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در قرآن كريم؛ مبتني بر « نگرش ايماني»راهبردها و موانع تكوين 

 شناسي اجتماعيالگوي ناهماهنگي شناختي در روان

 *دسجاد طباطبائي نژادسي

 دهيچك
هاي ديني و ترين مفاهيم در آموزهبه ترتيب از محوري« نگرش»و « ايمان»

پيوندي نزديك ميان حوزه موضوعي نگرش در  نديبرآباشند. روانشناسي اجتماعي مي

را « نگرش ايماني»روانشناسي اجتماعي و مباحث قرآني در حوزه ايمان، اصطلاح 

افراد  كه با رويكردي قرآني و مبتني بر الگوهاي تكوين نگرش دهد؛ نگرشيساخت مي

شناسي، نسبت به متعلقات ايمان شكل گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از در روان

تحليلي، مبتني بر الگوي ناهماهنگي شناختي كه يكي از پركاربردترين  -روش توصيفي

مفهوم  باشد،ها ميتكوين نگرشاجتماعي براي  يشناسروانالگوهاي شناخته شده در 

را از خلال آيات الهي مورد  آننگرش ايماني و راهبردها و موانع مؤثر بر تكوين 

اي، اين راهبردها و موانع رشتهبازخواني قرار داده و با پايبندي به لوازم يك مطالعه ميان

دهايي چون هاي اين پژوهش، قرآن راهبرنمايد. بر اساس يافتهقرآني را استخراج مي

تأكيد »و « تأكيد بر عزت و كرامت نفس»، «توجه به لوازم اعتقادات»، «تحدي پيامبران»

                                           
دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق )ع(؛ پژوهشگر مركز مطالعات راهبرردي رريتر  . *

 chmail.ir321hosein@اسلامي دانشگاه جامع امام حستن )ع(: 
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« استخفاف گناه»و « اختلاف در پذيرش دين»و موانعي همچون « بر نياز وجودي به خدا

 نمايد.را در راستاي تكوين نگرش ايماني مخاطبان از رهگذر اين الگو معرفي مي

ي ناهماهنگي شناختي، ايمان، روانشناسي اجتماعي، الگو :يديواژگان كل

 نگرش، نگرش ايماني.

 

 مقدمه

ها ياا علام مطالعاه تعامال به علم مطالعه رفتار متقابل بين انسان «روانشناسي اجتماعي»

ص ، احساسااات و رفتااار يكااديگر دارنااد  ديااعقاها و بررسااي نفااوهي كااه باار انسااان

Aronson, 8002, 6رصاادد فهاام ماهياات و علاال رفتااار و ( و نيااز بااه علمااي كااه د

 ,Baron&Branscombeاسات  ص هااي اجتمااعي هاي فارد در موقعيتانديشاه

ترين مفاهيم در اين علم يكي از اساسي« نگرش» موضوع (، تعريف شده است.5 ,8008

اناد كاه موضاوع رود. بر اين اساس برخي صاحب نظران تا آنجا پايش رفتهبه شمار مي

( Brinol&petty, 8008،102ص اند  دانساته« نگرش»اجتماعي را شناسي اصلي روان

 :seeدانناد  ص ماي« هاامطالعاه علماي نگرش»شناسي اجتماعي را در حكام و روان

Schwarz&Bohner, 8000, 216 در روانشناساي اجتمااعي باه « نگرش»(. اصطلاح

ص .ك: تعاريف نگرش، ر نيترمهمهاي مختلف تعريف شده است  جهت مطالعه گونه

Droba, 0311, 250-253 ،در ايان مياان 012-020، ص0128؛ نيز ر.ك: آهربايجاني .)

بر اساس يكي از تعاريف، كه از مقبوليت بيشتري در ميان روانشناسان برخاوردار اسات 

باادوامي كاه شاامل ياك عننار شاناختي، ياك عننار  از نظامعبارت است « نگرش»

تي، شاامل اعتقاادات و باورهااي شاخ  احساسي و تمايل به عمل است. عننر شناخ

 درباره يك انديشه يا شيء است. عننر احساسي يا عاطفي، شاامل هيجاناات و عاطفاه

هاي مثبت و منفي است و تمايل به عمل  مؤلفه ارزيابي خنوصاًفرد نسبت به موضوع، 
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شاود  ص اي خااص اطلاام مايرفتاري( به جهت آمادگي براي پاسخگويي باه شايوه

Erwin, 8002, 6 ،835ص ، 0131؛ نيز: كريمي.) 

هاي مختلف اجتماعي داشته باشد. يكاي تواند متعلقات گوناگوني در حوزهمي« نگرش»

هااي او تاأثير هاي هر فرد در زندگي كه بر ساخت ديگار نگرشترين نگرشاز محوري

 اصاطلاحبهبسزايي دارد، نگرش او نسابت باه متعلقاات و مساارل مرباوا باه ايماان و 

باشد. مراد از نگرش ايماني، نگرشي كه باا رويكاردي قرآناي و وي مي «گرش ايمانين»

شناسي، نسبت به ايمان شكل گرفتاه هاي افراد در روانمبتني بر الگوهاي تكوين نگرش

 است.

تحليلي و پايبندي باه لاوازم ياك  -هستيم تا با روش توصيفي آنما در اين پژوهش بر 

ر علمي از قرآن كريم، از رهگذر الگوي ناهماهنگي شاناختي اي و تفسيرشتهمطالعه ميان

اجتمااعي باراي تكاوين  يشناسروانالگوهاي شناخته شده در علم  نيترمهمكه يكي از 

مفهوم نگرش ايماني و راهبردها و موانع ماؤثر بار  باشد،ها ميهاي انسانيا تغيير نگرش

ار دهيم و با مطالعه دقيق آياتي كه از را از خلال آيات الهي مورد بازخواني قر آنتكوين 

آياد، ايان ها به او برميطريق ايجاد ناهماهنگي شناختي در مخاطب درصدد انتقال آموزه

 راهبردها و موانع را معرفي نماريم.

بودن اين پژوهش، لاازم باه توضايس اسات كاه در ياك مطالعاه « يارشتهانيم»پيرامون 

موازي  طوربهتوانند ي درگير باشند، اين دو رشته ميِدو رشته علم آنكه در  يارشتهانيم

طولي و در امتداد هم  صورتبه هاآندر كنار هم قرار گيرند  مطالعات تطبيقي( يا رابطه 

است  آنباشند  مانند پژوهش حاضر(. مقنود از قرار گرفتن دو رشته در طول يكديگر 

ي داشاته باشاد. در خناوص جنباه مقادم« ب»نسبت به رشته « الف»كه امري از رشته 

اي گيرند، اين رابطه گاه روشي و گااه دادهعلومي كه در رابطه طولي با يكديگر قرار مي

است، كه پژوهش حاضر از جنس نوع اول  رابطه طاولي علاوم باا يكاديگر در حاوزه 

كه در  -«الف»توسعه يافته در رشته  يهاروشباشد. در اين ارتباا روشي، ها( ميروش

 -«ب»رشته خادم در اختيار رشته  عنوانبه -وهش علم روانشناسي اجتماعي استاين پژ
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گيرد تاا رشته مخدوم قرار مي عنوانبه -كه در اين پژوهش جنبه قرآني و تفسيري است

هاا اساتفاده از اين روش« تفسير قرآن -ب»براي پردازش اطلاعات فراهم آمده در رشته 

لب و شكل است و در اين فرايند ارتباطي، محتواي ها از جنس قاشود. از آنجا كه روش

شاود، ريختاه مي« روانشناساي اجتمااعي -الف»در قالب رشته « تفسير قرآن -ب»رشته 

خواهاد « تفسير -ب»هاي رشته آيد، از جنس دادهنتيجه به دست مي عنوانبهپاسخي كه 

 (.003ص ، 0123بود  ر.ك: پاكتچي، 

الگاوي »و معرفاي « نگرش ايماني»وتاه درباره اصطلاح در ادامه پس از اراره توضيحي ك

دسته از راهبردها و ماوانعي را كاه قارآن در راساتاي سااخت  آن، «ناهماهنگي شناختي

در ادبياات روانشناساي  يبااز نگااردهاد و قابليات نگرش ايماني مخاطبان پيشنهاد مي

 ميينمايم يباز نگاراجتماعي و الگوهاي ناهماهنگي شناختي را دارا است، در اين قالب 

و البته در اين خنوص، هويت استقلالي آياات قارآن را حفام نماوده و تنهاا از منظار 

ماذموم  يرأتا گرفتار تفسير باه  ميينمايمبندي جديد اراره را در دسته هاآنروانشناسي، 

 نگرديم.

