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حسین خاکپور 
حدیـــث  و  قـــران  علـــوم  دانشـــیار 
بلوچســـتان و  سیســـتان  دانشـــگاه 

نویسنده ی مسئول.

مرضیه احمدزاده 
ـــث  ـــران و حدی ـــوم ق کارشـــناس ارشـــد عل

دانشـــگاه سیســـتان و بلوچســـتان.

غالمرضا رضوی دوست
مربی علوم قران و حدیث دانشگاه 

سیستان و بلوچستان.

انســان بــرای رفــع نیازهــای زندگــی خــود، بــه تعامــل و ارتبــاط با 
دیگــران وابســته اســت؛ امــا گاهــی ایــن ارتبــاط دچار نابســامانی 
و نابهنجــاری می شــود. عواملــی را کــه ســبب اختــال در روابــط 
میان فــردی می گــردد، ســدهای ارتباطــی می نامنــد. هــدف نوشــته ی پیــش 
ــا  ــی ب ــای دین ــات انســانی، در آموزه ه ــع ارتباط ــع موان ــای رف ــان راهکاره رو، بی
ــی-  ــا نگاهــی قرآن ــی، ب ــق، توصیفــی- تحلیل ــی اســت. روش تحقی رویکــرد تربیت
روایــی و رویکــرد تربیتــی اســت کــه پــس از طــرح نــکات مقدماتــی و بیــان موانــع 
ارتباطــی، بــا جســتجو در آیــات و روایــات، بــه مجموعــه ای از راهکارهــا پرداختــه 
ــا تأمــل در ایــن متــون، راهکارهــاِی بینشــی،  اســت. یافته هــا نشــان می دهــد، ب
ــان،  ــات انس ــود ارتباط ــع و بهب ــع موان ــرای رف ــوان ب ــی را می ت ــی و انگیزش کنش
ــان  ــه تربیــت اســامی مشــاهده کــرد. نتیجــه ی پژوهــش بی به منظــور رســیدن ب
می کنــد: اولیــن گام، »روش بینشــی« اســت؛ تــا نــگاه فــرد نســبت بــه خــود، خــدا 
و دیگــران تغییــر نکنــد و انســان بــه شــناخت درســتی از پیرامــون خــود نرســد، 
هیــچ اقدامــی مثربخــش نیســت. در گام بعــدی، بایــد انگیــزه ی فــرد تغییــر کنــد 
)روش انگیزشــی(. شــخص بایــد مثبت نگــر باشــد، بــا دیگــران همدلــی و همراهــی 
کنــد، حســن خلــق داشــته باشــد و از لغــزش افــراد به راحتــی درگــذرد. در انتهــا، 
بــا روش کنشــی، رفتــار خــود را بــا دیگــران اصــاح کنــد تــا بــه تربیــت صحیحی در 
حــوزه ی فــردی و اجتامعــی دســت یابــد. شــایان توجــه اســت کــه در آموزه هــای 

دینــی، بــر توأمــان بــودن همــه ی راهکارهــا باهــم توصیه شــده اســت.

واژگان کلیدی: 
راهکار، موانع، ارتباط انسانی، 

قرآن، کنش، تربیت.
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1. مقدمه
ــا تحــول جامعــه، مهارت هــای  ــاز در انســان ها ســبب برقــراری ارتبــاط میان فــردی شــد و ب احســاس نی
انســان در برقــراری ارتبــاط نیــز متحــول گشــت. در طــول تاریــخ، چگونگــی ارتباطــات انســانی در وقــوع و یــا 
جلوگیــری از وقایــع و رخدادهــا نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت. بــا ظهــور اســام، مهارت هــا و ویژگی هــای 
متفاوتــی از چگونگــی ارتباطــات انســانی بــه جهــان معرفــی شــد. پیامــر اســام بــا مهارت هــای ارتباطــی، 
دیگــران را بــه خــود جــذب کردنــد. بــر همیــن اســاس می تــوان ادعــا کــرد کــه »رتبــاط« از ابتــدای خلقــت 

تاکنــون، نقــش مهمــی در زندگــی بــر داشــته و اســام نــگاه تربیتــی خاصــی بــه آن کــرده اســت.
    بخــش چشــمگیری از تعالیــم اخاقــی اســام بــرای رســیدن بــه تربیــت دینــی، بــه حــوزه ی رفتارهــای 
جمعــی و روابــط اجتامعــی مســلامنان بازمی گــردد. ایــن تعالیــم، بــا وجــدان و خــرد جمعــی بــری ســازگار 

اســت و مبنــای تنظیــم مناســبات و تعامــات اجتامعــی انســان مســلامن به شــامر می آیــد.
    واژه ی ارتبــاط از ریشــه ی التیــن communis بــه معنــای اشــراک اســت. ایــن واژه در زبــان فارســی، 
بــه معنــای پیونــد و ربــط دادن و به صــورت اســم مصــدر بــه معنــای بســتگی، پیونــد، پیوســتگی و رابطــه 
کاربــرد دارد )دادگــران، 1374، ص 14(. »ارتبــاط فــن انتقــال اطاعــات، افــکار و رفتارهــای انســانی از یــک 
شــخص بــه شــخص دیگــر ]اســت[« )ســاروخانی، 1368، ص 5(. کولــی، ارتبــاط را مکانیســمی می دانــد کــه 
روابــط انســانی بــر اســاس و به وســیله ی آن بــه وجــود می آیــد و متــام مظاهــر فکــری و وســایل انتقــال و 
حفــظ آنهــا، در مــکان و زمــان، بــر پایــه ی آن توســعه می یابــد )زورق، 1389، ص 38(. از نــگاه دیگــر، »ارتبــاط 
عبــارت اســت از فراگــرد انتقــال پیــام از ســوی فرســتنده بــرای گیرنــده، مــروط بــر آنکــه در گیرنــده ی پیــام، 
مشــابهت معنــی، بــا معنــی موردنظــر فرســتنده ی پیــام ایجــاد شــود« )محســنیان راد، 1392، ص 12(. به طــور 
خاصــه می تــوان گفــت: رصف ارســال پیــام از فرســتنده بــه گیرنــده، ارتبــاط نیســت؛ زیــرا ارتبــاط جریانــی 
دوســویه اســت کــه به واســطه ی آن، افــکار، احساســات و عقایــد بــه شــکل پیام هــای کامــی و غیرکامــی از 
طریــق بــه کار بــردن معانــی -کــه بــرای دو طــرف یکســان اســت - بــه دیگــری منتقــل می شــود؛ بنابرایــن، 
تعریــف اخیــر را به مثابــه ی تعریــف منتخــب برمی گزینیــم. به طورکلــی، ارتباطــات انســانی شــامل شــناخت 
همــه ی فعل وانفعــاالت ســلوک و رفتــار اجتامعــی افــراد یــک گــروه انســانی اســت )پرهیــزگار، 1354، ص 3(. 
آنچــه از نفــوذ ارتبــاط می کاهــد و ســبب می گــردد کــه ارتبــاط مؤثــر واقــع نشــود و ســوءتفاهم بــه وجــود 
بیایــد، موانــع ارتباطــی یــا اختــاالت نامیــده می شــود )هاشــمی، 1385، ص 10(؛ یعنــی هــر عاملــی کــه بــه 
ــا در راه ایجــاد آن خلــل وارد کنــد، موانــع ارتباطــی نامیــده  جلوگیــری از ارتبــاط انســانی منجــر گــردد و ی
می شــود. بــا توجــه بــه اینکــه قــرآن و روایــات بــرای هــر یــک از ابعــاد وجــودی انســان راهــرد و برنامــه ای 
ــی و اَنفســی  ــرد آفاق ــی از دو رویک ــه و ترکیب ــان، واقع بینان ــه انس ــام ب ــرد اس ــدون دارد، رویک ــن و م روش
اســت؛ بــه ســخن دیگــر، برنامه هــا و آموزه هــای تربیتــی و معرفتــی دیــن اســام از یک ســو، ناظــر بــه بعــد 
فردانــی و ســاحت تنهایــی او اســت و از ســوی دیگــر، بــه زندگــی اجتامعــی او بــذل توجــه و عنایــت شــایان 
دارد؛ ازایــن رو در متــون دینــی، راهکارهــای مناســبی بــرای رفــع ســدهای ارتباطــی پیش بینــی شــده اســت.
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پیشینه ی پژوهش
ــاره ی  ــه ی مســتقلی درب ــاب، پایان نامــه و مقال ــد، تاکنــون کت ــا جایــی کــه نگارنــدگان بررســی کرده ان  ت
راهکارهــای رفــع موانــع ارتبــاط انســانی از منظــر قــرآن و روایــات نوشــته نشــده اســت؛ امــا به طــور عــام 
ــانی  ــط انس ــی رواب ــاب روان شناس ــل دوم کت ــن )1391( در فص ــرد: بول ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
ــی  ــاب مبان ــم کت ــردازد. فصــل هفت ــع ارتباطــی می پ ــان موان ــه بی ــی(، به طــور خــاص ب )مهارت هــای مردم
ــه ی »بررســی  ــه اثربخشــی ارتبــاط میان فــردی اشــاره می کنــد. مقال ارتباطــات انســانی )فرهنگــی،1373(، ب
ــای  ــان مهارت ه ــه بی ــی، 1389(، ب ــاض و کریم ــان« )فی ــیره معصوم ــردی در س ــی بین ف ــای ارتباط مهارت ه
ارتباطــی بــر مبنــای ســیره ی معصومیــن پرداختــه اســت؛ امــا پژوهــش حــارض قصــد دارد: راهکارهــای رفــع 
موانــع ارتبــاط انســانی را بــا اســتفاده از آموزه هــای قرآنــی و روایــی- در ابعــاد تربیتــی - تحلیــل و بررســی 

کنــد.

2. موانع ارتباطات انسانی
از منظــر اســام، زندگــی انســان هنگامــی روی در کــامل و ســعادت خواهــد داشــت کــه رفتــار و کــردار 
او بــر آداب و هنجارهــای شایســته و قواعــد روشــن و نیکــو ســامان یابــد کــه آموزه هــای دینــی به تفصیــل 
و بــا ذکــر جزئیــات، منظومــه اش را تدویــن کرده انــد؛ امــا اگــر در فرآینــد ارتبــاط، میــاِن فرســتنده، گیرنــده، 
محتــوای پیــام، وســیله ی ارتبــاط و بازخــورد پیــام. مشــکل و یــا اختالــی رخ دهــد، موانــع ارتباطــی ایجــاد 

ــم: ــرح می کنی ــا را ط ــن آنه ــه مهم تری ــود ک می ش

1-2. تفاوت قائل شدن در برخورد
 یکــی از موانــع ارتباطــی، تفــاوت قائــل شــدن میــان افــراد اســت. آیــات و روایــات تربیتــی بســیاری بــر 
ایــن مســئله تأکیــد دارنــد کــه تفــاوت قائــل شــدن میــان انســان ها می توانــد هــم باعــث خشــم خــدا و هــم 
انقطــاع ارتباطــی شــود و انســان را از تعالــی و تربیــت اســامی دور ســازد؛ به عنــوان منونــه، ســوره ی مبارکــه 
»عبــس« آنجــا کــه می فرمایــد: »َعبَــَس َوتـَـَولَّ آنجــاَءُه اْلَْعَمــى«؛ ایــن تفــاوت را باعــث غضــب خــدا و ســدی 
ارتباطــی می دانــد. امــام رضــا)ع( نیــز در حدیثــی از تفــاوت برخــورد مســلامن فقیــر بــا غنــی به شــدت انتقــاد 
می کنــد و آن را موجــب خشــم خــدا در قیامــت می دانــد: هرکــس بــا فقیــر مســلامنی برخــورد کنــد و بــر 
او ماننــد غنــی و ثرومتنــد ســام نکنــد، روز قیامــت، بــه غضــب خداونــد دچــار خواهــد شــد )شــیخ صــدوق، 
ــی و  ــن امــری در نژادگرای ــت چنی ــی، عل ــا نگاهــی تربیت ــات ب ــرآن و روای 1366، ص 442(. در آموزه هــای ق
ــد نژادگرایــی را  ــز از نهــی شــده اســت. مؤی ــروت خاصه شــده اســت کــه به کــرات نی ــر اســاس ث ــح ب ترجی
ــن زمینه هــا،  ــان، فرهنــگ و گویــش دانســت کــه تعصــب در ای ــه تفــاوت در رنــگ پوســت، زب ــوان ب می ت
ــری  ــه برت ــرآن، ب ــی ق ــر اســاس آموزه هــای تربیت ــر ب ــاط می شــود. اگ ــری از ارتب ــرای جلوگی ــی ب خــود عامل

