راهکارهای رفع موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات

با رویکرد تربیتی

انســان بـرای رفــع نیازهــای زندگــی خــود ،بــه تعامــل و ارتبــاط با
چکیده دیگـران وابســته اســت؛ امــا گاهــی ایــن ارتبــاط دچار نابســامانی
و نابهنجــاری میشــود .عواملــی را کــه ســبب اختــال در روابــط
میانفــردی میگــردد ،ســدهای ارتباطــی مینامنــد .هــدف نوشــتهی پیــش
رو ،بیــان راهکارهــای رفــع موانــع ارتباطــات انســانی ،در آموزههــای دینــی بــا
رویکــرد تربیتــی اســت .روش تحقیــق ،توصیفــی -تحلیلــی ،بــا نگاهــی قرآنــی-
روایــی و رویکــرد تربیتــی اســت کــه پــس از طــرح نــکات مقدماتــی و بیــان موانــع
ارتباطــی ،بــا جســتجو در آیــات و روایــات ،بــه مجموعـهای از راهکارهــا پرداختــه
اســت .یافتههــا نشــان میدهــد ،بــا تأمــل در ایــن متــون ،راهکارهــایِ بینشــی،
کنشــی و انگیزشــی را میتــوان بــرای رفــع موانــع و بهبــود ارتباطــات انســان،
بهمنظــور رســیدن بــه تربیــت اســامی مشــاهده کــرد .نتیج ـهی پژوهــش بیــان
میکنــد :اولیــن گام« ،روش بینشــی» اســت؛ تــا نــگاه فــرد نســبت بــه خــود ،خــدا
و دیگ ـران تغییــر نکنــد و انســان بــه شــناخت درســتی از پیرامــون خــود نرســد،
هیــچ اقدامــی مثربخــش نیســت .در گام بعــدی ،بایــد انگیــزهی فــرد تغییــر کنــد
(روش انگیزشــی) .شــخص بایــد مثبتنگــر باشــد ،بــا دیگـران همدلــی و همراهــی
کنــد ،حســن خلــق داشــته باشــد و از لغــزش اف ـراد ب هراحتــی درگــذرد .در انتهــا،
بــا روش کنشــی ،رفتــار خــود را بــا دیگـران اصــاح کنــد تــا بــه تربیــت صحیحی در
حــوزهی فــردی و اجتامعــی دســت یابــد .شــایان توجــه اســت کــه در آموزههــای
دینــی ،بــر توأمــان بــودن هم ـهی راهکارهــا باهــم توصیهشــده اســت.

تاریخ دریافت1396/10/4 :
تاریخ پذیرش1398/8/8 :
از صفحه  19تا صفحه 40

حسین خاکپور

دانشـــیار علـــوم قـــران و حدیـــث
دانشـــگاه سیســـتان و بلوچســـتان
نویسندهیمسئول.

مرضیه احمدزاده

کارش ــناس ارش ــد عل ــوم ق ـران و حدی ــث
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان.

غالمرضا رضویدوست

مربی علوم قران و حدیث دانشگاه
سیستان و بلوچستان.

واژگان کلیدی:

راهکار ،موانع ،ارتباط انسانی،
قرآن ،کنش ،تربیت.
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 .1مقدمه

