بَلْ قَالُوا إِنََّا وَجَ ْنَا نبَاءَنَا عَلَى أُمََّةٍ وَإِنََّا عَلَى نثَاتِهِمْ مُهْتَ ُو َ
(زخرف ()22 )43

توهم ه ایت پ تا

وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا تَزَقَکُمُ اللَّهُ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ

انتساب فقر به قضای الهی برای ع م

نمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ یَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ (یس ()47 )31

انفاق

وَ قَالُوا لَوْ شَاءَ الرََّحْمَنُ مَا عَبَ ْنَاهُمْ (زخرف ()20 )43

تعلق اتاده خ ا به پرسش بتها

وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَ ْنا عَلَیْها نباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها
(اعراف ()28 )7

تعلق امر الهی به عمل زشت

وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتََّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَتْضِ یَنْبُوعًا

مشروط کرد ایما به ایجاد چشمه از

(إسراء ()90 )17

دتو زمین

أَوْ تَکُو َ لَكَ جَنََّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَِّرَ الْأَنْهَاتَ خِلَالَهَا

مشروط کرد ایما به باغ و تودهای

تَفْجِیرًا (إسراء ()91 )17

جاتی دت ن

أَوْ تُسْقِطَ السََّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفًا أَوْ تَأْتِیَ بِاللََّهِ

مشروط کرد ایما به سقوط نسما

وَالْمَلَائِکَةِ قَبِیلًا (إسراء ()92 )17

و تویاتویی خ ا و مالئکه با ننها

أَوْ یَکُو َ لَكَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِی السََّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ
لِرُقِیَِّكَ حَتََّى تُنَزَِّلَ عَلَیْنَا کِتَابًا نَقْرَؤُهُ (إسراء ()93 )17

مشروط کرد ایما به داشتن خانهای
از زت و زیوت یا نزول کتابی از سوی
خ ا بر ایشا

وَ قَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَهاذَا الْقُرْءَا ُ عَلىَ تَجُلٍ مِّنَ الْقَرْیَتَینْ عَظِیمٍ

ایجاد توهم اینکه ثروت و ق تت

(زخرف ()31 )43

موجب حقانیت است
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شناسه

آیات

R14

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَكٌ (انعام ()8 )6

R15

لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَلَكٌ فَیَکُو َ مَعَهُ نَذِیرًا (فرقا ()7 )25

چرا فرشته همراه پیامبر نیست؟

R16

لَوْ ما تَأْتِینا بِالْمَالئِکَةِ إِ ْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ (حجر ()7 )15

چرا فرشتگا همراه پیامبر نیستن ؟

وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنََّکُمْ إِذاً لَخاسِرُو َ (مؤمنو ()23

توهم اینکه اطاعت از پیامبر بشر

)34

خساتت است

R17

فَقَالَ الْمَلَؤُاْ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکمُ یُرِی ُ
R18

أَ یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَئکَةً مَّا سَمِعْنَا بهِاذَا
فىِ ءَابَائنَا الْأَوَّلِینَ (مؤمنو ()24 )23

R19

R20

R21

(فرقا ()7 )25

توجه صرف به جسمانیت انسا و
غفلت از بع توحانی

مثلیت تسول با مردم عادی و ع م
ملك بود او مانع تسالت است
ع م امکا اتسال پیامبر از جنس بشر

وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ کِتَابًا فىِ قِرْطَا ٍ،فَلَمَسُوهُ بِأَیْ ِیهِمْ (انعام

نزول کتاب از نسما بای به شکل

()7 )6

فیزیکی و جسمانی باش

فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْ ِنا قالُوا لَوْ ال أُوتِیَ مِثْلَ ما أُوتِیَ
مُوسى (قصص ()48 )28

چرا معجزه پیامبر اسالم (صلیاهلل علیه
و نله و سلم) مانن معجزات موسی
(علیهالسالم) نیست؟

وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْن ُ جُمْلَةً واحِ َةً

چرا قرن مانن توتات یکباته نازل

(فرقا ()32 )25

نش ؟

R23

لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکْنا (انعام ()148 )6

انتساب شرک به اتاده خ ا

R24

لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَ ْناهُمْ (زخرف ()20 )43

انتساب بتپرستی به اتاده خ ا

R25

لَوْ ال أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ (سبأ ()31 )34

انتساب شرک به تئیس قوم

R26

لَقَ ْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ (فرقا ()29 )25

انتساب ضاللت به دوست

R27

إِنَّا وَجَ ْنا نباءَنا (زخرف ()22 )43

شرک ما به خاطر پ تانما بوده

R28

إِ ْ أَنْتُمْ إِلَّا فِی ضَاللٍ مُبِینٍ (یس ()47 )36

R22
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اتهام گمراهی به مؤمنین به خاطر
انفاق حال ننکه خود گمراه بودن

نشریه علمی مدیریت اسالمی

شناسه

R29

R30

R31

R32

رفتار ناسازگار مشرکان

آیات
وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَکاً لَجَعَلْناهُ تَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسُو
(انعام ()9 )6

از پیامبر دتخواست مشتبهنمایی
میکردن

فَلَا تَلُومُونِی وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ (ابراهیم ()22 )14

خطای خود تا به گرد شیطا
میان ازن

وَ قَالُوا یَا أَیُّهَا الَّذِی نُزَِّلَ عَلَیْهِ الذَِّکْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُو ٌ (حجر
()6 )15
اِنَّا لَنَرک فی سَفاهَة و اِنَّا لَنَظُنُّك مِنَ الکدذِبین (اعراف()7
)66

با انواع افترا به تقیب سعی داشتن
تغبت مردم به وی کم شود

R33

إِنَّا لَنَراکَ فِی ضَاللٍ مُبِین(اعراف()60 )7

R34

وَ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ نَبِیٍَّ إِلََّا کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُ َ (زخرف ()7 )43

R35

از ن جا که خود افراد مشتبهنما بودن

استهزاء انبیا

وَ مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ تَسُولٍ إِلََّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُو َ (حجر ()15
)11

R36

مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ تَسُولٍ إِلََّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُو َ (یس ()30 )36

R37

وَلَقَ ِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ (انعام ()10 )6

R38

مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ (هود ()39 )11

استهزاء تسوال

استهزاء تسوال قبل از پیامبر

(صلیاهلل علیه

و نله و سلم)

استهزاء توسط اشراف قومش نسبت
به عذاب وعی

در جدول زیر ،کدگااری محوری رفتارهای ناسازگار مشرکین انجوام شوده اسوت کوه شوامل
انواع بهانه های قومیتی ،اعتقادی ،مشروط ،مادی و تشوبیهی اسوت .همچموین فرافکموی و اسوتهزاء از
دیگر رفتارهای شاخ

مشرکان است.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول  .2کدگااری محوری رفتارهای ناسازگار مشرکان
شناسه

رفتارهای ناسازگار مشرکان

مؤلفههای رفتاری

استناد به شیوه نبا و اج ادی
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

تعصب نسبت به شیوه پ تا
تاه انحصاتی شناخت تبعیت از پ تا
کفایت پن اتی شیوه پ تا

بهانه قومگرایانه

توهم ه ایت پ تا
انتساب فقر به قضای الهی برای ع م انفاق
تعلق اتاده خ ا به پرسش بتها

بهانه جبرگرایانه

تعلق امر الهی به عمل زشت
مشروط کرد ایما به ایجاد چشمه از دتو زمین

R9
R10
R11
R12

مشروط کرد ایما به باغ و تودهای جاتی دت ن
مشروط کرد ایما به سقوط نسما و تویاتویی خ ا و مالئکه با ننها
مشروط کرد ایما به داشتن خانهای از زت و زیوت یا نزول کتابی از سوی خ ا بر

بهانه شرطگرایانه

ایشا

ایجاد توهم اینکه ثروت و ق تت موجب حقانیت است
توجه صرف به جسمانیت انسا و غفلت از بع توحانی
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

چرا فرشته همراه او نیست؟
چرا فرشتگا همراه او نیستن ؟
توهم اینکه اطاعت از پیامبر بشر خساتت است
مثلیت تسول با مردم عادی و ع م ملك بود او مانع تسالت است