انســان ها بــر اســاس تقــوا قائــل باشــیم، در رفــع ایــن مانــع گام بــر خواهیــم داشــت.
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2-2. ترس
تــرس مانــع دیگــری اســت کــه ســبب اختــال در سیســتم ارتباطــی می شــود. تــرس ازآن جهــت بــه فرآینــد 
ارتبــاط آســیب می رســاند کــه انســان ترســو از گفــن پیــام و ســخن خــود رصف نظــر می کنــد و در صــورت 
آغــاز ســخن، بــا کوچک تریــن چالشــی، ارتبــاط را رهــا کــرده و بــه رسانجــام منی رســاند )جانفــزا و دیگــران، 
1395، ص 37(. در این بــاره، امیرمومنــان علــی)ع( فرمــود: »إذا خفــَت الخالــَق فـَـررَت إلیــه، إذا ِخفــَت املخلــوَق 
فـَـررَت مــُن )خوانســاری، 1366، ج 3، ص 127(؛ هــرگاه از خــدا برســی، به ســوی او می گریــزی؛ ولــی هــرگاه از 
مخلــوق برســی، از وی می گریــزی«. ایــن روایــت بــه دو نکتــه ی مهــم اشــاره می کنــد: تــرس از خــدا، خــوب 
و باعــث تعالــی اســت؛ امــا تــرس از خلــق ســبب گریــزان شــدن از مــردم و گرفتــار شــدن در وادی تنهایــی 
اســت؛ ازایــن رو، افــرادی کــه تــرس در وجــود آنــان رخنــه کــرده، قــادر نیســتند ســخن خــود را بــا رصاحــت 
و قاطعیــت بیــان کننــد و غالبــاً در برقــراری ارتبــاط بــا همنوعــان دچــار شکســت می شــوند و ایــن مشــکل 
ناشــی از عــدم شــناخت و ویژگی هــای درونــی افــراد اســت. در تربیــت اســامی، بــه هــامن انــدازه کــه تــرس 
از خــدا ســتایش شــده، تــرس از انســان ها و ابــراز نکــردن خواســت های خــود در برابــر آنــان نکوهــش شــده 

است.

3-2. خشم و غضب
 از عوامــل اختــال در سیســتم ارتباطــی و دوری از تربیــت اســامی، می تــوان بــه خشــم و غضــب اشــاره 
ــو  ــد: »َو لَ ــاره می فرمای ــال دراین ب ــد متع ــه آن توجــه شــده اســت. خداون ــی ب ــه در گزاره هــای دین ــرد ک ک
کُنــَت َفظـّـا َغلیــظ القلــِب النفضــوا ِمــن َحولـِـک )آل عمــران، 159(؛ اگــر خشــن، تندخــو و ســنگدل بــودی، از 
اطــراف تــو پراکنــده می شــدند.« روشــن اســت کــه گفتــار و رفتــار خشــونت آمیز، باعــث شکســت رابطــه 
ــل او تحــت  ــروی تعق ــدارد و نی ــی ن ــادل روان ــه خشــمگین اســت، تع ــود. انســانی ک ــردم می ش و دوری م
ــار  ــتد و دچ ــود را بفرس ــام خ ــد و پی ــان کن ــت بی ــود را درس ــخنان خ ــد س ــرد و منی توان ــرار می گی ــر ق تأثی
آســیب می گــردد. غضــب، خردهــا را دچــار اختــال می کنــد و موجــب می شــود کــه حقیقــت بــرای آدمــی 
مخفــی مبانــد )شــفیعی و دیگــران، 1385، ص 132(. حــرت علــی)ع( می فرمایــد: »الَغَضــُب یفســُد االلبــاَب 
ــد و انســان را  ــاه می گردان ــدی، 1366، ج 1، ص 65(؛ خشــم، عقل هــا را تب ــواب )متیمی آم ــن الّص ــُد م َو یُبع
از حقیقــت دور می ســازد« و نیــز در روایتــی دیگــر از حــرت علــی)ع( آمــده اســت: »شــدُة الَغَضــِب تُغیّــُر 
ــرَُق الفهــم؛ شــدت خشــم، نحــوه ی ســخن گفــن را تغییــر می دهــد و  ــة َوتُفَّ ــُع مــاّده الُحّج املَنطــق َو تَقطَ
ریشــه ی برهــان را قطــع می کنــد و درک و فهــم را از هــم می گســلد« )کراجکــی، 1410 ق، ج 1، ص 319(. 
خشــم از مهم تریــن عوامــل دوری از تربیــت اســامی اســت و در همــه ی ادیــان مذمــت شــده اســت. شــخص 
عصبانــی، منی توانــد رسه را از نــارسه تشــخیص دهــد و در ارتباطــات موفــق عمــل کنــد. در ایــن صــورت، نــوع 
ــا خشــم اســت، تغییــر می کنــد و حتــی منطــق و اســتدالل منی توانــد کارایــی  بیــان مطلــب، چــون تــوأم ب
داشــته باشــد )شــفیعی و دیگــران، 1385، ص 132(. تحلیــل روایــت نشــان می دهــد کــه خشــم ســبب تغییــر 
آهنــگ کام می شــود؛ ازایــن رو، در نحــوه ی تعامــل اثــر می گــذارد. بــر اســاس ایــن حدیــث، خشــم اســتدالل 
منطقــی را از انســان ســلب می کنــد و درنتیجــه، پیونــد میــان کام و درک را جــدا می کنــد. درســت بــه همیــن 
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علــت اســت کــه انســان های پرخاشــگر و دارای روحیــات متاطــم شــاید بتواننــد ارتباطــات متعــددی برقــرار 
کننــد؛ امــا مــدت ایــن ارتبــاط کوتــاه خواهــد بــود. همیــن روحیــه باعــث برهــم زدن ایــن ارتبــاط می شــود.

4-2. دروغ
ــاط  ــد ارتب ــر فرآین ــده و ب ــش ش ــیار نکوه ــی بس ــای دین ــه در آموزه ه ــت ک ــی اس دروغ از صفت های
تأثیــر منفــی می گــذارد. آیــات و روایــات بســیاری دربــاره ی زشــتی دروغ ســخن می گوینــد. خداونــد متعــال 
آن را برابــر بــا نداشــن ایــامن معرفــی کــرده اســت: »إمنــا �َفــری الکــذَب الذ�ــَن ال �ُوِمنــوَن ِبا�یــاِت اللــِه َو 
اولئــَک ُهــُم الکاذبــون )نحــل، 105(؛ هامنــا دروغ می گوینــد کســانی کــه بــه آیــات خداونــد ایــامن ندارنــد 
ــه به خوبــی، زشــتی دروغ را مجســم کــرده اســت. دروغ در  ــان هســتند.« ایــن آی ــان واقعــی آن و دروغ گوی
ــود:  ــل فرم ــی ابن مریم)ع( نق ــادق)ع( از عیس ــام ص ــود. ام ــامد می ش ــلب اعت ــبب س ــر، س ــا یکدیگ ــل ب تعام
»کســی کــه بســیار دروغ گویــد، ارزشــش نــزد خــدا و نــزد خلــق او از بیــن مــی رود« )کلینــی،1407، ج 2، ص 
341(. در روایــت دیگــری از حــرت علــی)ع( آمــده اســت: »دروغ گــو و مــرده یکســان هســتند؛ زیــرا هامنــا 
برتــری زنــده بــر مــرده، در  اطمینــان مــردم بــه اوســت؛ پــس وقتــی مــردم بــه ســخن دروغ گــو اعتــامد نکننــد، 
ــه،  ــک جامع ــه ی ی ــن رسمای ــن رو، مهم تری ــدی،1388، ص 150(. ازای ــش باطــل اســت« )متیمی آم ــده بودن زن
اعتــامد و اطمینــان عمومــی اســت و مهم تریــن چیــزی کــه ایــن رسمایــه را نابــود می کنــد، دروغ و خیانــت 
اســت؛ بــه همیــن علــت، پیشــوایان دیــن از دوســتی بــا چنــد طایفــه ازجملــه دروغ گویــان به شــدت نهــی 
ــذاب؛  ــه الک ــاک َ َو مصادق ــد: »إی ــی)ع( می فرمای ــام عل ــکاران، 1393، ص 57(. ام ــد )حال خــور و هم کرده ان
فإنــه کالــراب، یقــرب علیــَک البعیــد َو یَبعــد علیــک القریب؛ از دوســتی بــا دروغ گــو بپرهیز کــه او همچون 
رساب اســت، دور را در نظــر تــو نزدیــک و نزدیــک را دور می ســازد« )نهج الباغــه، کلمــه ی قصــار 37(. تأمــل 
در احادیــث فــوق نشــان می دهــد: از نــگاه تربیــت اســامی هم نشــینی بــا دروغ گــو باعــث ســلب اعتــامد 
ــد  ــام می توان ــان ارســال کننده و دریافت کننــده پی ــرا بی اعتــامدی می می شــود و از آن نهــی شــده اســت؛ زی
عاملــی بــرای مانــع ارتباطــی دانســت و دیگــر رغبــت و میلــی بــرای ارتبــاط بیشــر میــان آنــان نخواهــد بــود.

5-2. فضل فروشی در سخن
ــون، 1374، ص  ــازد )ریچاردس ــن می س ــر را غیرممک ــاط مؤث ــخن، ارتب ــی در س ــی و فضل فروش خودمنای
43(. در آموزه هــای دینــی از ایــن ویژگــی بــا عنــوان »تکــر« یــاد می شــود. بــا جســت وجو در منابــع دینــی 
بــا نگاهــی تربیتــی بــه دســت می آیــد کــه تکــر در همــه ی اعــامل انســان و حتــی کیفیــت راه رفــن او هــم 
ــِی  ــِش ف ــاِس َو ال َت ــّدَک لِلّن ــر َخ ع ــد: »َو ال تُصَّ ــم می فرمای ــول لقــامن حکی ــد از ق آشــکار می شــود. خداون
ــُب کُلَّ ُمختــال َفخــور« )لقــامن،18(. در اینجــا، بــه دو صفــت بســیار زشــت و  ــَه ال �ُِح ــا إّن الل االرِض َمرَح
ناپســند اشاره شــده كــه مایــه ی از هــم پاشــیدن روابــط صمیامنــه ی اجتامعــى اســت: یــى تكــر و ىب اعتنــاىئ و 
دیگــر غــرور و خودپســندی. ایــن دو، انســان را از تربیــت دور می ســازند و انســان را در عاملــى از توّهــم و 

ــد. ــد و رابطــه ی او را از دیگــران قطــع مى كنن ــی فرومی برن خودبرتربین
ــرود،  ــن راه ب ــم: »كــى كــه از روى غــرور و تكــر، روى زمی ــى از پیامــر اكــرم)ص( مى خوانی     در حدیث
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زمیــن و كســاىن كــه در زیــر زمیــن خفته انــد و آنــان كــه روى زمیــن هســتند، همــه او را لعنــت مى كننــد« 
ــُم  )مــکارم شــیرازی، 1382، ج 3، ص 560(؛ ازایــن رو، قــرآن کریــم می فرمایــد: »فــال تَُزکّــوا أنُفَســکُم ُهــَو أعلَ
ِبـَـِن اتَّقــی )نجــم،32(؛ پــس خودســتایی نکنیــد، زیــرا او پرهیــزگاران را بهــر می شناســد.« بنــا بــر آنچــه بیــان 
شــد، تکــر و خودمنایــی در ســخن و رفتــار، اثــرات ســوئی در روابــط میان فــردی و تربیــت شــخصی بــر جــای 
می گــذارد. از دریچــه ی تربیــت اســامی، غــرور نه تنهــا غضــب خداونــد را بــه همــراه دارد، بلکــه باعــث تنهــا 
شــدن فــرد و قطــع ارتبــاط می شــود. بــا نگاهــی بــه اطرافیانتــان مشــاهده خواهیــد کــرد کــه افــراد مغــرور، 

جایــگاه واقعــی و اثرگــذاری در روابــط خودشــان ندارنــد و معمــوالً دیگــران از آنــان گریزاننــد.