احســاس نیــاز در انســانها ســبب برق ـراری ارتبــاط میانفــردی شــد و بــا تحــول جامعــه ،مهارتهــای
انســان در برقـراری 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 ،مهارتهــا و ویژگیهــای
متفاوتــی از چگونگــی ارتباطــات انســانی بــه جهــان معرفــی شــد .پیامــر اســام بــا مهارتهــای ارتباطــی،
دیگـران را بــه خــود جــذب کردنــد .بــر همیــن اســاس میتــوان 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 اخالقــی اســام بـرای رســیدن بــه تربیــت دینــی ،بــه حــوزهی رفتارهــای
جمعــی و روابــط اجتامعــی مســلامنان بازمیگــردد .ایــن تعالیــم ،بــا وجــدان و خــرد جمعــی بــری ســازگار
اســت و مبنــای تنظیــم مناســبات و تعامــات اجتامعــی انســان مســلامن بهشــار میآیــد.
واژهی ارتبــاط از ریشـهی التیــن  communisبــه معنــای اشـراک اســت .ایــن واژه در زبــان فارســی،
بــه معنــای پیونــد و ربــط دادن و بهصــورت اســم مصــدر بــه معنــای بســتگی ،پیونــد ،پیوســتگی و رابطــه
کاربــرد دارد (دادگ ـران ،1374 ،ص « .)14ارتبــاط فــن انتقــال اطالعــات ،افــکار و رفتارهــای انســانی از یــک
شــخص بــه شــخص دیگــر [اســت]» (ســاروخانی ،1368 ،ص  .)5کولــی ،ارتبــاط را مکانیســمی میدانــد کــه
روابــط انســانی بــر اســاس و بهوســیلهی آن بــه وجــود میآیــد و متــام مظاهــر فکــری و وســایل انتقــال و
حفــظ آنهــا ،در مــکان و زمــان ،بــر پایـهی آن توســعه مییابــد (زورق ،1389 ،ص  .)38از نــگاه دیگــر« ،ارتبــاط
عبــارت اســت از فراگــرد انتقــال پیــام از ســوی فرســتنده بـرای گیرنــده ،مــروط بــر آنکــه در گیرنــدهی پیــام،
مشــابهت معنــی ،بــا معنــی موردنظــر فرســتندهی پیــام ایجــاد شــود» (محســنیا نراد ،1392 ،ص  .)12بهطــور
خالصــه میتــوان گفــت :رصف ارســال پیــام از فرســتنده بــه گیرنــده ،ارتبــاط نیســت؛ زیـرا ارتبــاط جریانــی
دوســویه اســت کــه بهواســطهی آن ،افــکار ،احساســات و عقایــد بــه شــکل پیامهــای کالمــی و غیرکالمــی از
طریــق بــه کار بــردن معانــی -کــه بـرای دو طــرف یکســان اســت  -بــه دیگــری منتقــل میشــود؛ بنابرایــن،
تعریــف اخیــر را بهمثابـهی تعریــف منتخــب برمیگزینیــم .بهطورکلــی ،ارتباطــات انســانی شــامل شــناخت
همـهی فعلوانفعــاالت ســلوک و رفتــار اجتامعــی افـراد یــک گــروه انســانی اســت (پرهیــزگار ،1354 ،ص .)3
آنچــه از نفــوذ ارتبــاط میکاهــد و ســبب میگــردد کــه ارتبــاط مؤثــر واقــع نشــود و ســوءتفاهم بــه وجــود
بیایــد ،موانــع ارتباطــی یــا اختــاالت نامیــده میشــود (هاشــمی ،1385 ،ص )10؛ یعنــی هــر عاملــی کــه بــه
جلوگیــری از ارتبــاط انســانی منجــر گــردد و یــا در راه ایجــاد آن خلــل وارد کنــد ،موانــع ارتباطــی نامیــده
میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه قــرآن و روایــات بـرای هــر یــک از ابعــاد وجــودی انســان راهــرد و برنامـهای
روشــن و مــدون دارد ،رویکــرد اســام بــه انســان ،واقعبینانــه و ترکیبــی از دو رویکــرد آفاقــی و ا َنفســی
اســت؛ بــه ســخن دیگــر ،برنامههــا و آموزههــای تربیتــی و معرفتــی دیــن اســام از یکســو ،ناظــر بــه بعــد
فردانــی و ســاحت تنهایــی او اســت و از ســوی دیگــر ،بــه زندگــی اجتامعــی او بــذل توجــه و عنایــت شــایان
دارد؛ ازایـنرو در متــون دینــی ،راهکارهــای مناســبی بـرای رفــع ســدهای ارتباطــی پیشبینــی شــده اســت.
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پیشینهی پژوهش

تــا جایــی کــه نگارنــدگان بررســی کردهانــد ،تاکنــون کتــاب ،پایاننامــه و مقال ـهی مســتقلی دربــارهی
راهکارهــای رفــع موانــع ارتبــاط انســانی از منظــر قــرآن و روایــات نوشــته نشــده اســت؛ امــا بهطــور عــام
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :بولــن ( )1391در فصــل دوم کتــاب روانشناســی روابــط انســانی
(مهارتهــای مردمــی) ،بهطــور خــاص بــه بیــان موانــع ارتباطــی میپــردازد .فصــل هفتــم کتــاب مبانــی
ارتباطــات انســانی (فرهنگــی ،)1373،بــه اثربخشــی ارتبــاط میانفــردی اشــاره میکنــد .مقال ـهی «بررســی
مهارتهــای ارتباطــی بینفــردی در ســیره معصومــان» (فیــاض و کریمــی ،)1389 ،بــه بیــان مهارتهــای
ارتباطــی بــر مبنــای ســیرهی معصومیــن پرداختــه اســت؛ امــا پژوهــش حــارض قصــد دارد :راهکارهــای رفــع
موانــع ارتبــاط انســانی را بــا اســتفاده از آموزههــای قرآنــی و روایــی -در ابعــاد تربیتــی  -تحلیــل و بررســی
کنــد.