وهش در ايان پاژ« تكاوين»لازم به هكر است كه با توجه به تشكيكي بودن مقوله ايمان، 

گردد و راهبردها و موانع مطرح شده ناارر باه هار دو شامل ايجاد و تقويت، هر دو مي

 باشند.ساحت مي

 . نگرش ايماني1

اَلْإِيمَانُ إِقْرَارٌ بِالل ِسَانِ وَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ »ايمان در ادبيات ديني به اينگونه تعريف شده است: 

زبان اقرار كردن، با دل شناختن  تنديق قلبي( و با اعضا عمال  ايمان با»؛ «عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

 (.1ح ، 20ص ، 0206 صحيفة الرّضا، « كردن است

و « ايمان»هاي فراواني ميان مفهوم مشابهت مان،ياز ا يامؤلفهسه  فيتعر نيبا توجه به ا

ت خورد كه گاه معركه آراء محققان و پژوهشگران قرار گرفتاه اسابه چشم مي« نگرش»

؛ كاويااني، 55-60ص ، 0123؛ رزاقاي، 020-022ص ، 0128 آهربايجاني و همكااران، 

 (.20ص ، 0136
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مترادفي براي نگارش هكار  عنوانبهنه « نگرش ايماني»در اصطلاح « ايمان»وجود  نيا با

 -قيد تخنيناي عنوانبهگرديده است تا شبهه يكساني اين دو مفهوم به ميان آيد، بلكه 

است كه پژوهشگر،  ييدرجابه كار رفته است و اين « نگرش»ي مفهوم برا -نه توضيحي

است كه نگرش در سااحات  آنمتنوع گرفته و بر  هايمينهنگرش را يك مفهوم عام با ز

ناارر باه « نگارش ايمااني»تواند تحقق ياباد. باا ايان رويكارد، مختلف زندگي بشر مي

در ايماان و متعلّقاات مرباوا هاي دخيل نگرشي است كه بايد نسبت به مسارل و حوزه

و... قارار  اديهاي ديگر چون نگرش سياسي، اقتندنبال شود و در عرض نگرش آنبه 

توجه به آنچه در تعريف نگرش بيان  با (.181-186ص ، 0122گيرد  ر.ك: پاكتچي، مي

هاا دسات از نگرش آنبه « نگرش ايماني»توان گفت اصطلاح شد، در يك نگاه كلي مي

ها و عواطف و رفتار مخاطبان در حاوزه مساارل و متعلقاات گردد كه شناختاطلام مي

ايماان  مثلااًمعنا كه فرد نسبت به يكي از متعلقات ايمان   بدينايمان شكل گرفته باشد؛ 

گارايش  آنرا به دسات آورد، ثانيااً نسابت باه  آنبه  يو كافمعرفت لازم  اولاًبه خدا(، 

رد و ثالثاً براي انجام رفتار و عملي عباادي و ارزشاي را دوست بدا آنمثبت پيدا نموده، 

اي در حاوزه مساارل و ساه مؤلفاه گااهايان ن تلفياق آمادگي داشته باشاد. آننسبت به 

دهد. بدين معناا هار مقادار فرد را ساخت مي« نگرش ايماني»متعلقات مربوا به ايمان، 

شاكل گرفتاه باشاد، تري كامال صاورتبههاي فرد نسبت به متعلقات ايمان، كه نگرش

تر و ها، عواطف و رفتاار فارد نسابت باه متعلقاات ايماان در حاد كاماليعني شناخت

 ايجاد شده باشد، فرد در مراتب ايمان از حد بالاتري قرار خواهد داشت. تريوسيع

 . الگوي ناهماهنگي شناختي:2

 عظيمي جمح، «شناختي ناهماهنگي نظريه» بكتا رنتشاا با 0353 لسادر  فستينگر نلئو

الگااااااوي  ربا ليناو ايبرو  چهريكپارا  ناهماهنگي مينةدر ز دموجو هشيوپژ تبيااداز

 ,Stone&Fernandezص نمااااود   رهارا ينظر سطسرا در  «شناختيناهماهنگي»

ياك فارد ممكان اسات هماهنا ،  هااي(. بر اسااس ايان الگاو، شاناخت106 ,8002

ي دو شاناخت همزماان باشاد كاه باا ناهماهن  يا نامربوا باشند. وقتاي شاخ  دارا
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آيد. فرض بنيادي يكديگر ناهماهن  يا متناقض باشند، ناهماهنگي شناختي به وجود مي

 زيهمسا يا منسجاا ،يساانخهم حفم ايبر هميشه ننساا كه ستاهعقيد يناياان نظريااه ا

 نوعي يگرد رتعبا بهو  كناااديم شتال شيهااااارزشو  هاااانگرش ،عقايد بين نيدرو

دارد. باار اياان اساااس ناهمسااازي  دجوو هاشااناختبين هماهنگي يسااوبه هكشانند

تنش است و اين حالت برانگيختگي ناخوشايند، شخ  را به كاهش دادن يا  جادكنندهيا

(. اناادازه اياان Festinger, 0353, 1ص انگياازد  برطاارف ساااختن ناهمسااازي برمي

هاي در فرد، باه نسابت شاناختميزان برانگيختگي ناخوشايند  آنناهمسازي و به دنبال 

ها براي شخ  بستگي هاي هماهن  و اهميت هر يك از شناختناهماهن  به شناخت

 ،(cooper, 8003 3ص   افتديمدارد و بر اساس اين ناهمسازي تغيير نگرش اتفام 

ممكن است شخ  در ابتدا متوجه ارتباا ميان ايان دو شاناخت نباشاد و پاس از  البته

باا « من با تقوا هساتم»اين شناخت كه  مثلاً؛ نش مزبور در وي ايجاد شود، تآنآگاهي از 

متعاارض هساتند. ممكان « دهمگاهي با زبان خود ديگران را آزار ماي»اين شناخت كه 

است مرتبط بودنشان در ابتدا براي شخ  معلوم نباشاد و از ساوي منبعاي ديگار ايان 

(. باه هار 22ص ، 0123 رزاقاي، آگاهي و تعارض اين دو گزاره براي فرد روشن شود 

ها، به عقيده روانشناساان فارد پس از درك اين ناهماهنگي و تعارض ميان شناخت حال

 گزيند:را برمي راهسهيكي از اين 

هاا ياا اي كاه نگرشنخست آنكه ناهماهنگي شناختي را با دريافت اطلاعات تاازه -الف

ين اساس تعاداد ياا اهميات عناصار كند، كاهش دهد، كه بر ارفتارهاي وي را تأييد مي

اش شاواهد بيشاتري را فارد در حافظاه مثلاًيابد  همساز در نگرش يا رفتار، افزايش مي

ياا رفتارهااي مثبات اخلااقي خاود را افازايش  كنادبراي باتقوا بودن خود جساتجو مي

 دهد(.مي

ارت تواند اهميت ناهماهنگي را كااهش دهاد؛ باه عبافرد در حالت ناهماهنگي مي -ب

ها يا رفتاار ماورد ديگر، دست به ناچيز انگاري بزند. يعني چنين نتيجه بگيرد كه نگرش

نيز فاقاد اهميات اسات  هاآنبحث مهم نيستند؛ بنابراين وجود هرگونه ناهماهنگي ميان 
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سازد كه دو سه بار آزار زباني با تقوا منافاتي نادارد مي قاعد در مثال بالا، فرد خود را مت

 ه مهم نيست(.و در نتيج

هاي ديگر تواند يكي از عناصر ناهمساز را به نحوي تغيير دهد كه با شناختفرد مي -ج

كاه نگارش باا  يطورباهاو همساز شود؛ كه اين تغيير متضمن تغيير نگرش فارد اسات 

انجام گرفته يا افكار و باورهاي فرد بيشتر بدان متمايل اسات، هماهنا   قبلاًرفتاري كه 

ي كه گذشت، فرد معتقد شود كه من چندان هم با تقوا نيستم و بااورش را شود  در مثال

به نحوي تغيير دهد كه با رفتارش كه همان آزار زبااني باشاد، هماهنا  ساازد و ياا از 

 :Seeص سوي ديگر دست از آزار زبااني باردارد و تقاواي خاويش را ثابات كناد(  

Festinger, 0353, 6 ،مياان ايان شاقوم  انتخااب (.22-23ص ، 0123؛ نياز: رزاقاي

گوناگون، تابعي است از ميزان تناسب يا تناقض اطلاعات دانشي كه در دساترس اسات، 

ص دهاد  رخ مي آنارزش اين اطلاعات براي ما و زميناه خاصاي كاه ناهمااهنگي در 

Festinger, 0353, 2-3810ص ، 0123 .ك: بارون و همكاران،ر ؛.) 