بهانه مادیگرایانه

ع م امکا اتسال پیامبر از جنس بشر
R20
R21
R22
R23
R24
182

نزول کتاب از نسما بای به شکل فیزیکی و جسمانی باش
ع م شباهت معجزه پیامبر (صلیاهلل علیه و نله و سلم) با معجزات موسی (علیهالسالم)

چرا قرن مانن توتات یکباته نازل نش ؟
انتساب شرک به اتاده خ ا
انتساب بتپرستی به اتاده خ ا
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بهانه تشابهگرایانه

فرافکنی نسبت به خ ا

نشریه علمی مدیریت اسالمی

شناسه
R25
R26

رفتارهای ناسازگار مشرکان
انتساب شرک به تئیس قوم

فرافکنی نسبت به
جامعه

انتساب ضاللت به دوست

R27

شرک ما به خاطر پ تانما بوده

R28

اتهام گمراهی به مؤمنین به خاطر انفاق حال ننکه خود گمراه بودن

R29

مؤلفههای رفتاری

از ن جا که خود افراد مشتبه نما بودن از پیامبر دتخواست مشتبهنمایی
میکردن

فرافکنی نسبت به
اج اد
فرافکنی نسبت به
مؤمنین
فرافکنی نسبت به
پیامبر (صلیاهلل علیه و
نله و سلم)

R30

خطای خود تا به گرد شیطا میان ازن

R31
R32
R33

با اتهام جنو کذب و سفاهت تقیب سعی داشتن تغبت مردم به وی کم
شود

فرافکنی نسبت به
شیطا
اتهامزنی

استهزاء انبیا نسبت به عذاب
R34
R35
R36
R37
R38

استهزاء تسوال
استهزاء تسوال قبل از پیامبر خ ا (صلیاهلل علیه و نله و سلم)

استهزاء موقعیت
پرخطر

استهزاء توسط اشراف قومش نسبت به عذاب وعی

استفاده از کدگااری محوری و انتخوابی در موورد دادههوای رفتواری مشورکین ،مسویر کشوف
مؤلفههای رفتاری ابعاد ن را روشن میکمود .ایون  38مصودا رفتوار ناسوازگار ،ذیول  14مؤلفوهی
رفتاری و در نهایت 4 ،طبقه رفتار ناسازگار قرار میگیرد .ایون چهوار قسومت ،شوامل بهانوهجوویی،
فرافکمی ،بیارزشسازی و شوخی است:
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول  .3کدگااری انتخابی رفتارهای ناسازگار مشرکان برای دستیابی به ابعاد چهارگانه رفتارهای ناسازگار مشرکان
رفتارهای ناسازگار مشرکان

مؤلفههای

ابعاد رفتارهای

رفتاری

ناسازگار مشرکین

موضوع

استماد به شیوه با و اجدادی
تعصب نسبت به شیوه پدران
راه انحصاری شماخت تبعیت از پدران
کفایتپمداری شیوه پدران

بهانه
قومگرایانه

توهم هدایت پدران
انتساب فقر به قضای الهی برای عدم انفا

بهانه

تعلق اراده خدا به پرسش بتها

جبرگرایانه

تعلق امر الهی به عمل زشت

بهانه
شرطگرایانه

مشروط کردن ایمان به داشتن خانهای از زر و زیور
یا نزول کتابی از سوی خدا بر ایشان
ایجاد توهم ایمکه ثروت و قدرت موجب حقانیت
است
توجه صرف به جسمانیت انسان و رفلت از بعد روحانی

چرا فرشته همراه او نیست؟

بهانه

چرا فرشتگان همراه او نیستمد؟

مادیگرایانه

توهم ایمکه اطاعت از پیامبر بشر خسارت است
مثلیت رسول با مردم عادی و عدم ملک بودن او ،مانع
رسالت است

عدم امکان ارسال پیامبر از جمس بشر
نزول کتاب از سمان باید به شکل فیزیکی و جسمانی باشد
(صلیاهلل علیه و

عدم شباهت معجزه پیامبر

له و سلم) با

(علیهالسالم)

معجزات موسی

چرا قر ن مانمد تورات یکباره نازل نشد؟
184
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رفتارهای
روانی

مشروط کردن ایمان به باغ و رودهای جاری در ن

خدا و مالئکه با نها

Rationalization

ناسازگار

مشروط کردن ایمان به ایجاد چشمه از درون زمین

مشروط کردن ایمان به سقوط سمان و رویارویی

بهانهجویی

بهانه
تشابهگرایانه

مشرکین

نشریه علمی مدیریت اسالمی

رفتارهای ناسازگار مشرکان

مؤلفههای

ابعاد رفتارهای

رفتاری

ناسازگار مشرکین

انتساب شرک به اراده خدا

فرافکمی نسبت

انتساب بتپرستی به اراده خدا

به خدا

انتساب شرک به رئیس قوم

فرافکمی نسبت

انتساب ضاللت به دوست

به جامعه

شرک ما به خاطر پدرانمان بوده

فرافکمی نسبت

موضوع

فرافکمی
Projection

به اجداد
اتهام گمراهی به مؤممین به خاطر انفا  ،حال

فرافکمی نسبت

نکه خود گمراه بودند

به مؤممین

از نجا که خود افراد مشتبهنما بودند ،از پیامبر

فرافکمی نسبت

درخواست مشتبهنمایی میکردند

(صلیاهلل علیه و له

به پیامبر

و سلم)

خطای خود را به گردن شیطان میاندازند

فرافکمی نسبت
به شیطان

با اتهام جمون ،کاب و سفاهت رقیب سعی
داشتمد رربت مردم به وی کم شود

بیارزشسازی
Devaluation

اتهام زنی

استهزاء انبیا نسبت به عااب
استهزاء رسوالن
(صلیاهلل علیه و له و سلم)

استهزاء رسوالن قبل از پیامبر

استهزاء موقعیت
پرخطر

شوخی
Humor

استهزاء توسط اشراف قومش نسبت به عااب
وعید

رفتارهای ناسازگار منافقان
نچه در ادامه می ید ،مربوط به رفتارهای ناسازگار گروه دیگری است که عالوه بر بهرهممدی
از مزایای اجتماع مؤممین ،از حمایت های مشرکین نیز برخووردار بودنود .ایون گوروه کوه در قور ن
کریم به ممافق تعبیر شده است ،رفتارهایی از خود بروز دادهاند کوه از نظور روانشوماختی نیوز قابول
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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الگوی مدیریت رفتاری انبیا ،بر اساس تحلیل روانی از رفتارهای ناسازگارانهی مشرکان و منافقان با روش دادهبنیاد

تحلیل و بررسی است .از این رو در مرحله نخست ،رفتارهای ناسازگار روانی ایشان جمع وری شد
و تعداد مصادیق ن به  17مورد رسید:
جدول  .4کدگااری باز رفتارهای ناسازگار ممافقان
شناسه
H1

H2

H3

H4

H5

H6
H7

H8

وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ ائْذَ ْ لِی وَلَا تَفْتِنَِّی أَلَا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِ ََّ جَهَنََّمَ
لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ (توبه ()49 )9

تخلف از جنگ برای حفظ دین

یَقُولُو َ إِ ََّ بُیُوتَنَا عَوْتَةٌ وَمَا هِیَ بِعَوْتَةٍ إِ ْ یُرِی ُو َ إِلََّا فِرَاتًا (احزاب

تخلف از جنگ برای حفظ

()13 )33

خانواده

سَیَقُولُ لَكَ الْمُخَلََّفُو َ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا (نساء

تخلف از جنگ برای تسی گی

()11 )48

به اموت مالی

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِی الْحَرَِّ (توبه ()94 )9
فَکَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ بِمَا قَ ََّمَتْ أَیْ ِیهِمْ ثُمََّ جَاءُوکَ یَحْلِفُو َ
بِاللََّهِ إِ ْ أَتَدْنَا إِلََّا إِحْسَانًا وَتَوْفِیقًا (نساء ()62 )4