 .2موانع ارتباطات انسانی

از منظــر اســام ،زندگــی انســان هنگامــی روی در کــال و ســعادت خواهــد داشــت کــه رفتــار و کــردار
او بــر آداب و هنجارهــای شایســته و قواعــد روشــن و نیکــو ســامان یابــد کــه آموزههــای دینــی بهتفصیــل
و بــا ذکــر جزئیــات ،منظومـهاش را تدویــن کردهانــد؛ امــا اگــر در فرآینــد ارتبــاط ،میــانِ فرســتنده ،گیرنــده،
محتــوای پیــام ،وســیلهی ارتبــاط و بازخــورد پیــام .مشــکل و یــا اختاللــی رخ دهــد ،موانــع ارتباطــی ایجــاد
میشــود کــه مهمتریــن آنهــا را طــرح میکنیــم:

 .2-1تفاوت قائل شدن در برخورد

یکــی از موانــع ارتباطــی ،تفــاوت قائــل شــدن میــان افـراد اســت .آیــات و روایــات تربیتــی بســیاری بــر
ایــن مســئله تأکیــد دارنــد کــه تفــاوت قائــل شــدن میــان انســانها میتوانــد هــم باعــث خشــم خــدا و هــم
انقطــاع ارتباطــی شــود و انســان را از تعالــی و تربیــت اســامی دور ســازد؛ بهعنــوان منونــه ،ســورهی مبارکــه
ـس َوتَـ َو َّل آنجــا َء ُه ْالَ ْع َمــى»؛ ایــن تفــاوت را باعــث غضــب خــدا و ســدی
«عبــس» آنجــا کــه میفرمایــدَ « :عبَـ َ
ارتباطــی میدانــد .امــام رضــا(ع) نیــز در حدیثــی از تفــاوت برخــورد مســلامن فقیــر بــا غنــی بهشــدت انتقــاد
میکنــد و آن را موجــب خشــم خــدا در قیامــت میدانــد :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،
 ،1366ص  .)442در آموزههــای قــرآن و روایــات بــا نگاهــی تربیتــی ،علــت چنیــن امــری در نژادگرایــی و
ترجیــح بــر اســاس ثــروت خالصهشــده اســت کــه بهک ـرات نیــز از نهــی شــده اســت .مؤیــد نژادگرایــی را
میتــوان بــه تفــاوت در رنــگ پوســت ،زبــان ،فرهنــگ و گویــش دانســت کــه تعصــب در ایــن زمینههــا،
خــود عاملــی ب ـرای جلوگیــری از ارتبــاط میشــود .اگــر بــر اســاس آموزههــای تربیتــی قــرآن ،بــه برتــری
انســانها بــر اســاس تقــوا قائــل باشــیم ،در رفــع ایــن مانــع گام بــر خواهیــم داشــت.
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 .2-2ترس

تــرس مانــع دیگــری اســت کــه ســبب اختــال در سیســتم ارتباطــی میشــود .تــرس ازآنجهــت بــه فرآینــد
ارتبــاط آســیب میرســاند کــه انســان ترســو از گفــن پیــام و ســخن خــود رصفنظــر میکنــد و در صــورت
آغــاز ســخن ،بــا کوچکتریــن چالشــی ،ارتبــاط را رهــا کــرده و بــه رسانجــام منیرســاند (جانف ـزا و دیگ ـران،
ـت املخلـ َ
ـوق
ـت الخالـ َـق فَــررتَ إلیــه ،إذا ِخفـ َ
 ،1395ص  .)37در اینبــاره ،امیرمومنــان علــی(ع) فرمــود« :إذا خفـ َ
فَــررتَ مـ ُن (خوانســاری ،1366 ،ج  ،3ص )127؛ هــرگاه از خــدا برتســی ،بهســوی او میگریــزی؛ ولــی هــرگاه از
مخلــوق برتســی ،از وی میگریــزی» .ایــن روایــت بــه دو نکتـهی مهــم اشــاره میکنــد :تــرس از خــدا ،خــوب
و باعــث تعالــی اســت؛ امــا تــرس از خلــق ســبب گریـزان شــدن از مــردم و گرفتــار شــدن در وادی تنهایــی
اســت؛ ازایـنرو ،افـرادی کــه تــرس در وجــود آنــان رخنــه کــرده ،قــادر نیســتند ســخن خــود را بــا رصاحــت
و قاطعیــت بیــان کننــد و غالبـاً در برقـراری ارتبــاط بــا همنوعــان دچــار شکســت میشــوند و ایــن مشــکل
ناشــی از عــدم شــناخت و ویژگیهــای درونــی افـراد اســت .در تربیــت اســامی ،بــه هــان انــدازه کــه تــرس
از خــدا ســتایش شــده ،تــرس از انســانها و ابـراز نکــردن خواسـتهای خــود در برابــر آنــان نکوهــش شــده
است.