ايان الگاو  ،شناختي ناهماهنگيتر در زميناه دقياق ياهپژوهش منجااز فستينگر، با ا پس

ياك  دواجو و شناختي ماانسجا معد كه شد  امشختري به خود گرفت وچهره كامل

 -شناختيتغيياارات  تواناادينم دخوديبهخو ،اختاااشنميااان دو  وارقااامنط نياناهمخو

بايسات در ميهاي ديگري نياز كند و مؤلفه ييناين نظريه را تب توسط هشدحمطر ريفتار

گيارد  منجاا دفر دخواختيار  با يدبا رفتاها مورد توجه قرار گيرند؛ از جمله اينكه رتحليل

بتواند باعث ناهماهنگي شود. از ساوي ديگار  تا باشد تعهد نوعي يحاو ديباو يا رفتار 

 شتالدو شاناخت متعاارض،  يريگاي از روانشناسان نيز معتقد گشتند كه با شاكلپاره

اين تلاش تا حدود زيادي باه  بلكه ،دهدينمرخ  شهيفرد همدر  ناهماهنگي كاهش ايبر

ميزان ناهماهنگي ايجاد شده بستگي دارد، يعني ناهماهنگي شاختي بايد به حدي رسيده 

ص ناهماااهنگي برانگياازد   كاااهش يبااراباشااد تااا بتوانااد چنااين تلاشااي را در فاارد 

Zhou&others, 8003, 25.) The Cognitive Dissonance Model  مادل 

 الگوي ناهماهنگي شناختي(
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. راهبردهاي مؤثر بر تكوين نگرش ايماني در قرآن با رويكرد الگووي ناهمواهنگي 9

 شناختي:

توجه به توضايحاتي كاه گذشات، اسااس الگاوي ناهمااهنگي شاناختي در تكاوين  با

تلااش باراي هاي ناهماهنا  در افاراد اساتوار اسات تاا در ها، بر ايجاد شناختنگرش

هاي خود را سامان دهاد. باا مراجعاه باه متاون و ها، فرد نگرشكاهش اين ناهماهنگي

قرآناي ماورد توجاه قارار گرفتاه  هايهوزيابيم كه اين رويكرد در آمادبيات ديني، درمي

هااي هاا، اقنااع مخاطاب و تقويات نگرشاست و گاه از رهگذر ايجاد ايان ناهماهنگي

است. قرآن كريم در اين راستا از راهبردهاي زيار بهاره جساته ايماني وي پيگيري شده 

 است:

 

 . تحدّي پيامبران9-1

( و در اصاطلاح 062ص ، 02ج ، 0202به معناي هماورد طلباي  ابان منظاور،  «تحدي»

اگار  ( كاهص  رسول اكارمطلبي از مخالفان علوم قرآني و كلامي عبارت است از مبارزه

دانند، براي آنچه وي آورده اسات ماننادي بياورناد يحضرت را فرستاده خداوند نم آن

 ييهمااورد جاوتر، شاامل گسترده يف(؛ و يا در تعر220ص ، 0ج ، 0133 خرمشاهي، 

، 0125گاردد  ر.ك: معماوري، هر پيامبر آورنده معجزه با هدف اثبات عجز مخالفان مي

( السالامهيعلنمونه، تحدي در معنااي دوم باه حضارت موساي   عنوانبه(؛ كه 533ص 

 تُمْأَلْقُوا ما أَنْْ»(، كه به ساحران فرمود: 206ص ، 5ج  تااست  طوسي، بي شدهدادهنسبت 

 (.20 يونس/« مُلْقُون

، آندر مقام استدلال بر سرچشمه گرفتن قرآن از منبع وحي الهي و به دنباال  ميقرآن كر

قارآن، مخالفاان را باه  اي از آيات، در پارهآنهاي تقويت نگرش مؤمنانه نسبت به آموزه

( ياا حتاي 12؛ ياونس/81(، گاه يك ساوره  بقاره/01 هود/ آنسوره همانند  00آوردن 

قرآن، اگر جان و  سيتنربه( دعوت نموده است. 23/ ؛ قن12 طور/ آنسخني مشابه 
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 جِن ُ عَلىقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْ» توانند همانند قرآن بياورند:انس، همگي گرد آيند، نمي

 (.22/سراء ا« يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرا آن

 فنااحت  آنكه ميان مفسران در دامنه شمول  ينظراختلافاز  نظرصرفتحدي،  مفهوم

از غياب و سااير وجاوه هاي زيبايي و هنري، محتوا و مضامون، اِخباار و بلاغت، جنبه

، 0122زاده، اعجاز( وجود دارد  جهت مطالعه گزارشي از اين اختلافاات، ر.ك: حسايني

و ايجااد ناهمااهنگي شاناختي در فارد  مااعي(، از منظر روانشناساي اجت820-821ص 

تواند مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه يكي از متعلقات ايمان در قرآن، ايمان باه كتاب مي

قرآن هكر شده است و مفهوم تحدي در برابر آوردن كتابي مانند قرآن  صاًخنوآسماني، 

اهميات  رزتواند در خنوص تقويت نگرش مخاطبان نسبت به اين كتاب آسماني حامي

 باشد.

ها، منكران قرآن در مقابال تحادي اساس الگوي ناهماهنگي شناختي در تغيير نگرش بر

، با دو شناخت متنااقض درون خاود مواجاه پيامبر و دعوت به همانند آوري براي قرآن

شامارند گردند؛ از يك سو قرآن را افتراء از سوي پيامبر و ساخته و پرداخته بشار ميمي

يابند و به نهايات بلاغات و عاجز و ناتوان مي آنمثل  دنو از سوي ديگر خود را از آور

آنجا كه ايان (. از 030-803ص ، 2ج ، 0205اعتراف دارند  ر.ك: معرفت،  آنفناحت 

تاا ناهمااهنگي را كااهش  ديانمايمناهماهنگي برانگيختگي ناخوشايندي در فرد ايجاد 

تفكر نماوده تاا  انيتا مخاطبان در حقانيت كتاب آسم گردددهد، اين حالت، موجب مي

 اي نرم و به ايمان متمايل گردد.شايد دل عده

ز زاوياه دياد منكاران و را ا آناي از محققاان معنااي خنوص مثليات قارآن، پااره در

اند؛ اساس اين تحليل بر اين واقعيت استوار اسات كاه در مخاطبان تحدي تحليل نموده

داند و ايان خيزد جز اينكه قرآن را ساخته پيامبر ميواقع هيچ كس به تحدّي قرآن برنمي

، سمت پيامبري را باراي حضارت آناست و در پي  هپيش فرض را بر خود مسلم گرفت

پنداشتند يا اضغاث احلام بود يا شاعر چه مشركان عرب درباره قرآن ميكند. آنانكار مي

( ياا قاول مجناون 28( يا قول كاهن  حاقه/3، احقاف/01( يا سحر  نمل/5و افترا  انبياء/
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(. در اين تحليال، اينكاه فرماود مثال قارآن را 001 نحل/( و يا يعلّمه بشر 13 هاريات/

رآني بياوريد بدان صورتي كه اين قارآن در نظار شماسات؛ بياوريد به اين معناست كه ق

را از شاعر بياوريد، اگر در نظر شما قاول مجناون  آناگر در نظر شما شعر است همانند 

 ازرا  آنرا از مجنوني بياوريد، اگر در نظر شما قول كاهن است همانند  آناست همانند 

دانساتند و بناا كه عنا را سحر مي كاهني بياوريد و ...؛ همانند ساحران زمان موسي  ع(

« ...فَلَنَأْتِيَن َكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُه»بياورند  آنداشتند سحري همانند 

عننر زاويه ديد مشركان  و نيز  آن،قر يهمانند آور(؛ بر اساس اين ديدگاه، در 52 طه/ 

از ناحياه  يهمانند آورتوانيم ادعاي ت به قرآن دخالت داشته، نميي مخاطبان( نسبهمه

مرادي، و شاه نجار زادگانمعنا كنيم   آنشرايط نزول و ديدگاه مخاطبان  ازقرآن را فارغ 