تخلف از جنگ به بهانه هوای
گرم
تجوع به طاغوت به بهانه حفظ
کرامت پیامبر (صلیاهلل علیه و
نله) و تقریب ادیا

یَعْتَذِتُو َ إِلَیْکُمْ إِذَا تَجَعْتُمْ إِلَیْهِمْ (توبه ()94 )9

منافقا بهانهجو هستن

وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ کَمَا ءَامَنَ النَّا ُ،قَالُواْ أَ نُؤْمِنُ کَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ

منافقا سفاهت خود تا به

(بقره ()13 )2

مؤمنا فرافکنی میکردن

وَإِذَا تَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَ إِ ْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (منافقو
()4 )63

ظاهر و سخن اجتماعپسن

وَ مِنَ النََّا ِ،مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ ال َُّنْیَا وَیُشْهِ ُ اللََّهَ عَلَىٰ مَا

ظاهرسازی برای کسب

فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَ َُّ الْخِصَامِ (بقره ()204 )2

مقبولیت

یَقُولُو َ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ (نلعمرا ()167 )3

سخن دتوغ

سَیَقُولُ لَكَ الْمُخَلََّفُو َ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

سخن ظاهر با ننچه دت قلبشا

یَقُولُو َ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ (فت ()11 )48

است موافق نیست

H12

یَحْلِفُو َ بِاللََّهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ (توبه ()62 )9

قسم دتوغ

H13

فَاسْتَغْفِرْ لَنَا یَقُولُو َ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ (نساء ()11 )48

طلب استغفات دتوغ

H9
H10
H11
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نشریه علمی مدیریت اسالمی

آیات

رفتارهای ناسازگار

شناسه

وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ نمَنُوا قالُوا نمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَیاطِینِهِمْ قالُوا إِنَّا

ادعای ایما دت ظاهر و دشمنی

مَعَکُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُ َ (بقره ()14 )2

دت باطن

H15

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتََّبَعْنَاکُمْ (نلعمرا ()167 )3

مخفی کرد فنو جنگی

H16

وَ سَیَحْلِفُو َ بِاللََّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَکُمْ (توبه ()42 )9

H14

H17

اظهات ع م توانایی برای شرکت
دت جنگ

فَرِحَ الْمُخَلََّفُو َ بِمَقْعَ ِهِمْ خِلَافَ تَسُولِ اللََّهِ وَکَرِهُوا أَ ْ یُجَاهِ ُوا

از تخلف جهاد دت دتو خود

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللََّهِ وَ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِی الْحَرَِّ (توبه ()9

خوشحالن و دیگرا تا نیز منع

)94

میکنن

جدول  .5کدگااری محوری رفتارهای ناسازگار ممافقان
مؤلفههای رفتاری منافقان

رفتار ناسازگار منافقان

شناسه

بهانه شرعی

تخلف از جنگ برای حفظ دین

H1

بهانه خانوادگی

تخلف از جنگ برای حفظ خانواده

H2

بهانه اقتصادی

تخلف از جنگ برای تسی گی به اموت مالی

H3

بهانه زمانی

تخلف از جنگ به بهانه هوای گرم

H4

بهانه اخالقی

تجوع به طاغوت به بهانه حفظ کرامت پیامبر (صلیاهلل علیه و نله و
سلم) و تقریب ادیا

H5

ویژگی شخصیتی

بهانهجویی خصلت منافقا

H6

سفیه دانستن مؤمنا

منافقا سفاهت خود تا به مؤمنا فرافکنی میکردن

H7

ظاهر و سخن اجتماعپسن

H8

ظاهرسازی برای کسب مقبولیت

H9

سخن دتوغ

H10

سخن ظاهر با ننچه دت قلبشا است موافق نیست

H11

قسم

قسم دتوغ

H12

استغفات

طلب استغفات دتوغ

H13

ادعای ایما دت ظاهر و دشمنی دت باطن

H14

چربزبانی
سخن
دتوغ

ایما نمایشی

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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رفتار ناسازگار منافقان

شناسه

مؤلفههای رفتاری منافقان

مخفی کرد فنو جنگی

H15

اظهات ع م توانایی شرکت دت جنگ

H16

مهاتت
کتما

استطاعت

از تخلف جهاد دت دتو خود خوشحالن و دیگرا تا نیز منع
میکنن

H17

با جمعبمدی دادههایی که مربوط به رفتارهای ناسوازگار روانوی ممافقوان مویشوود ،مؤلفوههوای
رفتاری تحت عموان سه طبقهی متفواوت  )1دلیولتراشوی  -شوامل بهانوههوای شورعی ،خوانوادگی،
اقتصادی ،زمانی ،اخالقی؛  )2فرافکمی و  )3واکمشسوازی  -شوامل چوربزبوانی ،دروغ ،کتموان و
ایمان نمایشی رفتاری قرار میگیرد:
جدول  .6کدگااری انتخابی رفتارهای ناسازگار ممافقان
مؤلفههای رفتاری

رفتار ناسازگار منافقان

منافقان

بهانه خانوادگی

تخلف از جنگ برای حفظ خانواده

بهانه اقتصادی

تخلف از جنگ برای تسی گی به اموت مالی

بهانه زمانی

تخلف از جنگ به بهانه هوای گرم

بهانه اخالقی

تجوع به طاغوت به بهانه حفظ کرامت
پیامبر(صلیاهلل علیه و نله و سلم) و تقریب ادیا

ویژگی شخصیتی

سفیه دانستن مؤمنا

188

ناسازگار

دلیلتراشی
Rationalization

بهانهجویی خصلت منافقا
منافقا سفاهت خود تا به مؤمنا فرافکنی

سال سی ام | شماره دوم | تابستان 1401

میکردن

فرافکنی
Projection

تفتاتهای ناسازگات منافقا

بهانه شرعی

تخلف از جنگ برای حفظ دین

ابعاد رفتارهای

موضوع

نشریه علمی مدیریت اسالمی

مؤلفههای رفتاری
منافقان

رفتار ناسازگار منافقان

ابعاد رفتارهای
ناسازگار

موضوع

ظاهر و سخن اجتماعپسن
چرب زبانی
ظاهرسازی برای کسب مقبولیت
سخن دتوغ
سخن

سخن ظاهر با ننچه دت قلبشا است موافق

دتوغ

قسم

قسم دتوغ

استغفات

طلب استغفات دتوغ

ایما نمایشی
مهاتت

واکنشسازی
Reaction
formation

تفتاتهای ناسازگات منافقا

نیست

ادعای ایما دت ظاهر و دشمنی دت باطن
مخفی کرد فنو جنگی
اظهات توانایی ن اشتن برای شرکت دت جنگ

کتما

استطاعت

از تخلف جهاد دت دتو خود خوشحالن و
دیگرا تا نیز منع میکنن

تحلیل روانشناختی رفتارهای ناسازگار مخالفین
مدیریت جامعه از سوی رهبران الهی در قر ن کریم نسبت به رفتارهای مخالفین ابعواد مختلفوی
دارد .یکی از این ابعاد ،مربوط به رفتارهای ناسازگاری است که از جهت روانشماختی قابل تحلیل
و ارائه است .بر این اساس ،رفتارهایی که افراد مخالف همگوام شومیدن دعووت حوق از خوود نشوان
میدادند ،با محوریت یات مربوط بوه پیوامبر (صولیاهلل علیوه و لوه و سولم) ،گورد وری و مبموای
پژوهش قرار گرفت .این رفتارها از نگاه روان شماختی قابل تبیین در شش دسته مختلوف اسوت کوه
مدیریت این رفتارهای ناسازگار روانی به تبع ن بیان میشود:
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول .7تعریف نظری و عملیاتی از انواع رفتارهای ناسازگار روانی
7

رفتار

تعریف نظری

ناسازگار

تعریف عملياتی
دلیل تراشی دت این پژوهش شامل تفتاتهای خاصی از
مشرکین و منافقین است که دت مقابل پیامبر الهی و