 .2-3خشم و غضب

از عوامــل اختــال در سیســتم ارتباطــی و دوری از تربیــت اســامی ،میتــوان بــه خشــم و غضــب اشــاره
کــرد کــه در گزارههــای دینــی بــه آن توجــه شــده اســت .خداونــد متعــال دراینبــاره میفرمایــدَ « :و لَــو
ـب النفضــوا ِمــن َحولِــک (آلعمـران)159 ،؛ اگــر خشــن ،تندخــو و ســنگدل بــودی ،از
کُنـ َ
ـت َفظّــا غَلیــظ القلـ ِ
اط ـراف تــو پراکنــده میشــدند ».روشــن اســت کــه گفتــار و رفتــار خشــونتآمیز ،باعــث شکســت رابطــه
و دوری مــردم میشــود .انســانی کــه خشــمگین اســت ،تعــادل روانــی نــدارد و نیــروی تعقــل او تحــت
تأثیــر قــرار میگیــرد و منیتوانــد ســخنان خــود را درســت بیــان کنــد و پیــام خــود را بفرســتد و دچــار
آســیب میگــردد .غضــب ،خردهــا را دچــار اختــال میکنــد و موجــب میشــود کــه حقیقــت ب ـرای آدمــی
ـاب
ـب یفسـ ُد االلبـ َ
مخفــی مبانــد (شــفیعی و دیگـران ،1385 ،ص  .)132حــرت علــی(ع) میفرمایــد« :الغَضَ ـ ُ
الصــواب (متیمیآمــدی ،1366 ،ج  ،1ص )65؛ خشــم ،عقلهــا را تبــاه میگردانــد و انســان را
َو یُبع ـ ُد مــن ّ
(ع)
ـب ت ُغ ّیـ ُر
ـ
غ
ال
ة
ُ
ـد
ـ
«ش
ـت:
ـ
اس
ـده
ـ
آم
ـی
ـ
عل
ـرت
ـ
ح
از
ـر
ـ
دیگ
ـی
ـ
روایت
در
ـز
ـ
نی
و
ـازد»
ـ
س
ی
م
از حقیقــت دور
َضَ ِ
امل َنطــق َو تَقطَ ـ ُع مــا ّده ال ُح ّجــة َوت ُ َّف ـ َر ُق الفهــم؛ شــدت خشــم ،نحــوهی ســخن گفــن را تغییــر میدهــد و
ریش ـهی برهــان را قطــع میکنــد و درک و فهــم را از هــم میگســلد» (کراجکــی 1410 ،ق ،ج  ،1ص .)319
خشــم از مهمتریــن عوامــل دوری از تربیــت اســامی اســت و در همـهی ادیــان مذمــت شــده اســت .شــخص
عصبانــی ،منیتوانــد رسه را از نــارسه تشــخیص دهــد و در ارتباطــات موفــق عمــل کنــد .در ایــن صــورت ،نــوع
بیــان مطلــب ،چــون تــوأم بــا خشــم اســت ،تغییــر میکنــد و حتــی منطــق و اســتدالل منیتوانــد کارایــی
داشــته باشــد (شــفیعی و دیگـران ،1385 ،ص  .)132تحلیــل روایــت نشــان میدهــد کــه خشــم ســبب تغییــر
آهنــگ کالم میشــود؛ ازایـنرو ،در نحــوهی تعامــل اثــر میگــذارد .بــر اســاس ایــن حدیــث ،خشــم اســتدالل
منطقــی را از انســان ســلب میکنــد و درنتیجــه ،پیونــد میــان کالم و درک را جــدا میکنــد .درســت بــه همیــن
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علــت اســت کــه انســانهای پرخاشــگر و دارای روحیــات متالطــم شــاید بتواننــد ارتباطــات متعــددی برقـرار
کننــد؛ امــا مــدت ایــن ارتبــاط کوتــاه خواهــد بــود .همیــن روحیــه باعــث برهــم زدن ایــن ارتبــاط میشــود.

 .2-4دروغ

دروغ از صفتهایــی اســت کــه در آموزههــای دینــی بســیار نکوهــش شــده و بــر فرآینــد ارتبــاط
تأثیــر منفــی میگــذارد .آیــات و روایــات بســیاری دربــارهی زشــتی دروغ ســخن میگوینــد .خداونــد متعــال
ـذب الذیـ َن ال یُو ِمنــونَ بِا�یـاِت اللـ ِه َو
آن را برابــر بــا نداشــن ایــان معرفــی کــرده اســت« :إمنــا یَفــری الکـ َ
ـم الکاذبــون (نحــل)105 ،؛ هامنــا دروغ میگوینــد کســانی کــه بــه آیــات خداونــد ایــان ندارنــد
اولئــکَ ُهـ ُ
و دروغگویــان واقعــی آنــان هســتند ».ایــن آیــه بهخوبــی ،زشــتی دروغ را مجســم کــرده اســت .دروغ در
تعامــل بــا یکدیگــر ،ســبب ســلب اعتــاد میشــود .امــام صــادق(ع) از عیســیابنمریم(ع) نقــل فرمــود:
«کســی کــه بســیار دروغ گویــد ،ارزشــش نــزد خــدا و نــزد خلــق او از بیــن مـیرود» (کلینــی ،1407،ج  ،2ص
 .)341در روایــت دیگــری از حــرت علــی(ع) آمــده اســت« :دروغگــو و مــرده یکســان هســتند؛ زیـرا هامنــا
برتــری زنــده بــر مــرده ،در اطمینــان مــردم بــه اوســت؛ پــس وقتــی مــردم بــه ســخن دروغگــو اعتــاد نکننــد،
زنــده بودنــش باطــل اســت» (متیمیآمــدی ،1388،ص  .)150ازای ـنرو ،مهمتریــن رسمای ـهی یــک جامعــه،
اعتــاد و اطمینــان عمومــی اســت و مهمتریــن چیــزی کــه ایــن رسمایــه را نابــود میکنــد ،دروغ و خیانــت
اســت؛ بــه همیــن علــت ،پیشــوایان دیــن از دوســتی بــا چنــد طایفــه ازجملــه دروغگویــان بهشــدت نهــی
کردهانــد (حاللخــور و همــکاران ،1393 ،ص  .)57امــام علــی(ع) میفرمایــد« :إیــاک َ َو مصادقــه الکــذاب؛
فإنــه کالـراب ،یقــرب علیــکَ البعیــد َو یَبعــد علیــک القریب؛ از دوســتی بــا دروغگــو بپرهیز کــه او همچون
رساب اســت ،دور را در نظــر تــو نزدیــک و نزدیــک را دور میســازد» (نهجالبالغــه ،کلمـهی قصــار  .)37تأمــل
در احادیــث فــوق نشــان میدهــد :از نــگاه تربیــت اســامی همنشــینی بــا دروغگــو باعــث ســلب اعتــاد
میشــود و از آن نهــی شــده اســت؛ زی ـرا بیاعتــادی میــان ارســالکننده و دریافتکننــده پیــام میتوانــد
عاملــی بـرای مانــع ارتباطــی دانســت و دیگــر رغبــت و میلــی بـرای ارتبــاط بیشــر میــان آنــان نخواهــد بــود.