6-2. تحقیر
ــکُِل  تحقیــر را می تــوان از عوامــل مهــم موانــع ارتباطــی دانســت. خداونــد متعــال می فرمایــد: »َو�ــل لِ
ــرده و  ــی ک ــد به شــدت از آن نه ــه خداون ــواردی ک ــرد مســلامن، از م ــر ف ــزه، 1(. تحقی ــزه« )هم ــزة لَُم ُهَم
ــد:  ــرم)ص( می فرماین ــر، 1387، ص 172-171(. رســول اک ــد داده اســت )رضوان ف ــش وعی ــه آت مرتکــب آن را ب
»أذَلَّ النــاِس َمــًن أهــاَن النــاس؛ خوارتریــن مــردم کســی اســت کــه مردمــان را خــوار شــامرد« )شــیخ صــدوق، 
1413 ق، ج 4، ص 396(. )ابن بابویــه، 1413 ق، ج 4، ص 396(  و در روایــت دیگــری امــام صــادق)ع( فرمــود: 
ــَر ُمومنــا مســکینا لَــم یَــزَِل اللــُه لَــُه حاقــرا ماقتــا َحتــی یَرِجــُع َعــن َمحَقــَر تــِه اِیّــاُه؛ هرکــه مؤمــن  »َمــًن َحقَّ
بینوایــی را کوچــک شــامرد، خداونــد پیوســته او را تحقیــر کنــد و دشــمنش دارد تــا آنــگاه  کــه از تحقیــر او 
دســت بــردارد« )ابن هــامم اســکافی، 1404 ق، ص 318(. بــدون تردیــد، تحقیــر آثــار مخربــی بــر روابــط میــان 
انســان ها دارد. تحقیــر فــرد مقابــل در یــک ارتبــاط ممکــن اســت راهــی بــرای رسپــوش گذاشــن بــر ضعــف 
خــود و یــا  ناشــی از مشــکات شــخصیتی بــرای برتری جویــی باشــد و یــا بــرای تثبیــت فــرد صــورت گیــرد 
کــه البتــه هــر نــوع آن و بــا هــر قصــدی کــه صــورت گیــرد، از رذایــل اخاقــی به شــامر مــی رود و بــه دور از 
تربیــت اســامی اســت؛ امــا فروتنــی، تواضــع و احــرام در ســخن و عمــل و اســتفاده از جمــات و کلــامت بــا 
بــار معنایــی مثبــت، عــاوه بــر ایجــاد رابطــه ای محکــم و بــادوام، ســبب پذیــرش از ســوی مخاطــب می شــود.

7-2. مجادله
ــوان  ــاری اســت کــه در آموزه هــای دینــی، تحــت عن ــاط گفت ــع ارتب ــه ی باطــل از مهم تریــن موان مجادل
مــراء و جــدال بیان شــده اســت. رسچشــمه ی اصلــی مجادلــه، کــر و غــرور و خودمحــوری اســت. در 
آموزه هــای تربیتــی قــرآن کریــم، مجادلــه ی باطــل به رصاحــت نکوهــش شــده اســت: »َو کاَن االنســاُن أکــَرَ 
َشــیء َجــَدال« )کهــف، 54(. انســان بیــش از هــر موجــود دیگــری رس جــدال دارد. نکوهــش مجادلــه به ســبب 
آثــار منفــی آن در روابــط انســانی اســت. چنانکــه از امــام هــادی)ع( آمــده اســت کــه در این بــاره می فرمایــد: 
»املــراُء یُفســُد الصداقــَة الَقدیمــَة َو یُحلـّـل الَعَقــدَة الوثیقــَة َو اقـَـلَّ مــا فیــه اًن تَکــوَن فیــه املغالبــه واملُغالبــُة 
اُسُّ اَســباِب الَقطیعــَة« )مجلســی، 1403 ق، ج 75، ص 369( تأمــل در بعــد تربیتــی حدیــث نشــان می دهــد 
کــه مجادلــه، دوســتی دیریــن را از میــان می بــرد و پیونــد اســتوار را از هــم می گســلد. چیره جویــی کمریــن 
چیــزی اســت کــه در مجادلــه وجــود دارد و عامــل اصلــِی قطــع رابطــه اســت. بــر ایــن اســاس، مجادلــه یکــی 
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از مخرب تریــن اختال هــای ارتباطــی از نــگاه تربیــت دینــی اســت. چنیــن شــخصی تــاش می کنــد ســخن 
خــود را بــر کرســی بنشــاند و مخاطــب را محکــوم کنــد؛ ولــی نتیجــه ی آن قطــع ارتبــاط ســامل اســت. حدیــث 
پیش گفتــه، یکــی از کلیدی تریــن روایــات در بحــث ســدهای ارتباطــی به شــامر مــی رود. البتــه مجادلــه در 
زمینه هــای مثبــت آن، بســیار مفیــد اســت و کتــب مختلفــی نیــز در فــن جــدال و مجادلــه نگاشــته شــده 
اســت؛ امــا چنانچــه فــرد از پذیــرش حــق و حقیقــت خــودداری کنــد و درصــدد برتری جویــی هرچنــد بــر 
پایــه ی غلــط باشــد، مجادلــه ی وی، تنهــا بــه قطــع رابطــه منجــر خواهــد شــد. در اندیشــه ی تربیتــی اســام، 
فــرد می توانــد بــا تقویــت روحیــه ی انتقادپذیــری و آموخــن علــم و دانــش و همچنیــن کرنــش در برابــر کام 

حــق، به مــرور، ایــن رذیلــه ی اخاقــی را در خــود کاهــش دهــد.

8-2. شوخی بیش ازحد
شــوخی بیش ازحــد، باعــث رنجــش طــرف مقابــل می شــود. اگرچــه شــوخی از عوامــل ارتبــاط اثربخــش 
شــادی روح مؤمــن اســت؛ امــا ایــن ُخلــق نبایــد بــه ورطــه ی بی اخاقــی افتــد. در رفتــار معصومیــن، شــوخی 
بیش ازحــد جایگاهــی نداشــته اســت )جانفــزا و دیگــران، 1395، ص 42(. رســول خــدا)ص( فرمــود: شــوخی، 
ــورُث  ــزاُح تُ ــود: »امل ــاره فرم ــی)ع( دراین ب ــرت عل ــی، 1403 ق، ج 76، ص 58(. ح ــرد )مجلس ــرو را می ب آب
الضغائــن؛ شــوخی، کینه هــا را دربــی دارد« )هــامن، ج 69، ص 395(. امــام رضــا)ع(، پیامــر)ص( را چنیــن 
توصیــف می کنــد: ایشــان در ســخنان خــود گاهــی مــزاح می کــرد، نــه بــه آن انــدازه کــه خــود را ســبک کنــد 
و دیگــری را برنجانــد. امــام حســین)ع( در حدیثــی تربیتــی می فرمایــد: حــرت رســول)ص( همــواره چهــره اش 
بــاز و اخاقــش نــرم و گشــاده رو بــود. وی تندخــو و ســخت گیر نبــود و بــه کســی ناســزا و دشــنام منــی داد و 
از احــدی عیب جویــی منی کــرد؛ شــوخی منی کــرد و از کســی مــدح و ســتایش منی منــود. حــرت رســول)ص( 
ــاد حــرف منــی زد و از ســخنان  ــا مــردم مــراء و جــدال نداشــت، زی ــود: ب ــز خــود را نگه داشــته ب از ســه چی
ــان ســیره ی اســوه ی حســنه ی  ــا بی ــث ب ــن حدی ــه، 1403 ق، ص 79(. ای ــرد )ابن بابوی ــده احــراز می ک بی فای
اســام و آموخــن درس تربیتــی مهــم، به خوبی جایــگاه مــزاح و نــوع آن را در تربیــت اســامی بیــان می کنــد. 
ــن علــت سســت کــردن روابــط  ــع و خطاهــای ارتباطــی، مهم تری ــان شــد، وجــود موان ــر اســاس آنچــه بی ب
بین فــردی اســت کــه در اندیشــه ی تربیتــی اســام بــرای برطــرف کــردن آنهــا راهکارهایــی پیش بینــی شــده 

اســت.

3.  راهکارهای بینشی برای رفع موانع ارتباطات انسانی
ــل  ــه و علت العل ــاس، پای ــع، اس ــت و درواق ــون اس ــط پیرام ــه محی ــبت ب ــرد نس ــگاه ف ــوع ن ــش، ن بین
ــن  ــه مهم تری ــه ب ــرد ریشــه دارد ک ــش ف ــع ارتباطــی، در بین ــرد در جامعــه اســت. برخــی موان رفتارهــای ف

ــم: ــاره می کنی ــامی اش ــت اس ــرد تربی ــا رویک ــع ب ــن موان ــع ای ــای رف ــا و روش ه راهکاره
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3-1. نقش جهان بینی در اصالح روابط انسانی )جهان شناسی الهی(
نــوع نگــرش و بــاور انســان ها نســبت بــه محیــط اطــراف و مبــدأ هســتی، جهان بینــی افــراد را شــکل 
می دهــد. جهان بینــی توحیــدی، اولیــن و اساســی ترین نگــرش نســبت بــه اصــاح ارتباطــات انســانی اســت؛ 
زیــرا در ایــن نــوع بینــش، انســان خــود را ملــزم و مقیــد بــه ضوابــط و معیارهــای الهــی می کنــد و از ایــن 
رهگــذر، تحــوالت اخاقــی نظیــر رعایــت حقــوق دیگــران، حســن ظــن، رعایــت مواســات و برابــری، تغافــل و 
چشم پوشــی و... در فــرد ایجــاد می شــود کــه در ارتباطــات او بــا انســان های دیگــر، آثــار مثبتــی بــر جــای 
می نهــد. انســانی کــه ارتبــاط بــا خداونــد و مبــدأ هســتی را در خــود تقویــت کــرده، در روابــط اجتامعــی 
بــه نحــوی عمــل می کنــد کــه احــکام و دســتورات الهــی را اجــرا منایــد. در تربیــت اســامی، نتیجــه ی تقویــت 
ــه  ــه اســت ک ــی در جامع ــل و رفتارهــای غیراخاق ــد، دوری از رذای ــا خداون ــی و ارتباطــی ب ــه ی ایامن روحی

تقویــت و بهبــود روابــط انســانی را در پــی خواهــد داشــت.

 3-2. خودشناسی و خودآگاهی
آگاهــی از خویــش، اولیــن گام در شــکل دهی و شــکل گیری مهارت هــای ارتباطــی اســت. آگاهــی 
ــیده اند،  ــی رس ــه خودآگاه ــه ب ــرادی ک ــذارد. اف ــر می گ ــران تأثی ــا دیگ ــرد ب ــی ف ــار ارتباط ــر رفت ــود، ب از خ
ــد )فرهنگــی، 1374، ج 1، ص 130-137(. ــه تریــح خــود و خواسته هایشــان بپردازن ــد ب به راحتــی می توانن

ــد: »َو فــی  ــد می فرمای ــد فــراوان کــرده اســت. خداون ــر خودشناســی تأکی     اســام در بعــد تربیتــی، ب
االرِض آ�ــاٌت لِلُموقنیــن َو فــی أنفِســکُم أَفــال تُبــرون« )ذاریــات، 22-21(. در ایــن آیــه، خداونــد شــناخت 
درون و نفــس را چونــان شــناخت آســامن و زمیــن، ســبب رســیدن بــه درجــه ی اهــل یقیــن می دانــد. حــرت 
علــی)ع( می فرمایــد: »هــر کــس خــود را شــناخت، درواقــع، شــناختش نســبت بــه دیگــران بیشــر خواهد شــد« 
)متیمی آمــدی،1410 ق، ص 814(. »آن کــس کــه ارزش خــود را نشــناخت، هــاک شــد« )نهج الباغــه، حکمــت 
ــگاه خودآگاهــی  ــد و از جای ــدر ارزش هــای خــود را منی دانن ــه ق ــرادی ک ــات، اف ــن روای ــر اســاس ای 149(. ب
ــا  ــار ب ــه در رفت ــی نیســت، بلک ــانی و دین ــای انس ــاس معیاره ــر اس ــا ب ــود، نه تنه ــا خ ــان ب ــد، رفتارش ندارن
ــر ارزش هــای انســانی و اخاقــی  ــی ب ــی انســانی و مبتن ــا دســت کم مبنای ــی الهــی ی ــز مبنای ــق خــدا نی خل
ندارنــد. بــر ایــن اســاس، در اندیشــه ی تربیتــی اســام، انســان پیــش از اینکــه بــا دیگــران تعامــل و ارتبــاط 
داشــته باشــد، بــا خــود ارتبــاط برقــرار می کنــد؛ ازایــن رو، اهمیــت شــناخت خویــش دوچنــدان می شــود. بــا 
توجــه بــه آیــات قــرآن و روایــات، انســان اگــر خــود واقعــی اش را درســت بشناســد، عملکــرد او مبتنــی بــر 
ارزش هــای اخاقــی اســت و در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــر انســان ها، رفتــار شایســته و پســندیده ای خواهــد 
داشــت. از ســوی دیگــر، در تربیــت درون فــردی اســامی، شــناخت خــود و آگاهــی از ویژگی هــای خــدادادی 
ــیاری از  ــد بس ــاس آن، می توان ــر اس ــه ب ــود ک ــر ش ــرد منج ــی در ف ــس واقع ــی اعتامدبه نف ــد به نوع می توان