 (.082ص ، 0130

الگاوي ناهمااهنگي شاناختي در  -رسد با مقام بحث ماا در اينجااتحليل به نظر مي اين

ارتر باشد؛ چرا كه اساس الگاوي ناهمااهنگي شاناختي بار سازگ -روانشناسي اجتماعي

زمان براي ياك فارد اسات. زمااني كاه معنااي وجود دو شناخت متضاد به صورت هم

از زاويه ديد  هاآنميان شناختي كه  ماهنگينگريم، ناهتحدي را از زاويه ديد منكران مي

حدي نسبت باه آياات خود نسبت به آيات قرآن داشتند نسبت به شناختي كه در برابر ت

تر و قوي صورتبهنمودند، هم از زاويه ديد خود نسبت به تحدي( حاصل مي آنقرآن  

 .مودنگرفت و اين تأثير نفوه استدلالي آيات را بيشتر مينافذتري صورت مي

بيان شد، ماجراي برخورد حضرت موساي « تحدي»توجه به معناي وسيعي كه از واژه  با

يشان نيز بر اساس الگوي ناهماهنگي شاناختي قابال تحليال اسات. با ساحران و ايمان ا

( و 20-28بودناد  شاعراء/ ساحران با نيت غلبه به حضرت موسي  ع( وارد معركه شده

 ع( داشتند؛ اما همين كاه يقاين كردناد  موسيشناختي مبني بر سحر بودن كار حضرت 

از جاناب خداسات، اي كار حضرت موسي  ع( از جنس سحر و جادو نيست و معجزه

شناختي ناهماهن  با شناخت پيشين براي ايشان حاصل شد؛ چرا كاه آناان در ساحر و 

دهند، سحري دروغين اسات، اماا دانستند آنچه خود انجام ميجادو مهارت داشتند و مي
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با سحر را دريافتند. ايشان در  آنحضرت، فرم آشكار  آناز مشاهده معجزه روشن  پس

ماهنگي معرفتي به وجود آمده به فطرت خاويش بازگشاته و جاناب ادامه براي رفع ناه

كه تلاش سران ستم كه منافع خاود را در  ياگونهبهايمان به حضرت موسي را پذيرفتند، 

(. در اينجا با توجه به تحليال اراراه شاده در 081-086/فخطر ديده نيز ناكام ماند  اعرا

احران، موجب تغيير نگارش پيشاين الگوي ناهماهنگي شناختي، قبول تحدي از سوي س

 به پيامبري حضرت موسي  ع( شده است. هاآنايشان و تقويت نگرش ايماني 

 

 توجه به لوازم اعتقادات .9-2

از راهبردهاي مؤثر در اقناع مخاطب، توجه دادن مخاطب نسبت به لوازم اعتقااد و  يكي

خود با دقات و تفكار در را پذيرفته و مبناي عمل قرار داده است تا  آنسخني است كه 

در برخاورد باا « جادال احسان»، راه صواب را برگزيند. برخي محققان، شيوه قرآني آن

ص ، 08ج ، 0203اند  طباطبااري، مخاطبان را در اين آيه ناارر باه ايان راهبارد دانساته

نَةِ وَ جْادِ ادْعُ إِلى» (:130 نُ... لْهُمْ بِْال َت سَبيلِ رَب ِكَ بِالْحِكْمَْةِ وَ الْمَوْعََِْةِ الْحَسَْ ؛ باا «هِْ َ أَْْسَْ

باه روشاي كاه نيكاوتر  هاآنحكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با 

 (.085منارره كن...  نحل/ واست، استدلال 

بر اين اساس، قياسي تشكيل يافته از مباادي معقاول و مقادمات مقباول طارف مقابال  

ص ، 5ج ، 0123نيست  جوادي آملاي،  آنفرار از  شود كه هيچ مجالي برايتشكيل مي

 تا وي بر اساس مقبولات خود، راه حق را برگزيند. (233

كناد و در ياك فرايناد راهبرد از آنجا كه از مقدمات قابل قبول مخاطب اساتفاده مي اين

رسااند و از ايان رهگاذر دو تفكري، خلاف اعتقاادات و ساخنان وي را باه اثباات مي

كند، بر اساس الگوي ناهمااهنگي شاناختي تحليال   براي او ايجاد ميشناخت ناهماهن

بايسات يكاي از دو طارف را گردد. فرد در اين حالت براي رفع اين ناهماهنگي، ميمي

هاي موجود وي و يا حداقل تضاعيف و متزلازل انتخاب كند كه اين، زمينه تغيير نگرش

طب ممكن است ساه حالات داشاته آورد؛ چرا كه مخاها را فراهم مينگرش آنساختن 
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حالات  ه. درباره شخناي كاحقبهباشد؛ يقين به باطل، ترديد ميان حق و باطل و يقين 

 حقباهيقاين  يساوبهوي را از حالت يقين به باطل،  يراحتبهتوان اول را داراست، نمي

د و برد، بلكه ابتدا بايد با متزلزل ساختن اعتقادات وي، او را به سمت شك و تردياد بار

 (.022ص ، 0130يقين حركت داد  عباسي ولدي،  يسوبهاز آنجا 

را در  آنپاردازيم و كاربردهااي ادامه، به طرح جوانب اين راهبرد در قرآن كاريم مي در

 :ميينمايمهاي مخاطبان بررسي ادبيات قرآني براي تغيير نگرش

 . اشاره به لوازم اعتقادات باطل9-2-1

هااي ديناي، لاوازم اعتقااد باه ستدلال به توحياد و سااير آموزهكريم گاه در مقام ا قرآن

 عنوانباهنماياد؛ معبودان دروغين و ديگر اعتقادات باطل مخالفان را به ايشان گوشزد مي

دانند و آناان خواهد تا اگر واقعاً معبودان را شايسته پرستش مينمونه قرآن از منكران مي

، 62، قنا /56عا كنند تا استجابت شاود  اساراء/به درگاه ايشان د دانندرا اله خود مي

(؛ چرا كه لازمه يك معبود، داشتن نفع و ضرر و استجابت دعاي بنادگان اسات؛ 88سبأ/

بينيد كه اين معبودان بندگاني دهد كه وقتي خود دقت كنند ميقرآن تنبه مي كه يحالدر 

ي نياز نيساتند مالاك هايچ نفاع و ضارر نياز( و 032مانند خود ايشان هستند  اعاراف/

اسااس  آن( تاا بار 23دهند  طاه/( و پاسخي به ايشان نمي1، فرقان/06، رعد/36 مارده/

و در ايان  و يا از تارس شار شايسته پرستش باشند؛ چرا كه عبادت يا به اميد خير است

، 0203 طباري،اله نيستند  طبا جهيدرنتمعبودان نه اميد خيري هست نه ترسي از شر، پس 

 .(108ص ، 02ج 

سازد؛ لاوازمي كاه خاود رو ميدر اين آيات، كافران را با لوازم اعتقادات خود روبه قرآن

(؛ تا با دقت در اين لاوازم، باه بطلاان اعتقااد 61-66كنند  انبياء/ها نفي ميايشان از بت

 خود، راه يابند.

د را نماياد از جملاه اينكاه خاودر جاي ديگر از قول يهوديان ادعاهايي را بيان مي قرآن

( معرفاي 02( و محباوب پروردگاار  ماراده/6(، اولياي او  جمعه/02فرزند خدا  مارده/

(. آنان بر دعاوي خود، 32دانستند  بقره/متعلق به خود مي كسرهينمودند و آخرت را مي



 

 

ات
طالع

م
 

آن 
قر

س 
م ، 

علو
و 

1 
ش 

 ،
2

ان 
ست

زم
 و 

يز
 پاي

،
19

31
 

03 

 

وَ قْالُوا »( و 20 بقره/« لَنْ تَمَس َنَا الن َارُ إِلا َ أَي َاماً مَعْدُودَة»گفتند: كردند و ميلوازمي مترتب مي

(. قرآن كاريم در ايان دسات آياات، 000 بقره/« لَنْ يَدْخُلَ الْجَن َةَ إِلا َ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصاري

تاا نسابت باه  اهادخونمايد، بلكه از آناان ميدر مقابل دعاوي ايشان احتجاج مي تنهانه