 .2-5فضلفروشی در سخن

خودمنایــی و فضلفروشــی در ســخن ،ارتبــاط مؤثــر را غیرممکــن میســازد (ریچاردســون ،1374 ،ص
 .)43در آموزههــای دینــی از ایــن ویژگــی بــا عنــوان «تکــر» یــاد میشــود .بــا جسـتوجو در منابــع دینــی
بــا نگاهــی تربیتــی بــه دســت میآیــد کــه تکــر در همـهی اعــال انســان و حتــی کیفیــت راه رفــن او هــم
ـاس َو ال تَ ـ ِ
آشــکار میشــود .خداونــد از قــول لقــان حکیــم میفرمایــدَ « :و ال ت َُّصعــر َخــدّکَ لِل ّنـ ِ
ـش فــیِ
ِ
ـب ک َُّل ُمختــال فَخــور» (لقــان .)18،در اینجــا ،بــه دو صفــت بســیار زشــت و
االرض َم َرحــا إنّ اللــهَ ال یُ ِحـ ُ
ناپســند اشارهشــده كــه مایـهی از هــم پاشــیدن روابــط صمیامنـهی اجتامعــى اســت :یــى تكــر و ىباعتنــاىئ و
دیگــر غــرور و خودپســندی .ایــن دو ،انســان را از تربیــت دور میســازند و انســان را در عاملــى از تو ّهــم و
خودبرتربینــی فرومیبرنــد و رابط ـهی او را از دیگ ـران قطــع مىكننــد.
در حدیثــى از پیامــر اكــرم(ص) مىخوانیــم« :كــى كــه از روى غــرور و تكــر ،روى زمیــن راه بــرود،
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زمیــن و كســاىن كــه در زیــر زمیــن خفتهانــد و آنــان كــه روى زمیــن هســتند ،همــه او را لعنــت مىكننــد»
ـم
(مــکارم شــیرازی ،1382 ،ج  ،3ص )560؛ ازایـنرو ،قــرآن کریــم میفرمایــد« :فــا تُ َزکّــوا أنف َُسـکُم ُهـ َو أعلَـ ُ
بِ َــنِ اتَّقــی (نجــم)32،؛ پــس خودســتایی نکنیــد ،زیـرا او پرهیــزگاران را بهــر میشناســد ».بنــا بــر آنچــه بیــان
شــد ،تکــر و خودمنایــی در ســخن و رفتــار ،اثـرات ســوئی در روابــط میانفــردی و تربیــت شــخصی بــر جــای
میگــذارد .از دریچـهی تربیــت اســامی ،غــرور نهتنهــا غضــب خداونــد را بــه همـراه دارد ،بلکــه باعــث تنهــا
شــدن فــرد و قطــع ارتبــاط میشــود .بــا نگاهــی بــه اطرافیانتــان مشــاهده خواهیــد کــرد کــه افـراد مغــرور،
جایــگاه واقعــی و اثرگــذاری در روابــط خودشــان ندارنــد و معمــوالً دیگـران از آنــان گریزاننــد.