دلیلتراشی

نسبت داد انگیزههای منطقی یا

برای توجیه تفتاتهای غیرایمانی و کافرانه خود

مطلوب جامعه به تفتاتما است تا به

مینوتن بهانههایی مانن مشروط کرد ایما خود به

نظر تس عاقالنه تفتات میکنیم

همراهی پیامبر با فرشته یا سقوط نسما (إسراء ()17

(نولن-هوکسما )621/2 :1395

 )92یا ثروت (إسراء ( )93 )17تخلف از جهاد به
بهانه تسی گی به اموت مالی گرمی هوا یا حفظ دین
(توبه ()49 )9

شخص برای جبرا شکست و
پوشان
فرافکنی

عیوب خود سعی میکن

فرافکنی دت پژوهش حاضر از سوی گمراها و
مشرکین یعنی ننها تفتات مشرکانه خود تا به اتاده خ ا

گناه تا به گرد دیگرا بین ازد و

(انعام ( )148 )6اج اد (یونس ( )78 )10تئیس قوم

ب ین طریق حرمت نفس خود تا

(سبأ ( )31 )34دوست (فرقا ( )29 )25یا شیطا

حفظ میکن (گنجی )140 :1392

(ابراهیم ( )22 )14منتسب میکنن
مخالفین انبیا (علیهمالسالم) و پیروانشا برای اینکه

فرد تصوت میکن شخص دیگر پست

سخن حق تا بپوشانن با اتهام جنو (حجر ()6 )15

بیاتزش-

و حقیر است دت حالی که او چنین

کذب (اعراف( )66 )7و سفاهت (بقره ( )13 )2سعی

سازی

نیست (بلکمن )15 :2004

داشتن تغبت مردم به ننها کم شود لذا شخصیت
تسول الهی تا زیر سؤال میبردن
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رفتار
ناسازگار

تعریف نظری

شخص اضطراب ناشی از ته ی ها تا
به موقعیتهای تفری
شوخی

استهزاء و طنز

تب یل میکن تا از اضطراب خود
بکاه
(اوتمر )97 :1383

تعریف عملياتی
شوخی دت موقعیت خطر فی نفسه امر نامطلوبی
نیست اما دت پژوهش حاضر این تفتات نوعی انعکا،
توانی نسبت به سخنا حق است که از سوی مشرکا
یا منافقا بروز میکن ننها به حقانیت سخن انبیا
(علیهمالسالم) پی برده بودن اما به جای برخوتد
منطقی عذاب قیامت یا اخبات غیبی ننها تا مسخره
میکردن (انعام ()10 )6
عقلیسازی دت قالب مثال یعنی ثروتمن ی که واقعاً
اطالع داتد کسانی از اطرافیا او به کمك نیاز داتن

عقلیسازی

تالشی برای تهایی از موقعیت پرفشات

ولی دلش نمیخواه کمك کن ؛ مثالً میگوی هرکس

با برخوتد انتزاعی و عقالنی با ن

بای توی پای خود بایست ؛ بای به افراد کمك فکری

موقعیت است (نولن-هکسما :1395

کرد نه مادی؛ یا کمك به دیگرا دت واقع نوعی

)621/2

تشویق به گ ایی است (گنجی  )143 :1392مثال
قرن انتساب فقر به قضای الهی برای ع م انفاق (یس
()47 )31
این تفتات دت منافقا زمینه بروز بیشتری داتد چرا که
دت اجتماع مسلمانا زیست میکنن و میخواهن از

فرد میل یا نتزویی تا که از ابراز ن
واکنشسازی

مواهب ن بهرهمن شون دت عین حال عقی ه مخالف

شرم داتد سرکوب میکن و تفتاتی

داتن و سعی دت تضعیف و نابودی ایشا داتن

خالف جهت ن انجام میده

بنابراین با چربزبانی سخن دتوغ (نلعمرا ()3

(گنجی )142 :1392

 )167یا قسم دتوغ (توبه ( )62 )9و حتی استغفات
نمایشی (نساء ( )11 )48سعی میکنن جایگاهی برای
خود دت میا جامعه مسلما مهیا کنن

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مدیریت رفتارهای ناسازگار مشرکان
نحوه مواجهه ،کمترل و مدیریت رفتارهای ناشی از تحریکات روانی بوه جهوت پیچیودگیهوای
روان انسان ،نیازممد دقت نظر و عمل بیشتری اسوت .در ایون میوان 26 ،رفتوار نوارر بوه ادارهی روان
افراد ،همگام بروز رفتار ناسالم روانی طبق یوات قور ن کوریم گورد وری شود .در اداموه ،نحووهی
مدیریت پیامبرانه نسبت به هر یک از ابعاد چهارگانهی رفتار ناسازگار روانی مشرکان ،بهانهجوویی،
فرافکمی ،بیارزشسازی و شوخی بیان خواهد شد:
جدول  .8کدگااری باز مدیریت رفتارهای ناسازگار مشرکان ،بر اساس دستورات قر ن کریم
شناسه

آیات

مدیریت

M1

لِئَالَّ یَکُو َ لِلنَّا ِ،عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْ َ الرُّسُلِ (نساء ()165 )4

اتسال تسول برای اتمام حجت

M2

لَقالُوا تَبَّنا لَوْ ال أَتْسَلْتَ إِلَیْنا تَسُوال (طه ()134 )20

M3

أَ ْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ وَ ال نَذِیرٍ (مائ ه ()19 )5
قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُکُمْ بِأَهْ ى مِمَّا وَجَ ْتُمْ عَلَیْهِ نباءَکُمْ (زخرف

M4
M5

()24 )43
قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بىِ سَفَاهَةٌ وَ لَاکِنىّ تَسُولٌ مِّن تَّبّ الْعَلَمِین
(اعراف ()67 )7
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ تَبَِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالََّتِی

M6

هِیَ أَحْسَنُ (نحل ()125 )16

M7

(شأ نزول) وَ مِنَ النََّا ِ،مَن یشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََّدهِ
(بقره ()207 )2

دفع ایراد احتمالی برای ع م اتسال
تسول
دفع ایراد احتمالی برای ع م اتسال
بشیر و نذیر
سخن نرم برای جریحهدات نش
احساسات و تعصبات
تعایت ادب و تدّ اتهام
ج ال نیکو
نقشه فرات از قتل

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ الَّیْلُ تَءَا کَوْکَبًا قَالَ هَاذَا تَبىّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا
أُحِبُّ االَفِلِینَ فَلَمَّا تَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا تَبىّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
لَئنِ لَّمْ یهَ ِنىِ تَبىّ لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ فَلَمَّا تَءَا الشَّمْسَ
M8

محاجه به زبا خصم

بَازِغَةً قَالَ هَاذَا تَبىّ هَاذَا أَکْبرَ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَقَوْمِ إِنىّ بَرِىءٌ
مِّمَّا تُشرْکُو َ (انعام ()78-76 )6
ابراز بیماتی حین نگاه کرد به
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النَُّجُومِ فَقَالَ إِنَِّی سَقِیمٌ (صافات ()89-88 )37
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ستاتگا مان

دت شهر و شکستن

نشریه علمی مدیریت اسالمی

شناسه
M9

آیات

مدیریت

مَا لَکُمْ لَا تَنْطِقُو َ فَرَاغَ عَلَیْهِمْ ضَرْبًا بِالْیَمِینِ (صافات (-92 )37

بتها سؤال از ع م نطق بتها

)93

برای احتجاج بر بطال سنت
بتپرستی مردم

M10

قَالَ یَا ابْنَ أُمََّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَلَا بِرَأْسِی (طه (94 )20

M11

وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْ ِ،أَخِیهِ یَجُرَُّهُ إِلَیْهِ (اعراف ()150 )7

M12

بَلْ یُری ُ الْإِنْسا ُ لِیَفْجُرَ أَمامَهُ (قیامت ()5 )75

نفسپرستی دلیل ع م پذیرش حق

M13

کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ ما تَ ْعُوهُمْ إِلَیْهِ (شوتی ()13 )42

تعصب دلیل ع م پذیرش حق

قُلْ فَأْتُوا بِکِتَابٍ مِنْ عِنْ ِ اللََّهِ هُوَ أَهْ َى مِنْهُمَا أَتََّبِعْهُ إِ ْ کُنْتُمْ