موانــع ارتباطــی نظیــر تــرس و... را برطــرف کنــد.
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 3-3.  اند�شه ی خیرخواهانه
در تربیــت اســامی، »خیرخواهــی«  منزلــت واالیــی دارد. نــوح در قــرآن می فرمایــد: »اُبَلُِغکُــم رِســاالِت 
ــام  ــواه ش ــم و خیرخ ــاغ می کن ــام اب ــه ش ــروردگارم را ب ــالت های پ ــراف، 62(؛ رس ــم )اع ــُح لَکُ ــی َو انَص َرب
هســتم.« در حدیــث پرمعنایــی از پیامــر اکــرم)ص( نقل شــده اســت کــه دربــاره ی مــردی از انصــار شــهادت 
داد کــه او از اهــل بهشــت اســت. زندگــی ســاده ی او موجــب ســؤال شــد. وی در جــواب گفــت: وضــع مــن 
هــامن اســت کــه دیدیــد؛ ولــی مــن نســبت بــه هیچ کــس از مســلامنان کــه خــدا نعمتــی بــه او بخشــیده، 
در دل خــود، نــه خیانتــی می بینــم و نــه حســدی )بلکــه مــن خیرخــواه همــه هســتم و از نعمت هــای آنــان 
خوشــحامل( )مــکارم شــیرازی، 1377، ج 2، ص 150(. تحلیــل حدیــث، نشــان دهنده ی جایــگاه واالی اندیشــه ی 
خیرخواهــی در تربیــت اســامی اســت. اگــر ایــن تفکــر در فــرد نهادینــه شــود، ارتبــاط میان فــردی مســتحکم 

ــد. ــدا می کنن ــامد بیشــری پی ــه یکدیگــر اعت می گــردد و انســان ها ب
    پیامــر اکــرم)ص( می فرمایــد: »لینصــح الرجــل منکــم اخــاُه لنصیحتــه لنفســه« )کلینــی، 1407 ق، ج 2، 
ص 208(. حدیــث بیــان می کنــد کــه انســان هامن گونــه کــه خیرخــواه خــود اســت، بایــد خیرخــواه دیگــران 
باشــد؛ امــا چگونــه می تــوان ایــن خیرخواهــی را بــه مخاطــب در یــک ارتبــاط منتقــل کــرد؟ در اندیشــه ی 
تربیــت اســامی، اگــر فــرد بــه ایــن بینــش و اعتقــاد قلبــی رســیده باشــد کــه آنچــه بــرای خــود می پســندد، 
بــرای دیگــران هــم بپســندد، ایــن اعتقــاد به مــرور در رفتــار و ســخن او نیــز اثــر خــود را نشــان خواهــد داد. 
دادن مشــاوره هایی مبتنــی بــر عدالــت و بی طرفــی، توجــه بــه منافــع فــرد مخاطــب، اعــام اشــتباهات و 
ــاط انســانی  ــد از مصادیــق خیرخواهــی در یــک ارتب ــا شــیوه ی مناســب می توان خطــرات مهــم مخاطــب ب

باشــد.

3-4. نگاه �کسان به همه )بینش توأم با تساوی(
ارتبــاط میان فــردی هنگامــی مؤثرتــر خواهــد بــود کــه فضــای حاکــم مبتنــی بــر تســاوی باشــد. انســان ها 
اگــر می خواهنــد ارتبــاط مؤثــری داشــته باشــند، بایــد بــه تســاوی در شــخصیت آنــان توجــه شــود )فرهنگــی، 
1374، ص 121-120(. در آموزه هــای تربیتــی اســام نیــز ارتباطــات انســانی، دوطرفــه و بــر مبنــای مواســات و 
برابــری اســت. پیامــر هنــگام دســت دادن، ماحظــه کاری منی کردنــد و ثرومتنــد و فقیــر نــزد ایشــان یکســان 
ــُح الَغنــی َو الَفقیــر« )مجلســی، 1403 ق، ج 73، ص 32(. رســول خدا)ص( حتــی آنــگاه  کــه بــه  بــود: »َو یُصاِف
ــرد )هــامن، ج 16، ص 260(.  ــگاه را به تســاوی میانشــان تقســیم می ک ــش می نگریســت، لحظــات ن اصحاب
تأمــل در دو حدیــث فــوق نشــان می دهــد کــه اســوه ی حســنه ی اســام، چقــدر در رفتــار خویــش دقیــق 
بودنــد. نــوع نــگاه انســان ها باعــث تفــاوت در برخــورد افــراد بــا یکدیگــر اســت؛ ازایــن رو، رعایــت مواســات 
و تبعیــض قائــل نشــدن میــان افــراد، مهم تریــن راهــکار در ایجــاد ارتبــاط مثربخــش اســت و نکتــه مهمــی 
در تربیــت اســامی اســت کــه در نظــام ارزشــی اســام و ســیره معصومــان، بــر آن به-صــورت ویــژه ای تأکیــد 

شــده اســت.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث28
دوره 4 :: شماره 2  

4.  راهکارهای انگیزشی رفع موانع ارتباطات انسانی
در قــرآن و روایــات عــاوه بــر راهکارهــای بینشــی، روش هــای انگیزشــی مهمــی بــرای برطــرف کــردن 

موانــع ارتباطــات انســانی وجــود دارد کــه ناشــی از توجــه اســام بــه بعــد عاطفــی و انگیزشــی اســت.

 4-1. مثبت نگری
ــانی  ــات انس ــم در ارتباط ــکار مه ــک راه ــوان ی ــری« به عن ــت نگ ــام، »مثب ــی اس ــای تربیت در آموزه ه
شــناخته می شــود و از آن بــه »حســن ظــن« تعبیــر می شــود. داســتان حــرت یوســف در قــرآن، منونــه ی 
بســیار زیبــای نگــرش مثبــت در بنــدگان مؤمــن خداســت. حــرت یوســف در اثــر جفــای برادرانــش، ســال ها 
از خانــواده دور شــد، رنــج زنــدان كشــید، غــم غربــت تحمــل كــرد؛ امــا وقتــی پــس از بیســت وپنج ســال، 
پــدر را ماقــات كــرد، ذره ای از غــم و انــدوه و جفایــی كــه بــر وی رفتــه بــود، ســخن نگفــت، بلکــه فرمــود: 
ــی  ــْیطَاُن بَْیِن ــَزَغ الشَّ ــِد أَْن نَ ــْن بَْع ــْدِو ِم ــَن الَْب ــْم ِم ــاَء ِبکُ ــْجِن َوَج ــَن السِّ ــی ِم ــی إِْذ أَْخرََجِن ــَن ِب ــْد أْحَس »َق
ــُه ُهــَو الَْعلِیــُم الَْحِکیــُم« )یوســف،100(. تحلیــل کام حــرت  ــَا �ََشــاُء إِنَّ َوبَْیــَن إِْخَوتِــی إِنَّ َربِّــی لَِطیــٌف لِ
ــا پــدر، شــکر خــدا بــود و تنهــا  یوســف، نشــان دهنده ی اوج مثبت اندیشــی اســت. اولیــن ســخن ایشــان ب
بــه موهبت هــای الهــی اشــاره می کنــد نــه بیــان تلخی هــا. او شــیطان را عامــل جفــای بــرادران می دانــد و 
بــا مثبت اندیشــی و غیرمســتقیم این گونــه وامنــود می کنــد كــه بــرادران مــن بــد نیســتند، شــیطان آنــان را 

ــی، 1388، ج 4، ص 288(. وسوســه كــرده اســت )قرائت
    در کام معصومیــن)ع( نیــز از مســلامنان خواسته شــده اســت کــه نســبت بــه دیگــران خوش بیــن باشــند. 
حــرت علــی)ع( می فرمایــد: کار بــرادر دینــی ات را بــه بهریــن شــکل بنــا بگــذار، حتــی اگــر گــامن بدبینــی 
داری، هرگــز بــه او گــامن بــد نــر، درحالی کــه می توانــی توجیــه نیکــی بــرای آن بیابــی )کلینــی، 1407 ق، 
ج 2، ص 362(. منونــه ی بــارز مثبت گرایــی وجــود نازنیــن پیامــر اکــرم)ص( اســت. حــرت علــی)ع( دراین بــاره 
می فرمایــد: هنگامی کــه رســول خــدا)ص( چیــزی درخواســت می کردنــد، اگــر اراده می فرمــود، جــواب مثبــت 
مــی داد و اگــر قصــد انجــام آن را نداشــت، ســکوت می فرمــود؛ امــا هیــچ گاه کلمــه ی نــه را بــر زبــان جــاری 
منی ســاخت )مجلســی، 1403 ق، ج 9، ص 327(. ازایــن رو، در آموزه هــای تربیتــی دینــی، خوش بینــی، باعــث 
آرامــش و اطمینــان قلبــی می شــود و دوســتان را زیــاد، ارتباطــات را مســتحکم و امــراض روحــی و روانــی را 
از انســان زایــل می کنــد. چنانچــه خطــا و اشــتباه طــرف مقابــل را به خوبــی و بــا نــگاه مثبــت، ارزیابــی و 
بــر اســاس آن عمــل کنیــم، بی شــک مخاطــب نیــز از مــرام و شــیوه ی رفتــاری بســیار خوشــحال می شــود و 
بــه ادامــه ی ایــن ارتبــاط متایــل خواهــد داشــت؛ ازایــن رو، خوش پنــداری و دوری از گــامن بــد، در ارتباطــات 

انســانی و تربیــت اســامی نقــش اساســی دارد.

4-2. همدلی
همدلــی و همگامــی از رایج تریــن و پرکاربردتریــن روش هــا بــرای از میــان بــردن موانــع ارتباطــی 
اســت. هنگامی کــه بــا دیگــران همــگام می شــوید، درواقــع بــه درون آنــان می رویــد، در ذهــن آنــان جــای 
می گیریــد و درنتیجــه، تجربــه ای ماننــد آنــان پیــدا می کنیــد. همــگام شــدن مؤثــر بــه شــام امــکان می دهــد 
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بــا دیگــران، برخــورد همدالنــه داشــته باشــید )ریچاردســون، 1374، ص 61(. در قــرآن کریــم می تــوان منونــه ای 
ــِل  ــم مــن الســامواِت َو االرِض قُ ــن یَرزُقُُک ــًل َم ــد: »قُ ــا مــرکان دی از همگامــی را در محاجــه ی پیامــر)ص( ب
اللــَه َو إنـّـا أو إیاکــم لَعلــی ُهــدی أو فــی ضــال ُمبیــن« )ســبا، 24(. در ایــن جــا بااینکــه می دانیــم گوینــده ی 
ســخن، به خوبــی مهتدیــن و گمراهــان را از یکدیگــر بازمی شناســد، بــا اتخــاذ شــیوه ی همگامــی، مخاطــب 
را از حالــت تدافعــی خــارج می کنــد و بــا در نظــر داشــن اینکــه مخاطــب، تنهــا اندیشــه و خــرد نیســت و 
بلکــه گــرد آمــده ای از عواطــف و احساســات اســت، ســعی در اقنــاع بعــد عاطفــی وی بــا اســتفاده از ایــن 
ــم  ــز مشــاهده می کنی شــیوه دارد )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 18، ص 87(. در ســیره ی تربیتــی پیامــر)ص( نی
ــود. در روایــت از زید بن ثابــت آمــده اســت: هــرگاه  ــان خویــش همــدل و همــراه ب ــا مخاطب کــه ایشــان ب
ــا راجــع  ــا م ــراه ب ــر هــم هم ــود، پیام ــت از آخــرت ب ــر صحب ــا رســول خــدا)ص( هم نشــین می شــدیم، اگ ب
ــت  ــا صحب ــاره ی دنی ــا درب ــا م ــم، ب ــو می کردی ــا گفت وگ ــاره ی دنی ــر درب ــود و اگ ــت می فرم ــه آن صحب ب
می فرمــود و اگــر راجــع بــه خوردنی هــا و آشــامیدنی ها ســخن بــه میــان می آمــد، بــاز بــا مــا دربــاره ی آن 
صحبــت می فرمــود )مجلســی،1403 ق، ج 16، ص 235(. همدلــی و همراهــی بــا مــردم، از روش هــای ارتبــاط 
ــه آن توصیه شــده اســت. زندگــی در  ــت اســامی ب ــه در اندیشــه ی تربی ــود ک ــردی رســول خــدا)ص( ب میان ف
جامعــه امــروز بــا متامــی فناوری هــا و پیچیدگی هــای آن، فــرد را بــا مشــکات و بن بســت های گوناگــون و 
جدیــدی روبــه رو می کنــد کــه انســان ها دوســت دارنــد بــا افــرادی ارتبــاط برقــرار کننــد کــه بــا آنــان احســاس 
همدلــی و نزدیکــی بیشــری داشــته باشــند. همدلــی در کام، باعــث نزدیکــی قلــوب بــه یکدیگــر می شــود و 
همچنیــن می توانــد در بیــان موانــع و اشــتباهات مخاطــب نیــز تأثیــر مثبتــی داشــته باشــد و آثــار منفــی آن 
را کــم می کنــد. پــس می تــوان همزادپنــداری و درک صحیــح متقابــل را نیــز از راهکارهــای مهــم انگیزشــی 

رفــع موانــع ارتبــاط دانســت.