 .2-6تحقیر

تحقیــر را میتــوان از عوامــل مهــم موانــع ارتباطــی دانســت .خداونــد متعــال میفرمایــدَ « :ویــل لِ ـکُلِ
ُه َمــزة لُ َمــزه» (همــزه .)1 ،تحقیــر فــرد مســلامن ،از مــواردی کــه خداونــد بهشــدت از آن نهــی کــرده و
مرتکــب آن را بــه آتــش وعیــد داده اســت (رضوانفــر ،1387 ،ص  .)171-172رســول اکــرم(ص) میفرماینــد:
«أذ ََّل النـ ِ
ـاس َمـ ًن أهــا َن النــاس؛ خوارتریــن مــردم کســی اســت کــه مردمــان را خــوار شــارد» (شــیخ صــدوق،
(ع)
 1413ق ،ج  ،4ص ( .)396ابنبابویــه 1413 ،ق ،ج  ،4ص  )396و در روایــت دیگــری امــام صــادق فرمــود:
« َمـ ًن َح َّقـ َر ُمومنــا مســکینا لَــم یَـ َز ِل اللـ ُه لَـ ُه حاقـرا ماقتــا َحتــی یَر ِجـ ُع َعــن َمح َقـ َر تـ ِه اِیّــا ُه؛ هرکــه مؤمــن
بینوایــی را کوچــک شــارد ،خداونــد پیوســته او را تحقیــر کنــد و دشــمنش دارد تــا آنــگا ه کــه از تحقیــر او
دســت بــردارد» (ابنهــام اســکافی 1404 ،ق ،ص  .)318بــدون تردیــد ،تحقیــر آثــار مخربــی بــر روابــط میــان
انســانها دارد .تحقیــر فــرد مقابــل در یــک ارتبــاط ممکــن اســت راهــی بـرای رسپــوش گذاشــن بــر ضعــف
خــود و یــا ناشــی از مشــکالت شــخصیتی ب ـرای برتریجویــی باشــد و یــا ب ـرای تثبیــت فــرد صــورت گیــرد
کــه البتــه هــر نــوع آن و بــا هــر قصــدی کــه صــورت گیــرد ،از رذایــل اخالقــی بهشــار مـیرود و بــه دور از
تربیــت اســامی اســت؛ امــا فروتنــی ،تواضــع و احـرام در ســخن و عمــل و اســتفاده از جمــات و کلــات بــا
بــار معنایــی مثبــت ،عــاوه بــر ایجــاد رابطـهای محکــم و بــادوام ،ســبب پذیــرش از ســوی مخاطــب میشــود.

 .2-7مجادله

مجادل ـهی باطــل از مهمتریــن موانــع ارتبــاط گفتــاری اســت کــه در آموزههــای دینــی ،تحــت عنــوان
مــراء و جــدال بیانشــده اســت .رسچشــمهی اصلــی مجادلــه ،کــر و غــرور و خودمحــوری اســت .در
ـر
آموزههــای تربیتــی قــرآن کریــم ،مجادلـهی باطــل ب هرصاحــت نکوهــش شــده اســتَ « :و کانَ االنســانُ أکـ َ َ
شَ ــیء َجــدَال» (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 اینبــاره میفرمایــد:
«املـرا ُء یُفسـ ُد الصداقـ َة القَدیمـ َة َو یُحلّــل ال َع َقــد َة الوثیقـ َة َو اقَـ َّـل مــا فیــه ا ًن ت َکــو َن فیــه املغالبــه وامل ُغالبـ ُة
ـباب القَطیعـةَ» (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،75ص  )369تأمــل در بعــد تربیتــی حدیــث نشــان میدهــد
ا ُُّس ا َسـ ِ
کــه مجادلــه ،دوســتی دیریــن را از میــان میبــرد و پیونــد اســتوار را از هــم میگســلد .چیرهجویــی کمرتیــن
چیــزی اســت کــه در مجادلــه وجــود دارد و عامــل اصلــیِ قطــع رابطــه اســت .بــر ایــن اســاس ،مجادلــه یکــی
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از مخربتریــن اختاللهــای ارتباطــی از نــگاه تربیــت دینــی اســت .چنیــن شــخصی تــاش میکنــد ســخن
خــود را بــر کرســی بنشــاند و مخاطــب را محکــوم کنــد؛ ولــی نتیجـهی آن قطــع ارتبــاط ســامل اســت .حدیــث
پیشگفتــه ،یکــی از کلیدیتریــن روایــات در بحــث ســدهای ارتباطــی بهشــار م ـیرود .البتــه مجادلــه در
زمینههــای 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 برتریجویــی هرچنــد بــر
پایـهی غلــط باشــد ،مجادلـهی وی ،تنهــا بــه قطــع رابطــه منجــر خواهــد شــد .در اندیشـهی تربیتــی اســام،
فــرد میتوانــد بــا تقویــت روحیـهی انتقادپذیــری و آموخــن علــم و دانــش و همچنیــن کرنــش در برابــر کالم
حــق ،بهمــرور ،ایــن رذیل ـهی اخالقــی را در خــود کاهــش دهــد.