اگر شما تاست میگویی کتابی

صَادِقِینَ (قصص ()49-48 )28

ه ایتکنن هتر بیاوتی

M14
M15

(طوت ()34-33 )52

M16

(هود ()13 )11

M17

(یونس ()38 )10

M18

(بقره ()24-23 )2

M19

(إسراء ()88 )17

M20

M21

M22

M23

M24

دتگیری لفظی و فیزیکی نمایشی

نیات تح ی

یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ تَسُولٍ إِلََّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُو َ
(یس ()30 )36

جاهال چاتهای از حسرت ن اتن

فَلَمََّا جَاءَتْهُمْ تُسُلُهُمْ بِالْبَیَِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْ َهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (غافر

بیا پیام های استهزاء

()83 )40

تذکر به علم ناقص

قُلْ إِ ََّ اللََّهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُو َ عَلَى اللََّهِ مَا لَا تَعْلَمُو َ

تد بهانهجویی و توشنسازی اتهام

(أعراف ()28 )7

واتد ش ه

وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَکاً لَقُضِیَ الْأَمْرُ ثُمَّ ال

بیا نتیجه عمل کرد به

یُنْظَرُو (انعام ()8 )6

دتخواستهای بهانهجویا

ثُمََّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْ ِ ذَلِكَ فَهِیَ کَالْحِجَاتَةِ أَوْ أَشَ َُّ قَسْوَةً
(بقره ()74 )2

بیا نتیجه بهانهجویی

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شناسه

آیات

مدیریت

M25

وَ مَا اللََّهُ بِغَافِلٍ عَمََّا تَعْمَلُو َ (بقره ()74 )2

تذکر به علم الهی

M26

أَوَلَوْ کَا َ نبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُو َ شَیْئًا وَلَا یَهْتَ ُو َ (بقره ()170 )2

تقلی از پیشینیا مص اق عمل
جاهالنه است

چگونگی کمترل و تعدیل یا مدیریت رفتارهای مشرکین در شش مؤلفهی پیشگیری ،مودارا ،تفسویر
رفتار ،گاهسازی ،صحمهسازی و قاطعیت قرار میگیرد:
جدول  .9کدگااری محوری مدیریت رفتارهای ناسازگار مشرکین بر اساس دستورات قر ن کریم
شناسه
M1
M2
M3
M4
M5

مدیریت رفتارهای ناسازگار
اطالع داد قبلی برای اتمام حجت
دفع ایراد احتمالی برای ع م اتسال تسول
دفع ایراد احتمالی برای ع م اتسال بشیر و نذیر
سخن نرم برای جریحهدات نش

احساسات و تعصبات

ج ال نیکو

مؤلفههای مدیریت
پیشگیری از بروز دفاع
ناسازگات
م اتا برای حساسیتزدایی

هجرت مخفیانه پیامبر (صلیاهلل علیه و نله و سلم) و خوابی
M6
M7
M8
M9
M10

امیرالمؤمنین (علیهالسالم) دت بستر وی
احتجاج بر بطال پرستش اجرام نسمانی به صوتت عملی
احتجاج بر بطال سنت بتپرستی مردم به صوتت عملی

صحنهسازی

ان اختن الواح توتات گرفتن محاسن سر و تیش برادت مؤاخذه
ش ی جانشین دت برابر افراد بهانهجو

M11
M12

نفسپرستی دلیل ع م پذیرش حق
تعصب دلیل ع م پذیرش حق

M13
M14
M15
M16
M17
M18
194
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هماوتدطلبی

قاطعیت

نشریه علمی مدیریت اسالمی

شناسه
M19
M20

مدیریت رفتارهای ناسازگار

مؤلفههای مدیریت

جاهال مسخرهکنن ه چاتهای جز حسرت ن اتن

تابعیت عوام از خواص

بیا پیام های استهزاء و تذکر به علم ناقص

تنبه خواص

تد بهانهجویی و بیا اشکال موجود
M21
M22
M23
M24
M25

بیا نتیجه عمل کرد به دتخواستهای بهانهجویا
نگاهسازی

بیا نتیجه بهانهجویی
تذکر به علم الهی برای تد بهانهجویی
تقلی از پیشینیا مص اق عمل جاهالنه است

جدول  .10کدگااری انتخابی مدیریت رفتارهای ناسازگار مشرکین ،بر اساس دستورات قر ن کریم
مؤلفههای

مدیریت رفتارهای ناسازگار

مدیریت

اطالع دادن قبلی برای اتمام حجت

موضوع

پیشگیری از بروز

دفع ایراد احتمالی برای عدم ارسال رسول

دفاع ناسازگار

دفع ایراد احتمالی برای عدم ارسال بشیر و نایر
سخن نرم برای جریحهدار نشدن احساسات و تعصبات

مدارا برای

جدال نیکو

حساسیتزدایی

رعایت ادب
(صلیاهلل علیه و

هجرت مخفیانه پیامبر

(علیهالسالم)

له و سلم) و خوابیدن امیرالمؤممین

در

بستر وی
احتجا بر بطالن پرستش اجرام سمانی به صورت عملی
احتجا بر بطالن سمت بتپرستی مردم به صورت عملی

تغییر محیط
صحمهسازی

انداختن الواح تورات ،گرفتن محاسن ،سر و ریش برادر ،مؤاخاه شدید

رفتارهای
ناسازگار
مشرکین

جانشین در برابر افراد بهانهجو
نفسپرستی ،دلیل عدم پایرش حق
تعصب ،دلیل عدم پایرش حق

تفسیر رفتار

اگر شما راست میگویید ،کتابی هدایتکممدهتر بیاورید
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مؤلفههای

مدیریت رفتارهای ناسازگار

موضوع

مدیریت
قاطعیت

هماوردطلبی
جاهالن مسخرهکممده ،چارهای جز حسرت ندارند

تابعیت عوام از خواص

تمبه خواص

بیان پیامدهای استهزاء و تاکر به علم ناق
رد بهانهجویی و بیان اشکال موجود
بیان نتیجه عمل کردن به درخواستهای بهانهجویان
بیان نتیجه بهانهجویی

گاهسازی

تاکر به علم الهی برای رد بهانهجویی
تقلید از پیشیمیان ،مصدا عمل جاهالنه است

جدول  .11کدگااری انتخابی مدیریت رفتارهای ناسازگار مشرکین ،نسبت به هر رفتار به صورت تفکیک شده
ابعاد مدیریت رفتار نسبت به هر رفتار ناسازگار

ابعاد رفتارهای ناسازگار

موضوع

پیشگیری از بروز دفاع ناسازگات
دلیلتراشی

م اتا برای حساسیتزدایی
داستا سازی

م یریت تفتاتهای

تفسیر تفتات

فرافکنی

قاطعیت

بیاتزشسازی

ناسازگات مشرکین
نسبت به پیامبر الهی

شوخی

نگاهسازی

عقلیسازی

مدیریت رفتارهای ناسازگار منافقان
مدیریت رفتارهای مشرکین با ممافقان تشابه و تفاوتهایی دارد .در این میان ،بعضی مؤلفههوای
مدیریتی مشترک است ،اما شیوهی اعمال ن متفواوت اسوت؛ مانمود « گواهسوازی ،تفسویر رفتوار و
قاطعیوت» .روشهوای متفواوت کوه مخوت

یوک گوروه اسوت ،مانمود «افشاسوازی و محرومیوت از

امتیازات اجتماعی» برای ممافقان و «مدارا برای حساسیتزدایی» برای مشرکان.
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نشریه علمی مدیریت اسالمی

جدول  .12کدگااری باز مدیریت رفتارهای ناسازگار ممافقان
شناسه

آیات

مدیریت رفتار ناسازگار

N1

وَمَا هِیَ بِعَوْتَةٍ إِ ْ یُرِی ُو َ إِلََّا فِرَاتًا (احزاب ()13 )33

تد بهانه

N2

قُلْ لَا تَعْتَذِتُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکُمْ (توبه ()94 )9

ع م پذیرش بهانه

N3

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنََّمُ جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَکْسِبُو َ (توبه ()95 )9