 4-3. تواضع و فروتنی
تواضــع و فروتنــی نقطــه ی مقابــل تکــر و خودبینــی اســت کــه در تربیــت اســامی جایــگاه واالیــی دارد. 
امــام صــادق در بیانــی، تواضــع را چنیــن معنــا کرده انــد: »ِمــَن التََّواُضــعِ أَْن تـَـرَْض ِبالَْمْجلِــِس ُدوَن الَْمْجلِــِس 
ــَوى«  ــَى التَّْق ــَد َع ــبَّ أَْن تُْحَم ــاً َو أَْن اَل تُِح ــَت ُمِحّق ــرَاَء َو إِْن كُْن ــْرَُك  الِْم ــى َو أَْن تَ ــْن تَلَْق ــَى َم ــلَِّم َع َو أَْن تَُس
)کلینــی،1407 ق، ج 2، ص 122؛ مجلســی، 1404 ق، ج 8، ص 249(. حدیــث فــوق، قانــع شــدن بــه کمــر از 
جایــگاه خــود در مجالــس، پیش دســتی در ســام کــردن، دوری از مجادله-حتــی اگــر حــق بــا انســان باشــد- و 
پرهیــز از ســتایش بی جــا را از مصادیــق تواضــع می دانــد. قــرآن کریــم نیــز بــه برخــی از مصادیــق تواضــع 
اشــاره کــرده اســت و دراین بــاره می فرمایــد: »َو ِعبــاُد الرحــامِن الذیــَن یَمشــوَن َعلَــی االرِض َو إذا خاطَبَُهــُم 
الجاهلــوَن قالــوا َســاما )فرقــان، 63(؛ بنــدگان خــاص خداونــد کســانی هســتند کــه بــا آرامــش و بی تکــر بــر 

زمیــن راه می رونــد و هنگامی کــه جاهــان آنــان را مخاطــب ســازند، بــه آنــان ســام می گوینــد.«
    پیــام تربیتــی آیــه ایــن اســت کــه مــراد ایــن نیســت کــه راه رفــن عبادالرحمــن متواضعانــه باشــد، 
بلکــه نفــی كــر و غــرور و خودخواهــى اســت كــه در همــه ی اعــامل انســان و حتــى در كیفیــت راه رفــن 
او آشــكار مى شــود؛ زیــرا ملــكات اخاقــى همیشــه خــود را در البــه الی اعــامل و گفتــار و حــركات انســان 
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نشــان  مى دهنــد تــا آنجــا كــه از چگونگــى راه رفــن یــك انســان مى تــوان بــا دقــت و موشــكاىف، بــه قســمت 
ــی  ــی مراتب ــد: »تواضــع و فروتن ــاره ی تواضــع می فرمای ــام رضــا درب ــرد. ام ــی ب ــی از اخــاق او پ قابل توجه
دارد. مرتبــه ای از آن، ایــن اســت کــه انســان موقعیــت خــود را بشناســد و بیــش از آنچــه شایســتگی آن را 
دارد، از کســی متوقــع نباشــد و بــا مــردم به گونــه ای معــارشت و رفتــار کنــد کــه دوســت دارد بــا او آن گونــه 
رفتــار شــود و اگــر کســی بــه او بــدی کــرد، در مقابــل خوبــی کنــد، خشــم خــود را فروخــورد و گذشــت پیشــه 
ــق  ــات، مصادی ــات و روای ــد و اهــل احســان و نیکــی باشــد« )مجلســی، 1403 ق، ج 2، ص 124(. در آی کن
بســیاری بــرای تواضــع بیان شــده کــه یکــی از نتایــج مهــم آن، ایجــاد ارتبــاط اســتوار بــا دیگــران اســت. فــرد 
متواضــع در جــان و قلــب مــردم جــای دارد و مایــه ی اعتــامد اســت. پــس هامن گونــه کــه انســان می بایســت 
ــر جــذب  ــا عــاوه ب ــد ت ــه کار آی ــز ب ــن امــر می بایســت در ســخن نی ــد، ای ــه عمــل کن ــار، متواضعان در رفت

مخاطــب، بــر تأثیرگــذاری ســخن نیــز کمــک کنــد.

4-4. حسن خلق
ــل، حســن  ــی اســت. در مقاب ــع ارتباط ــیاری از موان ــت بس ــی عل ــام، بداخاق ــی اس ــه تربیت  در اندیش
ــای فوق العــاده پیامــر)ص(  ــم یکــی از مزای ــدار میان فــردی اســت. قــرآن کری ــاط پای ــق ســبب ایجــاد ارتب خل
ــا مــردم نرم خــو و مایــم  ــو ب را خوش اخاقــی ذکــر کــرده و می فرمایــد: در اثــر لطــف و مرحمــت خــدا، ت
شــدی و اگــر خشــن و تنــد می بــودی، مــردم از اطــراف تــو پراکنــده می شــدند. پــس از خطــای مــردم درگــذر 
و بــرای آنــان طلــب آمــرزش کــن )آل عمــران، 159(؛ بنابرایــن، همچنــان کــه دربــاره ی پیامــر)ص( آمــده اســت 
ــار ایشــان شــده اســت )هــامن، 159(،  ــراد از کن ــده نشــدن اف ــی آن حــرت باعــث پراکن ــه خوش اخاق ک
پیامــر)ص( نیــز حســن خلــق را برتریــن عمــل در تــرازوی هرکــس در قیامــت می دانــد )مــکارم شــیرازی، 1371، 

ج 17، ص 60(.
ــُب  ــام تُذی ــوَب کَ ــُب الذن ــَق الحســن یُذی ــد: »إنَّ الُخل ــرم)ص( می فرمای ــول اک ــری رس ــث دیگ     در حدی
ــرف را آب  ــید ب ــه خورش ــه ک ــد، هامن گون ــان را آب می کن ــوب گناه ــاق خ ــا اخ ــد؛ هامن ــمُس الَجَم الش
ــُب  ــُن جانبــک، َو تُطی ــد: »تُلی ــوری، 1408 ق، ج 8، ص 445(. امــام صــادق)ع( می فرمای ــد« )محــدث ن می کن
کاَمــَک و تلقــی أخــاَک ببــر َحَســن )شــیخ صــدوق،1403 ق، ص 253(؛ حســن خلــق ایــن اســت کــه نرم خــو 
و مهربــان باشــی، گفتــارت پاکیــزه و مؤدبانــه باشــد و بــا بــرادرت بــا خورشویــی برخــورد کنــی.« بــه نظــر 
ــق و  ــراد خوش خل ــانی اســت. اف ــط انس ــیر رواب ــع، اکس ــق درواق ــت اســامی، حســن خل ــد در تربی می رس
خــوش رو دوســتان زیــادی دارنــد، به طــوری کــه حتــی مخالفیــن نیــز بــرای آنــان احــرام قائــل هســتند. از 
ســوی دیگــر، بیــان کاســتی ها، کینه هــا و مشــکات بــه افــراد، چنانچــه از ســوی فــرد خوش خلــق و بــا حســن 
خلــق صــورت گیــرد، پذیــرش و تأثیرگــذاری آن بیشــر اســت. بــر ایــن اســاس، بــا حســن خلــق، فــرد می توانــد 

رشایــط برقــراری یــک ارتبــاط مؤثــر، بــا کیفیــت و دارای اثــر مثبــت را ایجــاد کنــد.
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4-5. تغافل )چشم پوشی(
تغافــل در لغــت، بــه معنــای بــه غفلــت زدن و بی خــر نشــان دادن خــود اســت )فراهیــدی، 1409 ق، ج 
4، ص 420(. در اصطــاح، یعنــی انســان از چیــزی آگاه باشــد و بــه عمــد وامنــود کنــد از آن بی اطــاع اســت. 
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن حالــت، هنگامــی پســندیده اســت کــه بــه ســبب تأثیــر مثبــت تربیتــی، از 
لغــزش هــا و عیــوب شــخص چشم پوشــی شــود تــا در اصــاح رفتــار و کــردارش مؤثــر واقــع گــردد )حســینی، 
ــا  ــد: »َفِب ــه رســول خــدا)ص( می فرمای ــان ب ــامن شــکنی و آزار یهودی ــاره ی پی ــد درب 1392، ص 285(. خداون
رِفــوَن الکَلِــَم َعــن َمواِضِعه َونســوا َحظــا ما ذُکِّــروا ِبِه  نَقِضِهــم میثاَقُهــم لََعّناُهــم َوَجَعلنــا ُقلُوبُُهــم قاســیة �ُحَّ
َوال تـَـزاُل تَطَّلـِـُع َعلــی خائنــة ِمنُهــم إاّل َقلیــال ِمنُهــم َفاعــف َعنهــم واصفــح إن الله �حــب املحســنین« )مائده، 
13(. خداونــد در ایــن آیــه، از رســول خدا)ص( مــی خواهــد: اگرچــه از اعــامل آنــان آگاهــی؛ امــا از آنــان درگــذر 
و تغافــل داشــته بــاش. امــام صــادق)ع( دربــاره ی اهمیــت تغافــل ســودمند می فرمایــد: »زندگــی و معــارشت 
ــعبه  ــل اســت« )ابن ش ــم و آگاهــی و یک ســومش تغاف ــه دو ســومش فه ــری اســت ک ــه پ ــردم، پیامن ــا م ب
حرانــی، 1404 ق، ص 359(. در حدیــث دیگــری می فرمایــد: »قــدر و منزلــت خــود را بــا تغافــل نســبت بــه 
امــور پســت و کوچــک بــاال بریــد... و در امــوری کــه پوشــیده و پنهــان اســت، زیــاد تجســس نکنیــد کــه عیب 
جویــان شــام زیــاد می شــوند و بــا چشــم بــر هــم نهــادن از دقــت بیش ازحــد در جزئیــات، بزرگــواری خــود 
را ثابــت کنیــد« )هــامن، 1388، ص 206(؛ بنابرایــن، در اندیشــه ی تربیــت اســامی، چشم پوشــی از عیــوب و 
خطاهــای دیگــران، ســبب اســتحکام و پیونــد ارتبــاط میــان افــراد می شــود. در هــر تعاملــی بیــن انســان ها، 
امــکان خطــا و اشــتباه وجــود دارد و در صــورت چشم پوشــی نکــردن، باعــث گسســت ارتبــاط می شــود؛ امــا 
تغافــل، ارتبــاط را محکــم و ریشــه دار می کنــد. پیامــر اســام)ص( در برخــورد بــا خطاهــا و اشــتباهات دیگــران، 
از خطاهــای آنــان چشم پوشــی می کردنــد و هــرگاه، کســی عذرخواهــی می کــرد، عــذر او را مــی پذیرفــت 

)شــیربندی، 1394، ص 70(.
    بــا تأمــل در آیــات و روایــات می تــوان گفــت: در تربیــت اســامی، انســان در زندگــی روزمــره و در 
ــود. از  ــردی می ش ــط میان ف ــبب رسدی رواب ــه س ــد ک ــی می بین ــا و لغزش های ــران، خطاه ــا دیگ ــات ب تعام
نــگاه اســامی در اینجــا، تغافــل و چشم پوشــی نکتــه ی مهمــی در بهبــود روابــط انســانی اســت کــه فــرد بایــد 

ــرد. ــره ب ــگاری و چشم پوشــی به از راهــکار نادیده ان
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5. راهکارها و روش های کنشی رفع موانع ارتباطات انسانی
بــا تأمــل در آیــات و روایــات می تــوان راهکارهــای کنشــی بــرای رفــع موانــع ارتباطــات انســانی یافــت 