اوليااء و محبوباان  لوازم اين دعاوي ملتزم شوند؛ چرا كه شرا صدم در اين ادعا كه از

و از جمله آرزوي مرگ  آنبه لوازم  تن دادنهاي آخرت ويژه آنهاست، خدايند و نعمت

ةً مِْنْ دُونِ الن َْ آنقُلْ »است  كُنْْتُمْ  آنفَتَمَن َْوُا الْمَْوْ َ  اسِكانَتْ لَكُمُ الد َارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ الل َهِ خالِصَْ

مناد باه ديادار يكديگرناد و راه و محباوب علاقاه ، محابّاولاً(؛ زيرا 32 بقره/« صادِقين

هااي آخارت، رسيدن به ديدار خدا مرگ است. ثانياً، لازمه يقين به متنعّم شدن از نعمت

است و راه رسيدن به  آخرتو اشتيام به  آنهاي دنيا و دل كندن از حقير دانستن نعمت

حالي است كه ايشاان (؛ اين در 523ص ، 5ج  ،0123نيز مردن است  جوادي آملي،  آن

وَ لَنْ يَتَمَن َوْهُ أَبَداً بِمْا »كنند: چنين آرزويي نمي گاهچيه، اندآگاه آنبه دليل گناهاني خود از 

نيز قارآن ايشاان را در تنگنااي دو  نجايدر ا (.35 بقره/« قَد َمَتْ أَيْديهِمْ وَ الل َهُ عَليمٌ بِالَ َالِمينَ

اختي كه از لوازم اعتقادات ايشان ناشي شده اسات؛ دهد، شنشناخت ناهماهن  قرار مي

 فطرت خفته ايشان بيدار گردد. آنتا با دقت در 

هاي حضرت ابراهيم  ع( و نوع مواجهه ايشان با منكران نيز با اساتفاده از داستان ايپاره

از الگوي ناهماهنگي شناختي قابل تحليل و بررسي است. هنگامي كه حضارت اباراهيم 

ها جز بت بازرگ را شكسات و تبار را بار دوش بات بازرگ خانه همه بت ع( در بت

بَْلْ فَعَلَْهُ كَبيْرُهُمْ هْذا »گرفتند، به مشركان گفت:  هاگذاشت و او را به اتهام شكستن بت

بپرسايد اگار  هااآن؛ بلكه اين كار را بزرگشان كارده اسات! از «كانُوا يَنْطِقُون آنفَسْئَلُوهُمْ 

 (61بياء/ ان« گويند!سخن مي

أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا  فَرَجَعُوا إِل »كند: مقابل اين سخن، قرآن از حالت مشركان چنين تعبير مي در

، كنايه از تنبه مردم و تفكرشاان «أَنْفُسِهِمْ فَرَجَعُوا إِل »(. جمله 62 انبياء/« إِن َكُمْ أَنْتُمُ الَ َالِمُون
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به خويشتن داد  طباطباري،  مو نسبت رلدر دل است كه هر كس به خويش خطاب كرد 

 (.100ص ، 02ج ، 0203

قالَ أَ فَتَعْبُْدُونَ مِْنْ »كند: حضرت از فرصت استفاده نموده و كلام خود را كامل مي سپس

(. در اينجا حضرت ابراهيم  ع(، با استفاده 66 انبياء/« دُونِ الل َهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُر ُكُمْ

لازمه گفتار آنان، عليه آنان احتجاج نموده، حجت را بر آنان تماام كارد. از ياك ساو از 

پرساتيدند و از ساوي ديگار باا تماام را مي هااآندانستند و ها را آلهه خود ميبت هاآن

ها هيچ نفع و ضرري براي ايشان نداشته، حتاي فهمياده وجود دريافته بودند كه اين بت

را نيز ندارند. در اين حالات ناهمااهنگي شاناختي پايش آماده بودند توان دفاع از خود 

اي از مخالفان به فطرت خويش گشته و ايشاان را موجب تفكر و بازگشت عده تواندمي

به راه حقيقت رهنمون گردد؛ چنانچه قرآن از زباان خودشاان، نسابت رلام باه ايشاان 

 (.62دهد  انبياء/مي

خورشيد و ماه پرستان نياز مشاابه ايان مااجرا داستان حضرت ابراهيم  ع( و ستاره،  در

قوم خود وانمود كرد ستاره، مااه و  مماشات باگردد. در اينجا حضرت ابتدا در تكرار مي

را رد  هاآنخورشيد را به خدايي پذيرفته است، اما با افول و زايل شدن هر يك، خدايي 

ماوا ِ وَ ءٌ مِم َا تُشْقَوْمِ إِن ِ  بَري اقالَ ي»نمود و فرمود:  رِكُونَ ؛ إِن ِ  وَج َهْتُ وَجْهِ َ لِل َذي فَطَْرَ السْ َ

 (.32-33 انعام/« الْأَرْضَ َْنيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكين

ابراهيم  ع( در اين احتجاج اعتقاد به ربوبيت و خدايي ستاره، مااه و خورشايد  حضرت

نمايد حاال كاه ايان ان ايجاد ميابطال كرده و اين سؤال را براي مخاطب آنرا به غروب 

ممكن اسات چيازي كاه  چطور شود،اجرام آسماني پس از غروب از بينندگان پنهان مي

آنان تادبير عاالم اسات، اداماه دهادا  طباطبااري،  دهپنهان است، كار خود را كه به عقي

( و از رهگذر پاسخ به ايان ساؤال، شاناختي متضااد باا شاناخت 033ص ، 3ج ، 0203

 آورد.فراهم مي هاآنان براي پيشين ايش
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هاي ناهماهن  به وجود آمده باراي مخاطاب، زميناه تفكار و اين حالت نيز شناخت در

بيداري فطرت را براي ايشان به وجود آورده تا به راه حقيقت رهنمون شاده و در بساتر 

 اين تفكر، زمينه تقويت نگرش مؤمنانه در ايشان فراهم آيد.

 

 آنيت الله و لوازم . اعتقاد به خالق9-2-2

خود اعتقاد مشركان به خالقيت خداوند را از ايشان حكايت نموده و  يجايجادر  قرآن

 گيرد:اي از آيات از ايشان نسبت به اين مطلب اقرار مي، در پارهآنبا طرح سؤال از 

( 22-25 مؤمنون/« هِ قُلْ أَ فَلا تَذَك َرُونكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ؛ سَيَقُولُونَ لِل َ آنلِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيها  قُلْ»

مْسَ وَ الْقَمَْرَ لَيَقُْولُن َ الل َْهُ...»و نيز:  خ َرَ الشْ َ ماوا ِ وَ الْْأَرْضَ وَ سَْ « وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَْنْ خَلَْ َ السْ َ

 (.60/عنكبوت 

ركان و...(، مشا 3، زخارف/12، زمار/85به تعبير اين دست آيات و آيات مشابه  لقمان/ 

ها است مملوك خدا است و به اين معنا حتي بت آناعتراف دارند كه زمين و هر كه در 

(؛ قرآن كريم با نقال ايان مطلاب، 032ص ، 80ج  تاشريك خدا نيستند  ابن عاشور، بي

گيرد و در صادد اثباات تلاازم به استخدام مي« الله» تهمين مقدمه را جهت اثبات ربوبي

برآمده، اعتقاد به ربوبيت را لازماه « الله»و اعتقاد به ربوبيت « الله» ميان اعتقاد به خالقيت

نمايد و از اين منظر مشركاني كه معتقاد باه خالقيات اللاه و اعتقاد به خالقيت مطرح مي

دهاد. ايان شاناخت شناختي قارار مي هنگيمنكر ربوبيت او هستند را در تضاد و ناهما

هااي ايمااني زميناه را باراي تغييار نگرشحاصل شده و ناهماهنگي باه وجاود آماده، 

 آورد.مخاطبان فراهم مي

پيوند مياان اعتقااد باه خالقيات و ايماان باه  با اين اساس قرآن در خلال آيات خود، بر

كناد. بار اسااس تحليال اول، كاه ربوبيت الهي، توحيد ربوبي را با دو تحليل ثابت ماي

و پاذيرش خالقيّات خادا در  اسات« خلقات»اي از تحليل عقلي است، ربوبيّات گوناه

ايجااد رواباط باين »هماان  درواقاعحقيقت همان قبول ربوبيّت اوست؛ چرا كه ربوبيّت 

و ربّ كساي اسات كاه رواباط باين كمالاات و مساتكملها را  است« مستكمل و كمال
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اسات، « اللاه»كند و چون خالق فقاط آفريند و كمال را به مستكمل و مستعد عطا ميمي