 .2-8شوخی بیشازحد

شــوخی بیشازحــد ،باعــث رنجــش طــرف مقابــل میشــود .اگرچــه شــوخی از عوامــل ارتبــاط اثربخــش
شــادی روح مؤمــن اســت؛ امــا ایــن خُلــق نبایــد بــه ورطـهی بیاخالقــی افتــد .در رفتــار معصومیــن ،شــوخی
بیشازحــد جایگاهــی نداشــته اســت (جانف ـزا و دیگ ـران ،1395 ،ص  .)42رســول خــدا(ص) فرمــود :شــوخی،
آبــرو را میبــرد (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،76ص  .)58حــرت علــی(ع) دراینبــاره فرمــود« :املــز ُاح ت ُــورثُ
الضغائــن؛ شــوخی ،کینههــا را دربــی دارد» (هــان ،ج  ،69ص  .)395امــام رضــا(ع) ،پیامــر(ص) را چنیــن
توصیــف میکنــد :ایشــان در ســخنان خــود گاهــی مـزاح میکــرد ،نــه بــه آن انــدازه کــه خــود را ســبک کنــد
و دیگــری را برنجانــد .امــام حســین(ع) در حدیثــی تربیتــی میفرمایــد :حــرت رســول(ص) همــواره چهــرهاش
بــاز و اخالقــش نــرم و گشــادهرو بــود .وی تندخــو و ســختگیر نبــود و بــه کســی ناسـزا و دشــنام منـیداد و
(ص)
از احــدی عیبجویــی منیکــرد؛ شــوخی منیکــرد و از کســی مــدح و ســتایش منیمنــود .حــرت رســول
از ســه چیــز خــود را نگهداشــته بــود :بــا مــردم م ـراء و جــدال نداشــت ،زیــاد حــرف من ـیزد و از ســخنان
بیفایــده اح ـراز میکــرد (ابنبابویــه 1403 ،ق ،ص  .)79ایــن حدیــث بــا بیــان ســیرهی اســوهی حســنهی
اســام و آموخــن درس تربیتــی مهــم ،بهخوبیجایــگاه مـزاح و نــوع آن را در تربیــت اســامی بیــان میکنــد.
بــر اســاس آنچــه بیــان شــد ،وجــود موانــع و خطاهــای ارتباطــی ،مهمتریــن علــت سســت کــردن روابــط
بینفــردی اســت کــه در اندیش ـهی تربیتــی اســام ب ـرای برطــرف کــردن آنهــا راهکارهایــی پیشبینــی شــده
اســت.

 .3راهکارهای بینشی برای رفع موانع ارتباطات انسانی

بینــش ،نــوع نــگاه فــرد نســبت بــه محیــط پیرامــون اســت و درواقــع ،اســاس ،پایــه و علتالعلــل
رفتارهــای فــرد در جامعــه اســت .برخــی موانــع ارتباطــی ،در بینــش فــرد ریشــه دارد کــه بــه مهمتریــن
راهکارهــا و روشهــای رفــع ایــن موانــع بــا رویکــرد تربیــت اســامی اشــاره میکنیــم:

راهکارهای رفع موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات با رویکرد تربیتی
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 .1-3نقشجهانبینی در اصالح روابط انسانی (جهانشناسی الهی)

نــوع نگــرش و بــاور انســانها نســبت بــه محیــط اط ـراف و مبــدأ هســتی ،جهانبینــی اف ـراد را شــکل
میدهــد .جهانبینــی توحیــدی ،اولیــن و اساسـیترین نگــرش نســبت بــه اصــاح ارتباطــات انســانی اســت؛
زیـرا در ایــن نــوع بینــش ،انســان خــود را ملــزم و مقیــد بــه ضوابــط و معیارهــای الهــی میکنــد و از ایــن
رهگــذر ،تحــوالت اخالقــی نظیــر رعایــت حقــوق دیگـران ،حســن ظــن ،رعایــت مواســات و برابــری ،تغافــل و
چشمپوشــی و ...در فــرد ایجــاد میشــود کــه در ارتباطــات او بــا انســانهای دیگــر ،آثــار مثبتــی بــر جــای
مینهــد .انســانی کــه ارتبــاط بــا خداونــد و مبــدأ هســتی را در خــود تقویــت کــرده ،در روابــط اجتامعــی
بــه نحــوی عمــل میکنــد کــه احــکام و دســتورات الهــی را اجـرا منایــد .در تربیــت اســامی ،نتیجـهی تقویــت
روحی ـهی ایامنــی و ارتباطــی بــا خداونــد ،دوری از رذایــل و رفتارهــای غیراخالقــی در جامعــه اســت کــه
تقویــت و بهبــود روابــط انســانی را در پــی خواهــد داشــت.