ــا در ادامــه ذکــر می شــوند. ــن آنه کــه مهم تری

5-1. برقراری تاس چشمی مناسب
بیشــر کنش هــای متقابــل شــخصی، بــا دوره ی کوتاهــی رشوع می شــود کــه طــی آن، دو نفــر به صــورت 
مســتقیم بــه یکدیگــر نــگاه می کننــد )حســین زاده، 1388، ص 91(. متــاس چشــمی بــه فرســتنده این امــکان را 
می دهــد کــه پذیــرش خــود و پیامــش را از ســوی شــنونده ارزیابــی کنــد و پــی بــرد در چــه حالتی، شــنونده با 
گوینــده احســاس راحت تــری دارد. از طرفــی، شــنونده ی پیــام به وســیله ی متــاس چشــمی می توانــد مقصــود 
ویــژه ی گوینــده را از پیامــش درک کنــد )بولتــون، 1380، ص 57(. در برخــی مــوارد می تــوان به وســیله ی یــک 
نــگاه، دیگــران را از خــود متنفــر کنیــم یــا به وســیله ی یــک نــگاه، محبــت خــود را دل آنــان بکاریــم. نگاهــی 
کــه تــوأم بــا مهــر و عاطفــه و محبــت اســت، مســلامً وســیله ی جلــب دوســتان و ایجــاد محبوبیــت در قلــوب 
ــامن  ــگاه کــردن مــرد باای ــد: »ن ــاض و دیگــران، 1389، ص 21(. رســول خــدا)ص( می فرمای دیگــران اســت )فی
به صــورت بــرادر مســلامن خــود از روی محبــت و عاقــه، عبــادت اســت« )مجلســی، 1403 ق، ج 74، ص80(. 
ســیره و روش پیامــر)ص( و معصومــان کــه بیانگــر تربیــت اســامی اســت، نشــان دهنده ی توصیــه و تأکیــد 
بــر برقــراری ارتبــاط غیرکامــی مؤثــر و جلــب محبــت دیگــران بــا اســتفاده ازایــن روش پســندیده اســت؛ زیــرا 
هنگامی کــه انســان بــه طــرف مقابــل خــود نــگاه کنــد، نشــانه ی اهتــامم و توجــه او بــه فــرد اســت و از ایــن 

راه، ارتبــاط مؤثــری را بــا او برقــرار می کنــد )زارعــی و دیگــران، 1396، ص 63(.
تحلیــل روایــت و ســیره ی معصومــان نشــان می دهــد کــه در تربیــت اســامی، نــوع نــگاه انســان ها بــه 
یکدیگــر هــم می توانــد ســبب جــذب و هــم موجــب طــرد شــدن افــراد از یکدیگــر شــوند. نگاه هــای تنــد 
و خشــن و یــا از روی متســخر، منجــر بــه رسدی روابــط انســانی خواهــد بــود. از نــگاه دینــی شایســته اســت 
در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران، نگاهــی تــوأم بامحبــت، عاقــه و بــر پایــه ی احــرام داشــته باشــیم، در ایــن 

صــورت اســت کــه روابــط میان فــردی پایــدار خواهــد بــود.

5-2. رعا�ت ادب و احرام
ــر  ــع روابــط انســانی، رعایــت ادب و احــرام اســت کــه تأثی ــاری رفــع موان از مهم تریــن روش هــای رفت
ــامی و  ــت اس ــت ادب در تربی ــوط رعای ــم مرب ــکات مه ــی از ن ــد داشــت. یک ــایانی در مخاطــب خواه ش
ارتباطــات انســانی آن اســت کــه آنچــه را دربــاره ی خــود منی پســندی، دربــاره ی دیگــران هــم روا ندانــی و 
آنچــه نســبت بــه خویــش دوســت مــی داری، بــرای دیگــران هــم بخواهــی و آنچــه را در کار دیگــران زشــت 
می شــامری، بــرای خــود نیــز زشــت بدانــی. اگــر از کارهــای ناپســند انتقــاد می کنــی، هــامن کارهــا و صفــات 
در تــو نباشــد. ایــن نوعــی ادب کــردن خــود اســت )محدثــی، 1379، ص 134( ایــن مســئله به طــور کامــل، 
برگرفتــه از ســیره ی عملــی و گفتــاری معصومــان و متجلــی در قــرآن کریــم اســت. بــه فرمــوده ی حــرت 
امیــر)ع(: »کفــاک ادبــا لنفســک اجتنــاب ماتکرهــه مــن غیــرک )هاشــمی خویــی، 1400 ق، ج 21، ص 490(؛ 
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در ادب کــردن تــو بــه خویشــن، همیــن تــو را بــس کــه آنچــه را از دیگــری ناپســند می بینــی، از آن پرهیــز 
ــه،  ــوان منون ــرد؛ به عن ــار مشــاهده ک ــوان در ســیره ی امئــه ی اطه ــم و اکمــل ادب را می ت ــه ی ات ــی.« منون کن
روزی فــرد نرصانــی بــه امــام باقــر)ع( گفــت: »انــت بَقــر.« امــام فرمــود: »اَنــا باقــر.« مــرد گفــت: »تــو پــر 
ــیاه، زنگــی و  ــز س ــر کنی ــو پ ــت: »ت ــرد گف ــادرم اســت.« م ــود: »آشــپزی شــغل م ــام فرم زن آشــپزی.« ام
بدزبانــی.« امــام فرمــود: »اگــر ایــن نســبت هایی کــه بــه مــادرم دادی، راســت اســت، خــدا او را بیامــرزد و 
اگــر دروغ اســت، خــدا تــو را بیامــرزد« )ابن شهرآشــوب، 1379 ق، ج 4، ص 207(. بی شــک رفتــار مؤدبانــه ی 
امــام بــا مــرد نرصانــی، ســبب مســلامن شــدن وی شــد. شایســته اســت مــا هــم بــا تأســی از رفتــار و ســیره ی 
معصومیــن)ع(، بــا تربیــت اســامی در تعامــات و مــراودات اجتامعــی، بــا دیگــران مؤدبانــه برخــورد کنیــم، 
حتــی هنگامی کــه طــرف مقابــل بــه رعایــت ادب پایبنــد نیســت. از منونه هــا و جلوه هــای آن می تــوان بــه 

ســام کــردن، مصافحــه )دســت دادن(، صــدا زدن بــا القــاب پســندیده اشــاره کــرد.

5-3. قدردانی و سپاسگزاری
ــر  ــای مؤث ــه راهکاره ــران، ازجمل ــگزاری از دیگ ــی و سپاس ــات، قدردان ــرآن و روای ــات ق ــاس آی ــر اس  ب
ــی  ــگزارتر آن کس ــردم سپاس ــه ی م ــد: »از هم ــدا)ص( می فرمای ــول خ ــت. رس ــی اس ــع ارتباط در زدودن موان
اســت کــه بیشــر از دیگــران سپاســگزار مــردم باشــد.« )پاینــده، 1382، ص 287( و در روایــت دیگــری امــام 
رضــا)ع( می فرمایــد: »هرکســی از منعــم سپاســگزاری نکنــد، از خداونــد متعــال سپاســگزاری نکــرده اســت« 
)ابن بابویــه، 1387 ق، ج 2، ص 24(. سپاســگزاری ســبب کاهــش فشــارها و تنش هــای میان فــردی می شــود، 
روح انســان را از گرفتــار شــدن در دام کینه تــوزی و دشــمنی و احســاس حقــارت می رهانــد کــه بــا رهایــی 
انســان از ایــن امــور، دســتیابی بــه روابــط احســن و تأثیرگــذار برایــش نیــز چنــدان دشــوار نخواهــد بــود؛ زیرا 
هــر فــردی بــه ایجــاد ارتبــاط بــا چنیــن فــردی متایــل دارد و در پــی اســتمرار رابطــه ی خــود بــا چنیــن کســی 
اســت )محدثــی، 1379، ص 214(. در نــگاه تربیــت دینــی، قدردانــی و قدرشناســی از انســان ها، نقــش مهمــی 
در رفــع موانــع روابــط انســانی ایفــا می کنــد؛ زیــرا وقتــی در برابــر عمــل شایســته ی دیگــران، از آنــان مؤدبانه 
ــذارد و  ــی می گ ــر مثبت ــود و در وی اث ــه می ش ــرد برانگیخت ــاوری در ف ــه ی خودب ــم، روحی ــی می کنی قدردان
موجــب فزونــی محبــت و صمیمیــت در افــراد و درنتیجــه، توســعه و گســرش روابــط میان فــردی می شــود.

5-4. گوش کردن
ــه  ــرا بی اعتنایــی ب ــع ارتباطــات انســانی دارد؛ زی ــه ســزایی در برطــرف کــردن موان گــوش دادن ســهم ب
ســخنان گوینــده، ســبب رسدی روابــط و مختــل شــدن آن می شــود. ازایــن رو، گــوش فــرادادن عامــل مهمی در 
از میــان بــردن موانــع ارتباطــی اســت. بــه علــت اهمیــت گــوش دادن و نقــش آن در ارتباطــات انســانی اســت 
کــه قــرآن کریــم، پیامــر اکــرم)ص( را بــه علــت خــوب گــوش دادن تــوأم بــا احــرام و خوش بینــی می ســتاید: 
ــم �ُوِمــُن ِباللــِه َو �ُوِمــُن لِلُموِمنیــَن  ــؤذوَن الَنّبــَی َو �َقولــوَن ُهــَو أذن، ُقــل أُذُن َخیــِر لَکُ »وَ ِمنُهــم الَذ�ــَن �ُ
َو َرحمــة لِلذ�ــَن آمنــوا ِمنکُــم« )توبــه، 61(. آن حــرت بــرای گرفــن ســخنان خــوب مــردم، گــوش بــود. بــه 
ــران بیشــرین  ــر دیگ ــر گذاشــن ب ــر شــد و در تأثی ــن موفق ت ــام آوران روی زمی ــن ســبب از همــه ی پی همی
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توانایــی را داشــت )مدرســی، 1372، ص 181(. در اوصــاف رســول خــدا)ص( آمــده اســت: اگــر کســی رشوع بــه 
تکلــم می کــرد، کامــاً ســاکت می شــدند و گــوش فــرا می دادنــد تــا حرفــش بــه پایــان رســد )ســنامر، 1394، 
ص 106(. حــرت ایــن رفتــار پســندیده را بــه پیــروان خــود نیــز توصیــه می فرمــود: »از جوامنــردی اســت کــه 

اگــر بــرادرت ســخن گفــت، بــه ســخنش گــوش بســپاری« )پاینــده، 1382، ج 2، ص 777(.
    بــر اســاس آیــات و روایــات، در اندیشــه ی تربیــت دینــی، توجــه نکــردن بــه اطــراف، از آداب درســت 
ــی  ــی و بی ادب ــن نشــانه ی کم ظرفیت ــه ای ــد ک ــری را قطــع نکن ــوش دادن اســت. به هیچ وجــه ســخن دیگ گ
اســت. چنانچــه بــا بخشــی از ســخنان او مخالــف اســت یــا نظــری بــه ذهنــش می رســد تــا پایــان ســخنانش 
صــر کنــد. اگــر خــر یــا حکایتــی تعریــف می کنــد کــه پیش تــر شنیده شــده اســت بایــد بــا چنــان عاقــه ای 
گــوش دهــد کــه تصــور شــود منی دانــد و از زبــان او اولیــن بــار اســت می شــنود؛ نــه اینکــه بــا بی اعتنایــی 
بــه او بفهامنــد آن را شــنیده و مطلــع اســت )نــک: محدثــی، 1379، ص 145-144(. اگــر مشــاهده کردیــد 
کــه فــردی در شــام تأثیــر نیکــو گذاشــت، حتــامً شــنونده ی خوبــی بــرای شــام بــوده اســت. اگــر می خواهیــد 
هنگامی کــه بــرای نخســتین بــار بــا کســی روبــه رو شــوید، تأثیــر خوبــی در او بگذاریــد، شــنونده ی خوبــی 

برایــش باشــید )مدرســی، 1372، ص 180(.
    بــا تأمــل در آموزه هــای تربیتــی قــرآن و ســیره ی رســول خــدا و امامــان معصــوم)ع(، به جرئــت می تــوان 
گفــت هــر خــوب گــوش دادن، از عوامــل مؤثــر در اســتمرار یــک رابطــه ی انســانی اســت. گــوش دادن بــرای 
ــوش  ــان گ ــه صحبت هــای مخاطبت ــت ب ــه شــام به دق ــردن و پاســخ مناســب دادن اســت. هنگامی ک درک ک

فــرا می دهیــد، در نــزد او محــرم خواهیــد بــود و متایــل بــه ادامــه ی ارتبــاط را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