 ؛ليل دوم نيز بر تلازم منطقي ميان خالقيّت و ربوبيّت استوار اساترب هم هموست. تح

كاه خاالق چيازي  آنتواناد پروردگاار باشاد. بدين معنا كه لزوماً آفريدگار است كه مي

را نيز ندارد؛ پاس  آنخبر است و قدرت تدبير و پرورش بي آننيست از سازمان هستي 

ه هر چيز بايد به همه اسارار دروناي دهنداست. پرورش آنتنها خالق جهانِ هستي ربّ 

مرتبط است را بشناسد و توان ايجاد پيونادهاي لاازم  آنء با آگاه باشد، آنچه اين شي آن

، 0ج ، 0122جاوادي آملاي، اسات  را نيز داشته باشد و چنين آگاهي با خالقيّت ملاازم 

 (.158-151ص 

حياد هماين خاالق در ربوبيات لازمه اعتقاد به توحيد در خالقيت، اعتقاد باه تو بنابراين

نماياد، باشد و اين شناخت كه قرآن به تلازم عقلي و منطقي براي مخاطبان ايجااد ميمي

گيري نگارش صاحيس با شناخت پيشين اين افراد در تضاد قارار گرفتاه و زميناه شاكل

چرا كه به تأكيد قارآن، بساياري از مشاركان معنااي  آورد؛ايماني را در ايشان فراهم مي

، 0203دانناد  طباطبااري، و لوازم اين اعتراف را نمي راف خود را كه خدا خالق استاعت

 تواند در راستاي هدايت ايشان مفيد واقع گردد.( و اين آگاهي مي810ص ، 06ج 

 

 . تأكيد بر عزت و كرامت نفس9-9

هاي فطري و نيازهاي طبيعي كه در باطن هار انساان بار اسااس مشايت از سرمايه يكي

نه الهي به وديعه نهاده شده است، غريزه حب هات است. هر انسااني قبال از هار حكيما

هاي تربيت اسات ترين پايهچيز و هر كس به خود علاقه دارد. حب هات يكي از اساسي

مند گردد. يكي از طرم ارضاي اين غريازه، بهره ربيتدر فرايند ت آنتواند از كه مربي مي

دن او باه ارزش وجاودي اوسات  شاكوهي يكتاا، كرامت بخشي به مترباي و توجاه دا

خاود »شناسي و علوم تربيتي گاه تحت عنوان (. اين موضوع كه در روان083ص ، 0131

گرفته اسات؛  قرار شود، در ادبيات ديني بسيار مورد تأكيد و اهميتياد مي آناز  «پنداره

ه اسلام باراي احيااي ايكنقطه آنشناسان، محور در اخلام اسلامي و به تعبير برخي اسلام
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اسات.  نفسعازتدسات گذاشاته اسات، احسااس كرامات و  آناخلام انسااني روي 

( قرآن كريم با لحاظ نماودن ايان نيااز فطاري انساان و 136ص ، 88ج  تا مطهري، بي

بار روح و روان  ياثرگاذار(، به دنبال 30خويش  اسراء/ تيتوجه دادن وي به كرامت ها

ها را به ايجاد تنور مطلوب و ريم در نظام تربيتي خود انسانها بوده است. قرآن كانسان

خواند. اينكه خداوند از روح خود در انسان ارزشمندي نسبت به خود و ديگران، فرا مي

( و اساراري را 10قرار داد  بقاره/ ين( و او را خليفه خود در زم38، ص/83دميد  حجر/

( و ملاركه را به سجده كردن 10ت  بقره/كه به هيچ يك از ملاركه نگفته بود، به او آموخ

( و در تسخير او قرار داد 83( و همه چيز را براي او آفريد  بقره/12بر او واداشت  بقره/

(، 80 لقماان/ شاتهاي راهري و باطني بسياري باه وي ارزاناي دا( و نعمت01 جاثيه/

تا انسان نيز  دهمه و همه از ارزشمندي و حرمت نفس انساني از نگاه قرآني حكايت دار

هاي فراواني كه در او به وديعات نهااده، قدر خويش را دانسته و به استعدادها و قابليت

 از دست ندهد. يآسانبهرا  آنآگاه شده و 

ايماني در افاراد باياد گفات از  خنوص تأثير كرامت نفس بر ايمان و ارتقاء نگرش در

گاردد؛ يعناي خداوناد ها مربوا ميالهي به خلقت و آفرينش انسان داشتيگرامآنجا كه 

كرامت و شرافت را در سرشت و آفرينش آدمي قرار داده اسات، بناابراين اگار انسااني 

يابد. در چنين وضاعي اسات كاه خود را آنچنان كه هست، بشناسد، كرامت و عزت مي

 آنكند پساتي و انحطااا لاايق شاأن او نيسات و خاود باه خاود از انسان احساس مي

ها كند، چنين انساني به سبب كرامتش، از دنياي دون كه ريشه همه پساتييم يريگكناره

و  اتيابااد كااه تاان بااه شااهومي آنشااود و خااود را برتاار از و گناهااان اساات، آزاد مي

با نوعي معرفاة  درواقع(، يعني 233، حكمت البلاغهنهجهاي اين دنيا دهد  ر.ك: حقارت

شاود  مهادوي، دهاد و بادان ملازم ميميالنفس به ايمان، اخلام و تربيت صحيس بهاا 

از گناه، بلكاه از لغوياات  تنهانه( و حتي براي حفم اين كرامت نفساني 032ص ، 0126

 (.3ص ، 05ج ، 0203 باري،كند  طباطنيز پرهيز مي
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شود كه فرد پس از انجام يك اين اساس، احساس كرامت نفس درباره خود باعث مي بر

رو گردد؛ تعاارض با دو شناخت متعارض با يكديگر روبه عمل ناشايست يا غير اخلاقي

شناساند و شاناخت مثبات از يك گنااه مي عنوانبهرا  آنميان عمل منفي انجام شده كه 

تعاارض دروناي، مبتناي بار الگاوي ناهمااهنگي  اين. با ايجاد نفسعزت جهيدرنتخود 

شاده، واكانش نشاان شناسي اجتماعي، فرد نسبت به ناهماهنگي ايجاد شناختي در روان

مثبات دربااره خاود،  آيد كه در ايان حالات، شاناختبرمي آنداده و در جهت توجيه 

از  اختمنبعي براي كاهش ناهماهنگي و تنظيم رفتارهاي فارد متناساب باا شان عنوانبه

هاا در راساتاي ايان گيري نگرشزميناه را باراي شاكل آنخود عمل نموده و به دنبال 

 آورد.ؤمنانه است، فراهم ميشناخت كه همان نگرش م

 

 . تأكيد بر نياز وجودي به خدا9-6

در قرآن، انسان را سراسر فقر و نياز معرفي كرده، او را عين ربط و فقر وجودي  خداوند

يا أَي ُهَا الن َاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَْ  الل َْهِ وَ »داند؛ يعني تمام هستي او به خداوند وابسته است: مي

 نياازيتنها خداوند است كاه ب تيد،خدا هس به مردم! شما نيازمند ي؛ ا«هُوَ الْغَنِ  ُ الْحَميد الل َهُ

 (.05و شايسته هرگونه حمد و ستايش است  فاطر/

باا خادا  ارتباا بيني الهي تمام زندگي انسان، حتي نايازهاي زيستي وي نيز درجهان در

 ب را باراي شما لباس گردانياد و خاوابخدايي است كه رلمت ش او كند.معنا پيدا مي

داشات مقارر  و فعاليات و روز روشان را بااراي كاار قاراردادمايه آرامش و ثباات  را

هااي تنريس شده اسات كاه خادا باراي شاما نعمت يات،دسته ديگر آ در (.23فرقان/ 

آراماش  وسايله (،86اعراف/ها  پوشيدني ( و1فاطر/ها  خوردني از (،12ابراهيم/فراوان  

نجات از تارس  و ...(، 28-20، يس/20-33، غافر/08، زخرف/20و حفم حيات  نحل/

آرام  هااآن( و همسران براي آرامش روحي قاارار داد تاا در كناار 2و گرسنگي  قريش/

 (.80روم/گيريد  



 

 

ات
طالع

م
 

آن 
قر

س 
م ، 

علو
و 

1 
ش 

 ،
2

ان 
ست

زم
 و 

يز
 پاي

،
19

31
 

44 

 

كه فرد حقيقتاً اين نياز را درك كند و شناختش را نسبت به خود و جهان هساتي،  زماني

گردد ساير نيازهاي مادي ديگري كه اين نياز وجودي ترتيب دهد، موجب ميمتناسب با 

رن  باختاه و بار اسااس الگاوي  شناسد، در تعارض با اين نياز وجودي،براي خود مي

هاي فرد متناساب باا نيااز فطاري اجتماعي، نگرش سيشناناهماهنگي شناختي در روان

نگرشاي مؤمناناه و توحيادي شاكل  ورتصبهرافع حقيقي نيازها،  عنوانبهخود به خدا 

 گيرد.