بیا عاقبت

N4

قُلْ نَاتُ جَهَنََّمَ أَشَ َُّ حَرًَّا لَوْ کَانُوا یَفْقَهُو َ (توبه ()81 )9

پاسخ با هما توش بهانهجویی

N5

وَلَکِنْ بَعُ َتْ عَلَیْهِمُ الشَُّقََّةُ (توبه ()42 )9

بیا توحیه سستی و تنبلی

N6

أَلَا إِنََّهُمْ هُمُ السَُّفَهَاءُ وَلَکِنْ لَا یَعْلَمُو َ (بقره ()13 )2

سفیه واقعی خود منافقانن

N7

وَ هُوَ أَلَ َُّ الْخِصَامِ (بقره ()204 )2

N8

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنََّهُمْ تِجْسٌ (توبه ()95 )9

حذت و دوتی از منافقا

N9

وَ اللَّهُ یَشْهَ ُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُو َ (حشر()11 )59

تسوا کرد باطن

N10

کانُوا یَکْذِبُو َ (توبه ()77 )9

توشن کرد دتوغگویی

N11

وَ اللَّهُ یَشْهَ ُ إِ َّ الْمُنافِقینَ لَکاذِبُو َ (منافقو ()1 )63

شهادت خ ا بر کذب ننها

N12

مؤمنا بای دشمن خود تا
بشناسن

وَ لَئنِ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا کُنَّا نخَوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ ءَایَتِهِ وَ
تَسُولِهِ کُنتُمْ تَسْتهَزِءُو َ (توبه ()65 )9

بیا زشتی و میزا جرم (این
شوخیها به مثابه استهزاء خ ا و
تسول اوست)

جدول  .13کدگااری محوری مدیریت رفتارهای ناسازگار ممافقان
شناسه

مدیریت رفتار ناسازگار

مؤلفههای مدیریت

N1

تد بهانه

افشاسازی

N2

ع م پذیرش بهانه

N3

بیا عاقبت

N4

پاسخ با هما توش بهانهجویی

ج ل

N5

بیا توحیه سستی و تنبلی

تفسیر تفتات

N6

سفیه واقعی خود منافقانن

تد فرافکنی

قاطعیت
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شناسه

مدیریت رفتار ناسازگار

مؤلفههای مدیریت

N7

مؤمنا بای دشمن خود تا بشناسن

نگاهسازی

N8

حذت و دوتی از منافقا

محرومیت از امتیازات

N9

تسوا کرد باطن

N10

توشن کرد دتوغگویی

N11

شهادت خ ا بر کذب ننها

N12

افشاسازی

بیا زشتی و میزا جرم (این شوخیها به مثابه استهزاء خ ا و تسول

نگاهسازی

اوست)

جدول  .14کدگااری انتخابی مدیریت رفتارهای ناسازگار ممافقان ،نسبت به هر رفتار به صورت تفکیک شده
رفتار ناسازگار

روش مدیریت برای هر
رفتار ناسازگار
افشاسازی

شیوه اعمال مدیریت
رد بهانه
عدم پایرش بهانه

قاطعیت
بیان عاقبت
دلیلتراشی

فرافکمی

واکمشسازی

جدل

پاسخ با همان روش بهانهجویی

تفسیر رفتار

بیان ریشه دلیلتراشی (روحیه سستی و تمبلی)

رد فرافکمی

سفیه واقعی خود ممافقانمد

گاهسازی

شماساندن دشمن به مؤممان

محرومیت از اجتماع

حار و دوری از ممافقان
رسوا کردن باطن ممافقان

افشاسازی
روشن کردن درورگویی
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رفتار ناسازگار

روش مدیریت برای هر

شیوه اعمال مدیریت

رفتار ناسازگار

شهادت خدا بر کاب نها
استهزاء و شوخی

گاهسازی

بیان زشتی و میزان جرم (این شوخیها به مثابه استهزاء
خدا و رسول اوست)

مدیریت رفتارهای ناسازگار روانی در قرآن کریم
مدیریت دفاع های روانی در قر ن کریم ،شامل هرگونه سوخن یوا رفتوار در برابور عملکردهوای
ناسازگار روانی محسوب میشود .شیوههایی که به طور مؤثر میتوان این رفتارها را اداره کرد و از
قر ن کریم قابل دستیابی است ،عبارتمد از )1 :پیشوگیری از بوروز رفتوار ناسوازگار )2 ،مودارا بورای
حساسیتزدایی )3 ،گاهسازی )4 ،تفسیر کردن )5 ،قاطعیت )6 ،افشاسازی.
پیشگیری از بروز دفاع ناسازگار
هیچ گماهی به سمگیمی «توجیه گماه» نیست ،زیرا گمهکار معترف ،رالباً در فکر توبه است ،ولی
توجیهگر در فکر سرپوش نهادن بر گماه است که نه تمها در صراط توبه نیست ،بلکوه او را در گمواه
جریتر میکمد ،راههای اصالح را به روی گمهکار میبمودد و گواه واقعیوتهوا را در نظور او مسوخ
میسازد (قرائتی ،1389 ،ص  177تا  .)181گاهی خوى بهانهجویی و تکایب افراد به قودری قووى
میشود که محسوسات و مشهودات را نیز انکار میکمد .قر ن کریم از قول مشرکین نقل مویکمود
که «حتى اگر قطعهاى از سمان که نشانه عااب است ببیممد ،مىگویمد چیزى نیست؛ ابرى متوراکم
است» (طور ( .)44 ،)52از مدیریتهای قابل دستیابی از قر نکریم در مورد دلیلتراشی ،مربوط به
پیشگیری از وقوع ن است؛ ن هم در جایی که احتمال بهانهجوویی مویرود .نظیور یواتی کوه در
مورد فلسفهی ارسال رسول بیان شده است تا بعداً راه بهانهتراشی برای نها باز نباشد .این از طریوق
ابطال بهانههای احتجا گونه و مخدوش ساختن ریشهی ادلهی نها است.
مدارا برای حساسیت زدایی
نظام هدایت و تربیت دیمی بر اساس شکیبایی و مالطفت در برابر مخاطب بوه ممظوور جواب و
هدایت وی استوار شده است (حسویمیزاده ،مشوایخی .)141 :1393 ،یکوی از عوامول تأثیرگوااری
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کالم در مخاطب ،عدم موضعگیری اولیه است .به عبارت دیگور ،اگور شوخ

بوه گونوهای سوخن

گوید که از همان ابتدا مخاطب را به موضعگیری تحریک کمد ،کالم او اثربخش نخواهد بود .لاا
پیامبران با قوم خود به گونهای صحبت میکردند که در ابتدای امر هیچگونه احساس ممفی از کالم
ایشان برانگیخته نشود؛ برای مثال ،به همگام توجیهات واهی تقلید از اجداد ،به جای ایمکه از هموان
ابتدا ریرعقالنی بودن کارشان را بیان کمد ،با تعابیر مؤدبانه که دلهای ایشان را نرم نمایود ،بوا نهوا
صحبت میکردند .در یه  24زخرف ،پاسخ پیامبر الهی را اینچموین بیوان مویکمود « :یوا اگور مون
ییمى روشنتر و هدایتکممدهتر از نچه پدرانتان را بر ن یافتید ورده باشم ،باز هوم ن را انکوار
مىکمید»؟
مراد از یه این نیست که هدایت در دین باطل وجود داشوته و دیون پیوامبران هودایت بیشوتری
دارد ،بلکه این نوع سخن گفتن از باب مودارا بوا خصوم اسوت (طباطبوایی .)93 /18 : 1390 ،ایون
مؤدبانهترین تعبیرى است که مىتوان در مقابل قومى لجو و مغرور بیان کرد که عواطف نها به
هیچوجه جریحهدار نشود (مکارم شیرازی.)40-39 /21 :1371 ،
آگاهسازی
بر اساس یات قر ن کریم ،مشرکین چهار نووع بهانوهتراشوی داشوتمد .1 :بهانوه قوومگرایانوه یوا
فرهمگی-ناشی از تعصب به نژاد ،قبیله و اجداد .2 ،بهانه جبرگرایانه یا تظاهر به تعبد نسبت به خدا-
ناشی از اعتقاد به جبر یا توهم اعلمیت در تشخی