5-5. شفاف، قابل فهم و روان بودن سخن
بســیاری از ســوءتفاهم ها در روابــط انســانی، از مبهــم بــودن کام ناشــی می شــود. فــردی کــه ســخن 
خــود را به صــورت شــفاف و روشــن بیــان منی کنــد، موجــب دلخــوری انســان های دیگــر می شــود؛ ازایــن رو، 
ــش  ــرد و در چین ــاب ک ــده و غیرواضــح اجتن ــوس و واژگان پیچی ــری لغــات نامأن شایســته اســت از به کارگی
واژگان، الفاظــی بــه کار بــرد کــه قابل فهــم باشــد و مخاطــب در درک آن دچــار وقفــه نشــود )پیشــگر، 1390، 
ص 9(. حــرت علــی)ع( می فرمایــد: »نیکوتریــن گفتــار، کامــی اســت کــه منطــق و نظــم، زیبایــش کــرده 
باشــد و بــرای همــه ی مــردم، از خــواص و عــوام قابل فهــم باشــد« )متیمی آمــدی، 1373، ص 463(. بــا تأمــل 
در ایــن حدیــث و ســیره ی تربیتــی امامــان معصــوم می تــوان گفــت: ســخن بایــد منطقــی باشــد تــا بــرای هــر 
شــخصی از نظــر عقلــی پذیرفتنــی باشــد. کام بایــد نظــم داشــته باشــد؛ یعنــی در اســتفاده از واژه هــا دقــت 
شــود تــا کلــامت، کافــی رسدرگــم نشــود و مخاطــب، منظــور اصلــی گوینــده را دریابــد و ســوم اینکــه بــرای 
ــاض و دیگــران،  ــزان درک مخاطــب توجــه داشــته باشــیم )فی ــه می ــی ب هــر شــخصی قابل فهــم باشــد؛ یعن
1389، ص 12(. پیامــر می فرمایــد: »بــه مــا پیامــران امــر شــده اســت تــا بــا مــردم در حــد فهمشــان ســخن 
ــا مخاطــب  ــد ت ــاده و روان باش ــان س ــا زب ــد ب ــن، ســخن بای ــی، 1371، ج 1، ص 195(؛ بنابرای ــم« )برق گویی
ــر،  ــر )قم ــن مذک ــل م ــر فَه ــرآن للذک ــا الق ــد یَرن ــد: »َو لَق ــال می فرمای ــد متع ــد. خداون ــی درک کن به خوب
17(؛ مــا قــرآن را بــرای خوانــدن، فهمیــدن و حفــظ کــردن آســان کردیــم، آیــا کســی از ایــن کتــاب آســان پنــد 
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می گیــرد؟«
ــز از  ــن، پرهی ــخن گف ــا س ــیوا و رس ــا، ش ــای واژه ه ــق و به ج ــاب دقی ــام، انتخ ــی اس ــیره ی تربیت در س
ــه  ــم کام اســت ک ــه ویژگی هــای مه ــگان ازجمل ــرای هم ــودن ســخن ب ــم ب ــل درک و فه ــی، قاب پیچیده گوی

ــود. ــر خواهــد ب ــراری ارتباطــی مؤثرت باعــث جــذب بیشــر مخاطــب و برق

5-6. به نرمی سخن گفنت
به نرمــی ســخن گفــن بــا مخاطــب، از روش هــای ارائه شــده در قــرآن و روایــات در زدودن موانــع ارتباطــی 
اســت. از امــام موســی کاظــم)ع( نقــل شــده اســت کــه منظــور از نرمــی و عطوفــت ایــن اســت کــه بــه او 

احــرام بگذاریــد و بــا کینــه، او را صــدا نزنیــد )مجلســی، 1403 ق، ج 13، ص 134(.
    هنگامی کــه خداونــد، موســی و هــارون را بــرای دعــوت فرعــون مأمــور کــرد، بــه آنــان امــر فرمــود: 
»َفقــوال لَــُه َقــوال لَیِّنــا أو �ََتَذکَّــُر أو �َخشــی« )طــه، 44(. آیــه ی قــران گویــای ایــن مطلــب اســت کــه ســخن 
نرمــی کــه همــراه بــا تکریــم مخاطــب باشــد، مؤثرتــر از ســخنی اســت کــه بــه درشــتی گفتــه شــود. وقتــی 
ســخن گفــن بــا فرعــون طغیانگــر بایــد بــه نرمــی  باشــد، پیداســت کــه بــا دیگــر مــردم، بــه نحــو اولــی، بایــد 

ــه ســخن گفــت )ذوالفقــاری و همــکاران، 1393، ص 133(. این گون
    شــایان توجــه اســت کــه یکــی از عوامــل رشــد و پیرفــت رسیــع اســام و گرایــش مــردم بــه رســول 
گرامــی اســام، نرم خویــی و نرم گویــی آن بزرگــوار بــا مســلامنان بــود: »َفِبــا َرحمــه ِمــَن اللــِه لِنــَت لَُهــم َو 
لَــو کُنــَت َفظّــا َغلیــَظ الَقلــِب النَفّضــوا ِمــن َحولـِـک )آل عمــران، 159(؛ ای رســول! خــدا تــو را بــا خلــق مهربان 
و خوش خــو گردانیــده اســت و اگــر تندخــو و ســخت دل بــودی، مــردم از گــرد تــو پراکنــده می شــدند.« از 
وصیت هــای امــام علــی)ع( بــه فرزنــد بزرگــوارش اســت کــه هرکــس بــا تــو بــه غلظــت و خشــونت رفتــار کنــد، 
تــو بــا او بــه نرمــی و مایمــت برخــورد کــن؛ زیــرا نرمــی تــو بــا او می توانــد به رسعــت موضعــش را تغییــر 
دهــد )پیشــگر، 1390، ص 18(. بــا تأمــل در آیــات و روایــات می تــوان گفــت: در اندیشــه ی تربیتــی اســام، 
به نرمــی ســخن گفــن، ضمــن اینکــه ســبب احــرام بــه شــنونده می شــود، تأثیــر ســخن و گفته هــا را در او 
زیــاد می کنــد و از مقاومــت و غلظــت طــرف مقابــل می کاهــد. حتــی می تــوان در یــک جملــه ی دســتوری 
ــه  ــارش را مشــاهده کــرد. نرمــی در ســخن، جذابیــت را ب کــه به صــورت نــرم و خشــن بیان شــده اســت، آث

همــراه دارد و قــدرت اثربخشــی آن را بیشــر می کنــد.

5-7. صداقت و راست گو�ی در گفتار
صداقــت گوینــده از عوامــل مؤثــری اســت کــه موجــب دفــع موانــع ارتباطــی می شــود. محتــوای بســیاری 
ــَدَق  ــن َص ــد: »َم ــام صــادق)ع( می فرمای ــار اســت. ام ــده ی راســت گویی در گفت ــات، بیان کنن ــات و روای از آی
لســانُُه َزکــی َعملـُـُه؛ کســی کــه گفتــارش صــادق باشــد، عملش پــاک خواهــد بــود« )کلینــی، 1429 ق، ج 3، ص 
270(. گاهــی، ســخن انســان، راســت و مطابــق بــا واقــع اســت؛ امــا طبــق آنچــه می گویــد، عمــل منی کنــد. 
چنیــن شــخصی صداقــت در رفتــار نــدارد. قــرآن کریــم، کســانی را کــه میــان رفتــار و گفتــار آنــان هامهنگــی 
ــا  نیســت، ســخت نکوهــش کــرده و رفتــار آنــان را موجــب خشــم و غضــب الهــی شــمرده اســت: »�ــا ا�َّه
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الذ�ــَن آمنــوا لـِـَم تَقولــوَن مــا ال تَفَعلــون، کَــُر َمقتــا ِعنَداللــِه أن تَقولــوا مــا ال تَفَعلــون« )صــف، 1-2(.
    رفتــار انســان، بهریــن مبلــغ بــرای جــذب دیگــران اســت. هنگامی کــه انســان ها رفتــار پســندیده ای 
ــن رو، الزم اســت کــه مــردم پیــش از  ــل می شــوند؛ ازای ــد، ناخــودآگاه به ســوی آن متامی را مشــاهده می کنن
شــنیدن گفتــار، رفتــار مــا را ببیننــد. اگــر رفتــار صادقانــه باشــد، گفتــار هــم بــه دل می نشــیند و چنانچــه رفتار 
ــار نیــز اثــر چندانــی نــدارد )حســینی، 1392، ص 272-271(. بــر اســاس  بیانگــر صداقــت فــرد نباشــد، گفت
تربیــت اســامی، اگــر انســان در ارتبــاط بــا مخاطــب، رفتــار و گفتــار صادقانــه ای از خــود نشــان دهــد، اعتامد 
مخاطــب بــه گوینــده را بــه همــراه دارد و ارتبــاط، لذت بخش تــر و اثرگذارتــر خواهــد بــود. ازایــن رو، انســان 
در نــگاه اســام، بایــد به گونــه ای باشــد کــه صداقــت هــم در گفتــار و هــم در رفتــار او متبلــور باشــد. ایــن 

رفتــار ســبب موفقیــت او در ایجــاد ارتبــاط بــا قاطبــه ی جامعــه می شــود.

5-8. پرهیز از سخن زشت
ســخن زشــت، زمینه ســاز اختــال در ارتبــاط میان فــردی اســت و در تربیــت اســامی بســیار نکوهــش 
شــده اســت. امــام علــی)ع( می فرمایــد: »إیـّـاَک َو ُمســتَهَجَن الــَکاِم؛ فَإنـّـه یُوِغــُر الُقلـُـوب  )خوانســاری، 1366، 
ج 2، ص 298(؛ از بــه کار بــردن الفــاظ زشــت ســخت پرهیــز کــن؛ زیــرا ایــن عمــل در دل هــای دیگــران آتــش 
عنــاد و کینــه را شــعله ور می ســازد.« و نیــز آن حــرت دربــاره ی زیان هــای زشــت گویی می فرمایــد: »إیَّــاَک 
و َمــا یُســتَهَجُن ِمــَن الــَکاِم؛ فإنـّـه یَحبــس ُ َعلَیــَک اللّئــاَم َو یَُنّفــُر َعنــَک الِکــرام )هــامن، ص 156(؛ از ســخنان 
قبیــح و مســتهجن پرهیــز کــن؛ زیــرا زشــت گویی، افــراد پســت و فرومایــه را در اطــراف تــو نگــه مــی دارد و 
اشــخاص بزرگــوار و نجیــب را از گــرد تــو پراکنــده می ســازد.« قــرآن نیــز بــه پیــروان خویــش دســتور می دهــد 
ــم«  ــِر ِعل ــدوا ِبَغی ــِه َفَیســبوالله َع ــن دوِن الل ــن �َدعــون ِم ــبوا الذ� ــد: »وَ ال تَس ــاب کنن از ناســزاگویی اجتن
)انعــام، 108(. همچنیــن، در آیــه دیگــری بــه گفتــار نیکــو توصیــه می کنــد: »َو ُقولُــوا لِلنــاِس ُحســنا« )بقــره، 
ــباَب  83(. امــام باقــر)ع( در می فرمایــد: »قولــوا لِلنــاِس مــا تُِحبّــوَن ان یُقــاَل لَُکــم فـَـاّن اللــَه یُبِغــُض اللَّعــاَن السَّ
ــش الســائَِل املُلِحــف؛ بهــر و زیباتــر از آن گونــه کــه دوســت داریــد  ــاَن َعلَــی املومنیــَن الفاِحــَش املَتَفحِّ الطَّعَّ
دیگــران بــا شــام ســخن بگوینــد، بــا آنــان ســخن بگوییــد! به درســتی کــه خداونــد کســی را دشــمن مــی دارد 
کــه بــه مؤمنیــن ناســزا گویــد و آنــان را لعنــت کنــد و طعنــه بزنــد« )مجلســی، 1403 ق، ج 78، ص 281(. 
بــا تأمــل در آیــات و روایــات درمی یابیــم کــه در نــگاه تربیــت اســامی، نوعــی ســفارش دوســویه مشــاهده 
ــا  ــر، از ســخن زشــت ب ــد و از ســوی دیگ ــه می کن ــد آن توصی ــا و فوای ــه ســخن زیب می شــود. از یک ســو، ب
ــار آن بازمــی دارد. ســخن زشــت انســان های بزرگــوار را از اطــراف شــخص طــرد و روابــط  ــار زیان ب ــان آث بی
انســانی را قطــع می کنــد و از تعامــات انســانی به شــدت می کاهــد. بــر ایــن اســاس، شایســته اســت انســان 
در ارتباطــات روزمــره ی خــود بــا انســان های دیگــر، از واژه هــای زشــت و ناپســند، خــودداری و عبــارات نیکــو 
و پســندیده را جایگزیــن آن کنــد. مســلامً کســی کــه خــود را از ایــن امــر ناپســند بــازدارد، موجــب فزونــی و 