زناد، شاناخت نيازهااي اين اساس در تربيت ديني كه بر محور ايمان به خدا دور مي بر

تار در ها، درجه اهميت هر يك و هدايت التزام افراد در جهت نيازهاي مهمواقعي انسان

د.  ر.ك: رزاقي، آيهاي تربيتي به شمار ميترين هدفو اساسي نيترمهمهر موقعيت، از 

 (.32-33ص ، 0123

 

 . موانع تكوين نگرش ايماني در قرآن با رويكرد الگوي ناهماهنگي شناختي:6

هااي افاراد و اقنااع آنجاريكه اسااس الگاوي ناهمااهنگي شاناختي در تغييار نگرش از

مخاطب، بر ايجاد ناهماهنگي شناختي استوار است، گاه مشاركان و گمراهاان باا اتخااه 

پرداختند تا برآيناد هاي به وجود آمده ميايي خاص به مقابله با اين ناهماهنگيرويكرده

كافراناه و مشاركانه خاود ساامان داده و از  عتقااداتهاي خود را متناساب باا اشناخت

پذيرش دعوت حقّ انبياء سرباز زنند. اين رويكرد، از آنجا كاه ماانع ايجااد ناهمااهنگي 

موانع تكوين نگرش ايماني در مخاطباان محساوب  شناختي در مخاطبان شده، از جمله

گاردد. مي تحليلشده كه از رهگذر الگوي ناهماهنگي شناختي در روانشناسي اجتماعي 

 گيرد:در ادامه اين موانع در خلال آيات قرآن مورد تحليل و بررسي قرار مي

 

 . اختلاف در پذيرش دين6-1
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يرش محتواي دعوت انبيااء و كتاب اختلاف در پذ صورتبهدر پذيرش دين كه  اختلاف

( در خلاال 050( و يا اختلاف در پذيرش نبوت برخي پياامبران  نسااء/25مقدس  بقره/

است، از سوي قرآن مذموم و عامل ضلالت از مسير ايمان و ورود باه  شدهگزارشآيات 

( معرفاي 25( و عذاب الهي  بقاره/053 بقره/ عنت( و گرفتاري به ل050دايره كفر  نساء/

شده است. منشأ اين اختلاف در دين، ابهام دين خدا و تعارض غيار قابال علااج يعناي 

در « بيّناات»اسات و « بايّن»نيست، چرا كه كتاب خادا و پياام انبياا،  آنتباين و تناقض 

ءَهُمُ وَ اخْتَلَفُوا مِْنْ بَعْْدِ مْا جْا فَر َقُواوَ لا تَكُونُوا كَال َذينَ تَ»نيست:  آنبردارد و هيچ ابهامي در 

اختلااف، جهال، نسايان و غفلات ماردم  آن(. همچناين منشاأ 005/عمرانآل«  الْبَي ِنا ُ...

شاود؛ بلكاه قارآن نيست، چرا كه اين موارد نيز بعد از رجوع به منبع ديني برطارف مي

هُمُ الْبَي ِنْا ُ بَغْيْاً ال َذينَ أُوتُوهُ مِْنْ بَعْْدِ مْا جْاءَتْ لا َوَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إِ»داند: مي« بغي»را  آنمنشأ 

 (.801 بقره/« ...بَيْنَهُم

در اين آيه را به معناي حساادتي كاه علمااي ديان نسابت باه يكاديگر « بغي» مفسران،

(، انگيازه 82ص ، 8ج ، 0162؛ قرطباي، 831ص ، 8ج  تااباي ورزيدند  ابن عاشور،مي

 هااآنطلبي رياسات(، انگيازه رلام و 856ص ، 0ج ، 0203دنياطلبي ايشان  زمخشري، 

از  آن( و معاااني مشااابه 801ص ، 0ج ، 0203؛ شاابر، 522ص ، 8ج ،0138 طبرسااي، 

اناد. بار نموده ري( تفسا802ص ، 0ج ، 0208قطب، حرص و هوا و هوس و...  سايدابن

محاور و باا رلام و حساد و اين اساس، اين گروه عالمان، همواره خودمحورند ناه حقّ

وَ »اهعان دارناد:  آنهاي ديني به سودشان باشد پذيرفته و به هطلبي، آنچه از برنامرياست

(؛ ولي آنچه مطاابق باا امياال نفسااني ايشاان 23 نور/« لَهُمُ الْحَ  ُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنين كُنْيَ آن

كُمُ  أَ فَكُل َما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى»ورزند: استكبار مي آننباشد، نپذيرفته و در برابر  أَنْفُسُْ

پس معبود اصيل آنان هاواي نفاس و ملااك و ميازان  (23 بقره/« اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقاً كَذ َبْتُمْ...

 (.205-203، ص00ج ، 0123ميل نفساني آنان است  جوادي آملي،  هاآنپذيرش 
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ه اي از دين و ايجاد تحريف و انحراف در اصل دين، از آنجا كو پذيرش پاره« بغي» اين

(، ماانع 856، ص0، ج0203آيد  زمخشاري، نوعي خروج از انناف و رلم به شمار مي

شاود و از آنجاا كاه اتخااه رويكارد هاي مؤمنانه در افراد ميگيري نگرشايمان و شكل

هاا را كاه ناساازگار باا امياال بخش از آموزه آن ني،هاي ديپذيرش گزينشي دين و پيام

هاي ناهماهن  در افراد شاده ايد، لذا مانع ايجاد شناختنمنفساني افراد باشد را طرد مي

گيري نگارش ايمااني از رهگاذر الگاوي ناهمااهنگي ماانع شاكل عنوانبهو از اين رو 

 گيرد.شناختي مورد بررسي قرار مي

اي كه سازگار با اميال نفساني افراد باشاد، نياز از محتواي كتاب آسماني به گونه تحريف

گاردد، از ايان رهگاذر تحليال هاي ناهماهنا  در افاراد ميناختآنجا كه مانع بروز ش

گردد. قرآن كريم در گزارش اين رفتار، دو ناوع تحرياف را از ساوي علمااي يهاود مي

معرفي نموده است؛ تحريف لفظي، كه گاه الفااظ تاورات را در گفتاار و نوشاتار تغييار 

( و ديگاري تحرياف 33ه/گفتناد ايان كلاام خداسات  بقارمي الناسعوامدادند و به مي

كردناد. آناان كلاام ، كه گاه در معنا و تفسير تورات تنارّف ماييرأمعنوي و تفسير به 

به پيامبر  ص( مراجعاه  رگفتند كه اگبه مقلّدان خود مي آنگاهخداوند را تحريف نموده، 

 (  جاوادي20را نپذيريد ماراده/ آننموديد و سخنان ما را تأييد كرد، قبول كنيد وگرناه 

كند كاه امياد ايماان آوردن تأكيد مي صراحتبه(.قرآن كريم 22، ص03، ج0123آملي، 

 أَ»كنند، وجود نادارد: چنين افرادي كه عاقلانه و عامدانه با كتاب آسماني خود چنين مي

حَر ِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَري ٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الل َهِ ثُم َ يُ آنفَتَطْمَعُونَ 

 (.35 بقره/« يَعْلَمُونَ

 

 . استخفاف گناه6-2

به عظمت خداوند و كوچاك شامردن  يياعتنايب قتيآنجا كه استخفاف گناه، در حق از

، 0138 مناباح يازدي،  شاوديمحساوب م رهيااوست از جملاه گناهاان كب يامر و نه

ان و در نتيجه ساده انگاري عذاب الهاي در نتيجاه (. كوچك شمردن گناه813-820ص
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هااي مؤمناناه در افاراد از نگرش گيريليكي از موانع مؤثر در شك عنوانبهاين گناهان، 