مسائل دیمی .3 ،بهانه شرطگرایانه یا اقتراحوی -

ناشی از روحیهی شرطی گری به خاطر مشروط ساختن ایمان و تصدیق رسالت به تحقق پیشمهادات
خود .4 ،بهانه مادیگرایانه  -ناشی از نظام ارزشی مادیگرایی.
با بررسی یات ،شامل توجیهگری توسط گماهکاران ،روش برخورد با این افراد قابول اسوتمباط
است .یکی از روشهای کمترل و مدیریت «دلیلتراشی» ،گاهسازی است .بر این اساس ،فورد بایود
نسبت به نوع عملکرد خود گاه شود .به عبارتی باید او را با دروری که خود ساخته است ،روبهرو
نمود .افراد برای ترسیم تصویری عوامپسمد از گماه خود ،ن را با مجوز تووهمی «تقلیود از نیاکوان»
توجیه میکممد و یا از خود سلب اختیار نموده و معاصی خود را به «تقدیر الهی» ممتسب مینمایمد.
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قر ن کریم ضمن رد سخمان باطل توجیهگران ،رفتار ایشان را از روی جهل معرفی میکمد؛ مانمد
انتساب فعل حرام به خواست مستقیم خدا یا تقلید محض از پدران که رفتاری جاهالنه و توجیهی
بیش نیست (أعراف (.)28 ،)7
یکووی از موودیریتهووای رفتووار بهانووهجویووان ،توجووه دادن ایوون افووراد بووه پیاموودهای خطرنوواک
بهانهجوییهاست ،زیرا تقاضایی که میکممد ممکن اسوت بوه زیوان خودشوان تموام شوود (رضوایی
اصفهانی .)33 /6 :1387 ،بر این اساس کسانی که دچار دلیلتراشی هستمد ،نباید به حال خوود رهوا
شوند ،بلکه باید ایشان را به سوء رفتار خود توجه داد .همچموین ،بورای اطمیموان از تصوحیت رفتوار،
عواقب سوء ن نیز هشدار داده شود .از این طریق انسان محتاط برای پیشگیری از ابتال بوه قسواوت
قلب درصدد رفع رفتار خود خواهد بود.
از نجا که قر ن در برابر دلیلتراشیهای بیمورد سکوت نمیکمد ،عالوه بر رد ایون رفتوار و
افشای توجیه و درورگویی ایشان ،عواقب ابتال به این رفتار را متاکر میشود؛ بهگونهای تهدید میز
به مخاطب گوشزد میکمد که تمام اعمالی که انجام میدهید ،بودون هویچ سوهو یوا فراموشوی نوزد
پروردگار ثبت است (طوسی ،بیتا.)312 /1 :
قر ن کریم تقلید از یین پیشیمیان را تقلید جاهل از جاهول معرفوی مویکمود (بقوره (.)170 ،)2
عالوه بر این با گوشزد کردن هالکت اقوام پیشین ،انتقام الهی را نیز متاکر میشود (زخرف (،)43
 .)25بمابراین ،قر ن کریم  )1در برابر دلیلتراشی موضع میگیرد )2 ،قائالن ن را رسوا میکمد که
مترفین به خاطر حفظ ممافع خود سعی بور تحمیول ،دلیولتراشوی و تحمیوق جامعوه دارنود )3 ،دلیول
توهمی را تکایب و سرکوب مینماید )4 ،موضع خوود را اعوالم نمووده و در نهایوت  )5تضومیمی
برای ترک عمل ایجاد میکمد و ن ایجاد خوفی است که خود ناشی از معرفت بوه اوصواف الهوی
است ،یعمی علم پروردگار.
تفسیر رفتار
تفسیر بیان علت و ریشه رفتارهای شخ

است که در برخی از موارد در قر ن کریم نیز وجود

دارد؛ برای مثال در یه  13سوره مبارکه شوری ،ابتدا از تشوریع دیون و اقاموه ن و وحودت سوخن
میگوید و در ادامه ،متاکر می شود که این دعوت به حق برای مشرکین امری گوران اسوت« :کَبُورَ
عَلَى الْمُشْرِکِینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ» (شوری (.)13 ،)42
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

201

الگوی مدیریت رفتاری انبیا ،بر اساس تحلیل روانی از رفتارهای ناسازگارانهی مشرکان و منافقان با روش دادهبنیاد

مفسران در تفسیر این عبارت از واژگان مختلفی بهره بردهاند که تمام نها نشوان از بوار روانوی
این عبارت دارد .برخی این سمگیمی روحی روانی را بر واژه «کَبُرَ» حمول نمووده و بوا تعوابیر حور
(طباطبایی ،)31 /18 : 1390 ،وحشت ،کبر و ررور (مکارم شویرازی379 /20 :1371 ،؛ سوبزواری،
489 :1419؛ زحیلی )40 /25 :1411،و استبعاد (خطیب )31 /13 :1424 ،بیان کردهاند .اتمام سلطمت
مشرکانه و راز حکومت موحدانه ،همچمین تصور ایمکه پدرانشان با جهل از دنیا رفتهانود ،موجوب
می شد عزتشان پایمال شود ،لاا پایرش حق بر ایشان گران بود (صادقی تهرانوی.)148 /26 :1406 ،
بمابراین ریشه ی سمگیمی دعوت حق و فشار روانی ناشی از ن ،به وحشوت ناشوی از رورور ،جهول،
تعصب ،قومیتگرایی یا از بین رفتن ممافع مادی و معموی بازمیگردد.
قاطعیت
گاه در مقابل بیارزشسازی هوای دیگوران بایود قاطعانوه پاسوخ داد؛ بوه طووریکوه بوه بهانوهی
مالحظه ،سکوت یا توریه نباید عزت نفس خویش را قربانی کورد .روش برخوورد قور ن کوریم بوا
بهانهجویان بر این امر تأکید دارد که شیوهى مخالفان دین و بهانهجویىهاى نوان را بشماسوید و بوه
نها پاسخ مماسب بدهید (رضایی اصفهانی.)312 /15 :1387 ،
بر این اساس ،در برابر کسانی که سعی میکممد با دلیلتراشی یا تحقیر ارزش دیگوران را پوایین
بیاورند تا خود را بزرگ جلوه دهمد یا صرفاً خصم را ساکت سازند ،باید موضع فعالی اتخاد نموود.
تحدی یکی از راههای ابطالکممدهی دلیل واهی بهانهجویان است .قر ن کریم به ایون بهانوهجوویى
مشرکان دو پاسخ داده است:
 )1قبالً این معجزات براى فرعونیان کافرکیش ورده شد ،ولى نوان انکوار کردنود و پیوامبران
الهى را جادوگر خواندند و حق را نسایرفتمد .شما هم اگر حقگریز باشید ،صدها معجوزه (همچوون
معجزات موسى یا معجزهى قر ن) را ببیمید ،باز هم انکار مىکمید؛ یعموى روش مشورکان و کوافران
در طول تاریخ در برابر پیامبران و معجزات نان همسان است.
 )2پیامبر (صلىاهلل علیه و له و سلم) معجزهى قر ن را ورده اسوت کوه در هور زموان و مکوان
مخالفان را به مبارزه مى طلبد تا کتابى همانمد یا برتر از ن بیاورند و شما هم اگر موىتوانیود کتوابى
برتر از ن بیاورید .حال که نمىتوانید ،پس بدانید که معجزهى قر ن بوراى اثبوات حقانیوت پیوامبر
اسالم (صلىاهلل علیه و له و سلم) کافى است (رضایی اصفهانی.)311-314 /15 :1387 ،
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بمابراین قر ن کریم بعد از این ،اصل تحدی را بیان میکمد که اگر سخن شما بهانه نیست ،کتابی
هدایتکممدهتر بیاورید (طبرسی402 /7 :1372 ،؛ طباطبایی .)52 /16 :1390 ،یات تحدی که از
ن در علوم قر ن بح

میشود (معرفت ،)310-309 :1390 ،در اینجا قابل تعمیم است.