تــداوم ارتبــاط اســت.
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5-9. پرهیز از فرمان دادن
در روایتــی گزارش شــده اســت کــه امــام علــی)ع( بــه یکــی از یارانــش نوشــت: »ســفارش می کنــم تــو را و 
خــود را بــه پرهیــزگاری.« در ایــن روایــت، یــک نکتــه ی ظریــف ارتباطــی و تربیتــی نهفتــه اســت و آن اینکــه 
ــه  ــد ب ــزار اســت و در صــورت شــنیدن کام دســتوری، تــاش می کن ــاً از دســتور و امرونهــی بی انســان فطرت
نحــوی از انجــام آن رسبــاز زنــد. مولــی علــی)ع( در نامــه ی خــود بــه شــیوه  ی ماهرانــه ای، ایــن مانــع ارتباطــی 
را از میــان بــرده و در آغــاز نامــه ننوشــته اند ســفارش می کنــم تــو را )حالــت امــری و دســتوری(، بلکــه بــه 
ــه  ــر ایــن اســاس، مطالب ــد. ب ــر ایشــان جبهه گیــری نکن ــا فــرد مقابــل، در براب ــد ت ــز ســفارش می کن خــود نی
کــردن، فرمــان دادن، فشــار آوردن و رفتارهایــی از ایــن قبیــل، دیگــران را وا مــی دارد در مقابــل مــا صف آرایــی 
کننــد. بــرای جلوگیــری از چنیــن واکنش هایــی، تنهــا کافــی اســت خواســته های خــود را محرمانــه و در قالــب 
ــرد  ــر اســاس احــرام شــکل می گی ــان ب ــد، رفتارت ــزی را تقاضــا می کنی ــم. هنگامی کــه چی تقاضــا مطــرح کنی

)فیــاض و دیگــران، 1389، ص 16(.
ــی، 1369، ج 3،  ــود« )کلین ــاک ش ــد، ه ــت طلب ــس ریاس ــد: »هرک ــاره می فرمای ــادق در این ب ــام ص ام
ص405(. ایــن روایــت در راســتای تربیــت اســامی بیــان می کنــد: کســی کــه بــه دنبــال برتــری بــر دیگــران 

ــردی اســت. ــط میان ف ــه رواب ــد، موجــب آســیب زدن ب ــتور می ده ــواره دس اســت و هم

نتیجه گیری
 بــا تأمــل در آیــات قــرآن و روایــات بــا رویکــردی تربیتــی، بــرای از میــان بــردن موانــع ارتباطــات انســانی، 
ــن راه حــل  ــن و مهم تری ــرد: »بینشــی« »انگیزشــی« و »کنشــی«. اولی ــوان ســه راهــکار را مشــاهده ک می ت
منابــع اســامی، بینشــی اســت. تــا نــوع نــگاه انســان نســبت بــه خــدا، خــود، هســتی و دیگــران تغییــر نکنــد 
ــوع نگــرش انســان  ــن راهــکار الزم اســت ن ــع منی شــود. در ای ــد واق ــچ راهــکاری، مفی و اصــاح نشــود هی
نســبت بــه خداونــد )جهان شناســی الهــی(، خــود و جامعــه تغییــر کنــد تــا بتوانــد ارتبــاط درســت درون فردی 
و فرافــردی داشــته باشــد. در گام بعــدی الزم اســت انگیزه هــا اصــاح شــود )راهــکار انگیزشــی(. به کارگیــری 
روش هــای مثبت نگــری، همدلــی، تواضــع و فروتنــی، حســن خلــق، درگذشــن از خطــای دیگــران ازجملــه ی 
مهم تریــن آنهاســت کــه متــون دینــی پیشــنهاد می کنــد؛ همچنیــن، برقــراری متــاس چشــمی مناســب، رعایــت 
ــود  ــد ب ــر خواه ــاری مؤث ــی و رفت ــه ی کنش ــتور دادن، در جنب ــز از دس ــردن، پرهی ــوش ک ــرام، گ ادب و اح
)راهــکار کنشــی(. در اندیشــه ی تربیتــی اســام اگــر ایــن راهکارهــا به درســتی و تــوأم باهــم و در جــای خــود 

انجــام گیــرد، کمــک شــایانی در بهبــود روابــط انســانی خواهــد داشــت.
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پاینده، ابوالقاسم؛ نهج الفصاحه؛ تهران، دنیای دانش، 1382 ش.  

پرهیزگار، کامل؛ روابط انسانی؛ اصفهان، کوروش کبیر، 1354 ش.  

پیشگر، زری؛ آداب سخن در قرآن و روایات؛ معارف قرآنی، شامره ی 4، 1390 ش.  

ـــم،    ـــی؛ ق ـــی درایت ـــح: مصطف ـــم؛ محقق/مصح ـــم و دررالکل ـــف غررالحک ـــد؛ تصنی ـــدی، عبدالواحد بن محم متیمی آم

دفـــر تبلیغـــات اســـامی، 1366 ش.

ــــــــــــــــــــــــــ؛ غررالحکم و دررالکلم؛ محقق/مصحح: سید مهدی رجائی؛ قم، دارالکتب االسامیه، 1410 ق.  

ــــــــــــــــــــــــــ؛ ترجمه ی لطیف و سعید راشدی؛ قم، پیام علمدار، 1388 ش.  

ـــی    ـــای اجتامع ـــا«؛ پژوهش ه ـــام رض ـــار ام ـــار و رفت ـــاط در گفت ـــای ارتب ـــاط؛ »بازدارنده ه ـــی خی ـــی و عل ـــزا، عل جانف

اســـامی، شـــامره ی 109، 1395 ش.

ــــــــــــــــــــــــــ؛ »زیرساخت های درونی ارتباط مؤثر در احادیث امام رضا«؛ فرهنگ رضوی، شامره ی 5، 1393 ش.  

حسین زاده، علی؛ »راهکارهای ارتباط مؤثر در میان اعضای خانواده«؛ معرفت، شامره ی 147، 1388 ش.  

حسینی، داوود؛ راه سعادت، روابط انسان با دیگران از منظر اخاق اسامی؛ تهران، مشعر، 1392 ش.  

حال خـــور، کوثـــر و نـــوروز امینـــی؛ اصـــول روابـــط اجتامعـــی در ســـبک زندگـــی قرآنـــی در حـــوزه تعامـــات   

اجتامعـــی؛ احســـن  الحدیـــث، 1393 ش.

ــح:     ــم؛ محقق/مصحـ ــم و دررالکلـ ــر غررالحکـ ــاری بـ ــامل خوانسـ ــا جـ ــن؛ رشح آقـ ــا جامل الدیـ ــاری، آقـ خوانسـ
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محمدبن حســـین حســـینی و جال الدیـــن محـــدث ارمـــوی؛ تهـــران، دانشـــگاه تهـــران، 1366 ش.

دادگران، سید محمد؛ مبانی ارتباط جمعی؛ تهران، فیروزه، 1374 ش.  

ـــت،    ـــی، ســـهراب؛ شـــیرخانی، محمدرضـــا؛ »شـــاخص های ســـخن گفـــن در اســـام«؛ معرف ـــدرت؛ مروت ـــاری، ق ذوالفق

شـــامره ی 197، ســـال 23، 1393 ش.

رضوان فر، احمد؛ فرهنگ اخاقی معصومین؛ قم، مرکز پژوهش های اسامی صداوسیام، 1387 ش.  

ریچاردسون، جری؛ وان. ال. پی؛ معجزه ارتباط؛ ترجمه ی مهدی قراچه داغی؛ تهران، الرز، 1374 ش.  

زارعـــی، محمـــد؛ موســـوی، ســـید محمدحســـین؛ رضـــوی دوســـت، غامرضـــا؛ کوهســـتانی، لیـــا؛ »مهارت هـــای   

ــیره نبـــوی«؛ مشـــهد، سخن گســـر، 1396 ش. ــاط میان فـــردی و موانـــع آن در سـ ــاد ارتبـ ایجـ

زورق، محمدحسین؛ ارتباطات و آگاهی؛ تهران، رسوش، 1389 ش.  

ساروخانی، باقر؛ جامعه شناسی ارتباطات؛ بی جا، موسسه اطاعات، 1368 ش.  

سنامر، الهام؛ تأثیر مهارت های ارتباطی بر روابط انسانی از منظر قرآن کریم و روایات؛ شامره ی 55، 1394 ش.  

شیربندی، شکوفه؛ »اصول حاکم بر ارتباطات پیامر اعظم در دوران مکی«؛ فرهنگ پژوهش، شامره ی 32، 1394 ش.  

ـــا رویکـــرد اســـامی؛ قـــم، پژوهشـــگاه    ـــار ســـازمانی ب شـــفیعی، عبـــاس و خدمتـــی، ابوطالـــب؛ پیـــروز، علـــی آقـــا؛ رفت

حـــوزه و دانشـــگاه، 1385 ش.

ـــال    ـــان«؛ اخـــاق، س ـــی انس ـــار اخاق ـــود در رفت ـــناخت خ ـــگاه ش ـــبحانی نیا؛ »جای ـــی س ـــادی و محمدتق ـــی، ه صادق

ـــارم، شـــامره ی 12، 1390 ش. چه

ـــین    ـــه مدرس ـــم، جامع ـــوی؛ ق ـــر موس ـــه ی محمدباق ـــزان؛ ترجم ـــیر املی ـــه ی تفس ـــین؛ ترجم ـــی، محمدحس طباطبای

ـــامی، 1374 ش. ـــارات اس ـــر انتش ـــم دف ـــه ق ـــوزه علمی ح

ـــــــــــــــــــــ؛ سنن النبی؛ ترجمه ی حامد رحمت کاشانی؛ تهران، پیام عدالت، 1385 ش.  

طرسی، حسن بن فضل؛ مکارم االخاق؛ قم، الریف الرضی، 1412 ق.  

طوســـی، محمدبن الحســـن؛ تهذیـــب االحـــکام؛ محقق/مصحـــح: محمدبن الحســـن، خرســـان حســـن املوســـوی؛   

تهـــران، دارالکتـــب االســـامیه، 1407 ق.

ـــــــــــــــــــــــ؛ االمالی؛ قم، دارالثقافه موسسه البعثه،1414 ق.  

فراهیدی، خلیل بن احمد؛ العین؛ قم، هجرت، 1409 ق.  

فرهنگی، علی اکر؛ ارتباطات انسانی؛ تهران، خدمات فرهنگی رسا، 1374 ش.  

ــان«؛    ــیره معصومـ ــای ارتباطـــی میان فـــردی در سـ ــه کریمـــی؛ »بررســـی مهارت هـ ــاض، ایراندخـــت و مرضیـ فیـ

تربیـــت اســـامی، شـــامره ی 10، 1389 ش.

قرائتی، محسن؛ تفسیر نور؛ تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1388 ش.  

کراجکی، محمد بن علی؛ کنز الفوائد؛ محقق/مصحح: عبدالله نعمه؛ قم، دارالذخائر، 1410 ق.  

کلینـــی، محمدبن یعقـــوب؛ اصـــول کافـــی؛ ترجمـــه ی ســـید جـــواد مصطفـــوی؛ تهـــران، کتاب فروشـــی علمیـــه   

ــامیه، 1369 ش. اسـ

ــــــــــــــــــــــ؛ الکافی )اسامیه(؛ ترجمه ی علی اکر غفاری و محمد آخوندی؛ تهران، دارالکتب االسامیه، 1407 ق.  

ــــــــــــــــــــــ؛ الکافی )دارالحدیث(؛ قم، دارالحدیث، 1429 ق.  

کول، کریس؛ موفقیت در ارتباط؛ ترجمه ی وجیهه ابراهیمی؛ اصفهان، جامع پارسیان، 1383 ش.  
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مجلسی، محمدباقر بن  محمدتقی؛ بحاراالنوار؛ بیروت، دار احیاء الراث العربی، 1403 ق.  

ـــی؛    ـــار الرســـول؛ محقق/مصحـــح: ســـید هاشـــم رســـولی محات ـــی رشح اخب ـــول ف ـــرآة العق ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ م

ـــامیه، 1404 ق. ـــب االس ـــران، دارالکت ته

محدثی، جواد؛ اخاق معارشت؛ قم، حوزه علمیه قم، 1379 ش.  

محســـنیان راد، محمدمهـــدی؛ ارتباطـــات انســـانی؛ تهـــران، ســـازمان مطالعـــه و تدویـــن کتـــب علـــوم انســـانی   

دانشـــگاه ها )ســـمت(، 1392 ش.

مدرســـی، هـــادی؛ آزیـــر، حمیدرضـــا؛ شـــیخی، حمیدرضـــا؛ دوســـتی و دوســـتان؛ مشـــهد، بنیـــاد پژوهش هـــای   

اســـامی آســـتان قـــدس رضـــوی، 1372 ش.

مکارم شیرازی، نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران، دارالکتب االسامیه، 1371 ش.  

ــــــــــــــــــــ؛ اخاق در قرآن؛ قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب، 1377 ش.  

ــــــــــــــــــــ؛ برگزیده تفسیر منونه؛ نارص علی بابایی؛ تهران، دارالکتب االسامیه، 1382 ش.  

ـــی    ـــن زاده آمل ـــن حس ـــه ی حس ـــه؛ ترجم ـــی رشح نهج الباغ ـــه ف ـــاج الراع ـــه؛ منه ـــرزا حبیب الل ـــی، می ـــمی خوی هاش

و محمدباقـــر کمـــره ای؛ محقق/مصحـــح: ابراهیـــم میانجـــی؛ تهـــران، مکتبـــة االســـامیه، 1400 ق.