گردد؛ چرا كاه باا رهگذر الگوي ناهماهنگي شناختي در روانشناسي اجتماعي معرفي مي

ناختي در ايشاان هاي ناهماهنا  در مخالفاان، از ايجااد ناهمااهنگي شاكاهش شناخت

جلوگيري به عمل آورده و زمينه ارتكاب گناهاان و خاروج از طرياق ايماان را فاراهم 

ياك عامال بازدارناده در فارد،  عنوانباه. توضيس اينكه شناخت بزرگاي گنااه، آورديم

كند؛ چنانچاه در ادبياات موجبات هدايت فرد و قرار گرفتن در مسير ايمان را فراهم مي

 انادازهبههاي مؤمن اين نكته هكار شاده اسات كاه گنااه خاود را انهروايي، يكي از نش

الْمُؤْمِنَ لَيَرَى ذَنْبَْهُ كَأَن َْهُ تَحْْتَ  آن»دارد بر سرش فرود آيد:  آنبيند كه خوف اي ميصخره

(. لذا، اگر كسي گنااه خاود را بازرگ 583، ص0202 طوسي، « تَقَعَ عَلَيْه آنصَخْرَةٍ يَخَافُ 

كناد و در مساير ايماان جرأت ارتكاب گنااه نمي يراحتبهبترسد،  آنواقب ببيند و از ع

هاي ناهماهن  مرتكب گناه براي توجيه عمل خود، بايد شناخت س،ماند. بر اين اسامي

هااي كاساتن را در خود كاسته و توجيه كافي براي انجام گناه را ايجاد كند؛ يكاي از راه

اسات  كاه از فاراهم آمادن دو  آنشامردن اين ناهماهنگي استخفاف گنااه و كوچاك 

اگر رفتار صادر شاده  تيكند؛ در اين فرض حشناخت ناهماهن  در خود جلوگيري مي

اي نااچيز گناه شناخته شده باشد، از آنجا كه گناه در نگاه او مقولاه عنوانبهاز سوي فرد 

 شود.براي وي ساده بوده و از او صادر مي آناست، ارتكاب 

ترين گناهان علماي اهل كتاب چاون تحرياف و بادعت در شاره به بزرگپس از ا قرآن

(. 20 بقاره/« وَ قالُوا لَنْ تَمَس َنَا الن َارُ إِلا َ أَي َاماً مَعْدُودَة...»كند: دين، از ايشان چنين نقل قول مي

دارد،  اريلاسارجاويي بنايكه دلالت بر نژادپرستي و حسّ برترياين گفتار، افزون بر اين

شادند؛ شان بر استخفاف و كوچك شمردن آنان نسبت به گناهاني است كه مرتكب مين

 آنداشات و از عاقبات و آثاار قهاري ماي يتاياهمچرا كه اگر معنيت خدا براي آناان 

دادند، كه اين خاود، دليال بار ضاعف گونه از خود جرأت نشان نميهراسان بودند، اين

(.در جااي ديگار، بارادران 182، ص5ج ،0123آملاي،  يباشاد  جاوادايمان ايشاان مي

حضرت يوسف نيز با استخفاف گناه خاود، توجياه كاافي باراي عملاي سااختن نقشاه 



 

 

ات
طالع

م
 

آن 
قر

س 
م ، 

علو
و 

1 
ش 

 ،
2

ان 
ست

زم
 و 

يز
 پاي

،
19

31
 

43 

 

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَُْوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْْدِهِ قَوْمْاً »خويش را يافتند: 

شود كه ايشاان احكاام ديان را محتارم و تفاده مياين سخن اس از(؛ 3 يوسف/« صالِحين

، 3، ج0132دانستند  مكاارم شايرازي، را جرم مي آنمقدس شمرده، اين عمل را گناه و 

(، اما با سبك دانستن گناه خود، شدت ناهماهنگي شناخت موجود  گنااه باودن 181ص

باراي حضارت يوساف  دناي كه داشتند( با شناخت از پيش حاصل شده  مانع بونقشه

مند شدن از لطف پدر( را با توجيه توبه بعد از ارتكاب گنااه باراي خاود كاساته و بهره

تنميم به عملي نمودن نقشه خود گرفتند. اين معنا از سوي برخي مفساران نياز مطارح 

 (.258، ص0202 شده است  ر.ك: آل سعدي،

قابس گنااه در  گناه اگر به عرصه اجتماع و به صورت عمومي اتفاام افتااده و استخفاف

باري را بر جاي خواهد گذاشت تا جايي كه در انجاام گنااه جامعه از بين رود، آثار زيان

گردد و در اين حالت، اصالاً شاناخت ناهماهنا  باراي ايشاان حق براي افراد ثابت مي

دانند  ر.ك: طباطبااري، را حق قانوني و طبيعي خود مي ناهآيد؛ چرا كه انجام گپيش نمي

رغبتاي باه جانس (. بر همين اساس، قوم حضرت لوا  ع(، با بي120، ص00، ج0203

را از خود سلب نموده و آشكارا به گناه روي آورده بودند:  هاآنمخالف، حق ازدواج با 

 (.33 هود/« وَ إِن َكَ لَتَعْلَمُ ما نُريد بَناتِكَ مِنْ َْ  ٍ قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا ف »

 

 نتيجه
و پركاربردترين الگوهاي تكاوين نگارش  نيترمهمماهنگي شناختي، يكي از ناه الگوي

هاي ناهماهنا  گيري شناختآيد كه در بستر شكلدر روانشناسي اجتماعي به شمار مي

و متضاد، راهبردهايي را براي تكاوين، تقويات ياا تغييار نگارش در مخاطباان معرفاي 

مفهوم نگارش ايمااني و  ،يشناخت يناهماهنگ ينمايد. اين پژوهش با محوريت الگومي

را در قرآن كريم مورد بازخواني قرار داده  آنراهبردها و موانع مؤثر بر تكوين و تقويت 

راهبردها و موانع قرآني ايجااد ناهمااهنگي شاناختي در  نيترمهمالگو،  نيو از رهگذر ا

 نمايد. مي معرفيمخاطبان در راستاي تكوين و تقويت نگرش ايماني در ايشان را 
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گردند. اولين راهبرد معرفي شده، تحدي از بخش اول مقاله، ابتدا راهبردها معرفي مي در

، باا دو شاناخت متنااقض درون خاود مواجاه آنسوي پيامبران است تا افراد در مقابال 

شامارند و از ساوي ديگار گردند؛ از يك سو مورد تحدي را ساخته و پرداخته بشار مي

يابناد. راهبارد ديگار توجاه دادن مخاطاب عاجز و نااتوان مي نآخود را از آوردن مثل 

نسبت به لوازم اعتقادات خود است كاه ايان امار در خلاال آياات باا اشااره باه لاوازم 

اعتقادات باطل و نيز توجه دادن مخاطبان به لوازم اعتقاد به خالقيت الله، بايش از سااير 

خاود و لاوازم  عتقااداتب مياان اموارد دنبال شده است تا مخاطب را در دوراهي انتخا

قرار دهد. تأكيد بر عزت و كرامت نفس در مخاطب، ديگار راهبارد قرآناي  آنضروري 

باشد؛ چرا كه فرد را پس از انجام عملي كه به گنااه ايجاد ناهماهنگي شناختي در فرد مي

 اهعان دارد، در تعارض ميان عمل منفي انجام شده و شناخت مثبت از خاود در آنبودن 

بر نياز وجودي به خدا نيز از آنجا كه در تعاارض  ديدهد. تأكنفس، قرار مي زتنتيجه ع

راهبرد ديگاري در ايان  عنوانبهگيرد، با ساير نيازهاي مادي و موقت درون فرد قرار مي

 راستا معرفي شده است.

بخش دوم مقاله، با تكيه بار آياات ناوراني قارآن، دو ماانع مهام در راساتاي ايجااد  در

ناهماهنگي شناختي در افراد معرفي شده كه با توجه به مساير معرفاي شاده در الگاوي 

گردناد. يكاي از ايان گيري نگرش ايمااني در افاراد ميناهماهنگي شناختي، مانع شكل

در اين حالت افراد با اتخاه رويكرد پاذيرش  است؛موانع، اختلاف افراد در پذيرش دين 

را كه ناسازگار باا امياال نفسااني خاود باشاد، طارد  هابخش از آموزه آنگزينشي دين، 

گردناد. ماانع ديگار در هماين هاي ناهماهن  در خاود مينموده و مانع ايجاد شناخت

 اهشعاذاب الهاي اسات؛ چارا كاه باا كا آنراستا كوچك شمردن گناهاان و باه تباع 

ايماان  ناهماهنگي شناختي در افراد، توجيه كافي نسبت به انجام گناه و خروج از طرياق

 آورد.را براي ايشان فراهم مي
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