جمعبندی مدیریت رفتارهای ناسازگار
در یک نگاه کلی ،روش های مواجهه ،کمترل و در نهایت مدیریت رفتارهای ناسوازگار روانوی
دو گروه مشرکین و ممافقین در جدول زیر قابل طرح است.
بر اساس یات قر ن کریم ،رفتارهای ناسازگار دلیلتراشی ،فرافکمی و شوخی استهزائی در هر
دو گروه دیده میشوود .واکومشسوازی مخوت

گوروه ممافقوان و بویارزشسوازی مخوت

گوروه

مشرکین است .روش برخورد با هر رفتار در گروه های مجزا متفاوت اسوت؛ بورای مثوال نسوبت بوه
فرافکمی مشرکان ،تمرکز مودیریت بور «قاطعیوت» در رفتوار اسوت – یوات تحودی – و نسوبت بوه
فرافکمی ممافقان ،تمرکز مدیریتی بر «رد فرافکمی» است:
جدول  .15تجمیع مدیریت رفتارهای ناسازگار مشرکان و ممافقان
ابعاد رفتار ناسازگار

دلیلتراشی

مدیریت برای رفتار ناسازگار

مدیریت برای رفتار

مشرکان

ناسازگار منافقان

پیشگیری از بروز دفاع ناسازگات

تفسیر تفتات

م اتا برای حساسیتزدایی

ج ل

تفسیر تفتات

افشاسازی

داستا سازی

قاطعیت

تغییر محیط
فرافکنی

قاطعیت

شوخی استهزائی

تد فرافکنی
نگاهسازی
نگاهسازی
محرومیت از اجتماع

واکنشسازی

موضوع

م یریت
تفتاتهای
ناسازگات مشرکین
و منافقا
نسبت به
پیامبر الهی

افشاسازی
بیاتزشسازی

قاطعیت
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از نتایج این مطالعه ،مدیریت رفتار در چهار مرحله قابل اجراست :پیشگیری ،مداهمه یوا مودارا،
مرحله عملی و مرحله قاطعانه.

نمودار  .2مراحل مدیریت برای رفتارهای ناسازگار روانی

نمودار  .3الگوی مدیریت برای رفتارهای ناسازگار روانی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
قر ن کریم رفتارهوای ناسوازگار دو گوروه مشورکان و ممافقوان را در شورایط مختلوف روایوت
میکمد که با رویکرد روانشماختی قابل تحلیل است .از دیگر سو ،نحوهی تعامل پیوامبران الهوی را
نسبت به این رفتارها بیان مینماید .با مراجعه به قص

انبیوا (علویهمالسوالم) درموییوابیم رفتارهوای

ناسازگار مشرکین و ممافقان ،بوا پاسوخگویی فاعالنوهی رهبوران الهوی هموراه بووده اسوت کوه قابول
بازسووازی اسووت و از میوان گفتگوهووای شخصویتهووای قصو

قوور ن کووریم ،کشووف و اسووتخرا

گردیدهاند.
با پایرش این مبما که قر ن کریم کتاب هدایت است ،یکی از ابعاد هدایتی ن نیز در زنودگی
انسان ها ،به نمایش گااشتن روش کمترل و مدیریت روانی در زنودگی شخصوی و اجتمواعی افوراد
است.
با توجه به ایمکه پیامبران از سالمت روان برخوردار بوودهانود ،الگووگیری از ادارهی رفتارهوای
وهی موودیریت
ناسووازگار ایشووان در جهووت سووالمت روان انسووان خواهوود بووود .بووه ایون ممظووور ،شوی 
واکمشهای روانی انسان در قر ن کریم ضروری به نظر میرسد.
وجه تمایز این پژوهش با موارد دیگر ،رویکرد جدید تحلیول روانشوماختی ن اسوت .از میوان
ممابع و مستمدات اسالمی مربوط به مکانیزمهای دفاعی ،همانطور که در بخش ادبیات پژوهش بیان
شد ،هیچ ممبعی با رویکرد مدیریتی کوار نشوده اسوت .در نوشوتهی حاضور بوه گونوهی مصوداقی و
مشخ

 ،الگوی بروز رفتارهای دو گروه مشرکین و ممافقان ،در نوع ویژهای از عماصر روانکواوی

ارائه و تشریت شده اسوت .کوارایی پوژوهش مربووط بوه شویوهی مودیریت پیامبرانوه نسوبت بوه ایون
رفتارهای ناسازگار روانی است.
با توجه به نتایج پژوهش ،تبیین پمج رفتار ناسوازگار «دلیولتراشوی ،فرافکموی ،بویارزشسوازی،
استهزاء و عقلیسازی» در میان مشرکان و سه رفتار «دلیلتراشی ،فرافکمی و واکمشسازی» در میان
ممافقان است 10 .روش مودیریت رفتوار در چهوار سوطت  )1پیشوگیری -پیشوگیری از وقووع رفتوار
ناسازگار ،گاهسازی ،تفسیر رفتار  )2مرحله مداهمه – اطمیمانبخشی ،مدارا برای حساسویتزدایوی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 )3مرحله عملی  -صحمهسوازی )4 ،مرحلوه قاطعانوه  -افشاسوازی ،محرومیوت از امتیوازات و تغییور
محیط است.
پیشمهاد میشود این شیوه ،در مورد گروههای دیگر مانمد اهل کتاب اعم از مسویحی و یهوودی
نیز به کار گرفته شود تا در نهایت به کشف یک «الگوی قر نی برای مدیریت رفتارهوای ناسوازگار
دگراندیشان» در جامعه ممجر گردد .از این رهگوار ،نقوش مووزههوای قر نوی در بهبوود مودیریت
رفتارهای رشدنایافتهی روانی پررنگتر خواهد شد.
از محدودیتهای پژوهش ،کمبود ممابع میانرشتهای قر ن و روانشماسی اسوت .ایون پوژوهش
میتواند به عموان یک پژوهش میانرشتهای ،در بهروزرسانی و کاربست مفاهیم دیموی در حیطوهی
مدیریت اسالمی رویکرد روانشماختی مفید باشد.
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اإلدارة اإلسالمية

نموذج اإلدارة السلوكية لألنبياء ،القائم على التحليل النفسي لسلوكيات

2

المشركين والمنافقين غير المتوافقة مع األسلوب المعتمد على البيانات

المجلد ٣0
زهرا عليمرادي

1

الصيف 1٤٤٣

الملخص
يسعى هذا البحث إلى تحقيق نموذج استكشافي إلدارة القرآن الكريم فيما يتعلق بالسلوكيات النفسية المتعارضة
للمشركين والمنافقين باستخدام أسلوب قاعدة البيانات .وبناءً على ذلك ،أوالً ،تم استخالص السلوكيات

ورقة البحث

النفسية المتعارضة لهؤالء األشخاص ،لفظياً وفعالً ،وتصنيفها وتحليلها من آيات القرآن الكريم .ولتحقيق أساليب
اإلدارة النفسية في مواجهة السلوكيات غير الصحية ،تم جمع البيانات من خالل دراسة نص القرآن الكريم من
أوله إلى آخره ،وتم تحليل البيانات على ثالث مراحل هي التحديد المفتوح والمركزي واالنتقائي بالرجوع إلى
تأويالت شيعية مهمة ومراعاة قواعد وأنظمة التفسير .من نتائج هذه الدراسة شرح خمسة سلوكيات غير متوافقة
"الحجة ،اإلسقاط ،التقليل من القيمة ،السخرية والعقلنة" لدى المشركين وثالثة سلوكيات "حجة وإسقاط ورد

الواردة:
 ٤شوال 1٤٤1
المقبولة:
 ٣محرم 1٤٤٤
صص17٣- 208 :

فعل" بين المنافقين 10 .طرق إلدارة السلوك في أربعة مستويات  )1الوقاية  -منع السلوك غير القادر على
التكيف ،والوعي ،وتفسير السلوك  )2مرحلة التدخل  -الطمأنينة ،والتسامح مع إزالة الحساسية  )3المرحلة
العملية  -التدريج )4 ،المرحلة الحاسمة  -اإلفصاح والحرمان من االمتيازات والتغيير هي البيئة.
الكلمات الرئيسية:

اإلدارة النفسية والمشركين .المنافقون .قاعدة البيانات؛ سلوكيات غير

متسقة.
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