 .2-3خودشناسی و خودآگاهی

آگاهــی از خویــش ،اولیــن گام در شــکلدهی و شــکلگیری مهارتهــای ارتباطــی اســت .آگاهــی
از خــود ،بــر رفتــار ارتباطــی فــرد بــا دیگــران تأثیــر میگــذارد .افــرادی کــه بــه خودآگاهــی رســیدهاند،
ب هراحتــی میتواننــد بــه ترشیــح خــود و خواستههایشــان بپردازنــد (فرهنگــی ،1374 ،ج  ،1ص .)130-137
اســام در بعــد تربیتــی ،بــر خودشناســی تأکیــد ف ـراوان کــرده اســت .خداونــد میفرمایــدَ « :و فــی
ـات لِل ُموقنیــن َو فــی ِ
ِ
أنفسـکُم أ َفــا تُبــرون» (ذاریــات .)21-22 ،در ایــن آیــه ،خداونــد شــناخت
االرض آیـ ٌ
درون و نفــس را چونــان شــناخت آســان و زمیــن ،ســبب رســیدن بــه درجـهی اهــل یقیــن میدانــد .حــرت
علــی(ع) میفرمایــد« :هــر کــس خــود را شــناخت ،درواقــع ،شــناختش نســبت بــه دیگـران بیشــر خواهد شــد»
(متیمیآمــدی 1410،ق ،ص « .)814آنکــس کــه ارزش خــود را نشــناخت ،هــاک شــد» (نهجالبالغــه ،حکمــت
 .)149بــر اســاس ایــن روایــات ،اف ـرادی کــه قــدر ارزشهــای خــود را منیداننــد و از جایــگاه خودآگاهــی
ندارنــد ،رفتارشــان بــا خــود ،نهتنهــا بــر اســاس معیارهــای انســانی و دینــی نیســت ،بلکــه در رفتــار بــا
خلــق خــدا نیــز مبنایــی الهــی یــا دس ـتکم مبنایــی انســانی و مبتنــی بــر ارزشهــای انســانی و اخالقــی
ندارنــد .بــر ایــن اســاس ،در اندیش ـهی تربیتــی اســام ،انســان پیــش از اینکــه بــا دیگ ـران تعامــل و ارتبــاط
داشــته باشــد ،بــا خــود ارتبــاط برقـرار میکنــد؛ ازایـنرو ،اهمیــت شــناخت خویــش دوچنــدان میشــود .بــا
توجــه بــه آیــات قــرآن و روایــات ،انســان اگــر خــود واقعـیاش را درســت بشناســد ،عملکــرد او مبتنــی بــر
ارزشهــای اخالقــی اســت و در برقـراری ارتبــاط بــا دیگــر انســانها ،رفتــار شایســته و پســندیدهای خواهــد
داشــت .از ســوی دیگــر ،در تربیــت درونفــردی اســامی ،شــناخت خــود و آگاهــی از ویژگیهــای خــدادادی
میتوانــد بهنوعــی اعتامدبهنفــس واقعــی در فــرد منجــر شــود کــه بــر اســاس آن ،میتوانــد بســیاری از
موانــع ارتباطــی نظیــر تــرس و ...را برطــرف کنــد.
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 .3-3اندیشهی خیرخواهانه

در تربیــت اســامی« ،خیرخواهــی» منزلــت واالیــی دارد .نــوح در قــرآن میفرمایــد« :اُبَلِ ُغکُــم رِسـ ِ
ـاالت
ــح لَکُــم (اعــراف)62 ،؛ رســالتهای پــروردگارم را بــه شــا ابــاغ میکنــم و خیرخــواه شــا
انص ُ
َربــی َو َ
(ص)
هســتم ».در حدیــث پرمعنایــی از پیامــر اکــرم نقلشــده اســت کــه دربــارهی مــردی از انصــار شــهادت
داد کــه او از اهــل بهشــت اســت .زندگــی ســادهی او موجــب ســؤال شــد .وی در جــواب گفــت :وضــع مــن
هــان اســت کــه دیدیــد؛ ولــی مــن نســبت بــه هیچکــس از مســلامنان کــه خــدا نعمتــی بــه او بخشــیده،
در دل خــود ،نــه خیانتــی میبینــم و نــه حســدی (بلکــه مــن خیرخــواه همــه هســتم و از نعمتهــای آنــان
خوشــحامل) (مــکارم شــیرازی ،1377 ،ج  ،2ص  .)150تحلیــل حدیــث ،نشــاندهندهی جایــگاه واالی اندیشـهی
خیرخواهــی در تربیــت اســامی اســت .اگــر ایــن تفکــر در فــرد نهادینــه شــود ،ارتبــاط میانفــردی مســتحکم
میگــردد و انســانها بــه یکدیگــر اعتــاد بیشــری پیــدا میکننــد.
پیامــر اکــرم(ص) میفرمایــد« :لینصــح الرجــل منکــم اخــا ُه لنصیحتــه لنفســه» (کلینــی 1407 ،ق ،ج ،2
ص  .)208حدیــث بیــان میکنــد کــه انســان هامنگونــه کــه خیرخــواه خــود اســت ،بایــد خیرخــواه دیگـران
باشــد؛ امــا چگونــه میتــوان ایــن خیرخواهــی را بــه مخاطــب در یــک ارتبــاط منتقــل کــرد؟ در اندیش ـهی
تربیــت اســامی ،اگــر فــرد بــه ایــن بینــش و اعتقــاد قلبــی رســیده باشــد کــه آنچــه بـرای خــود میپســندد،
بـرای دیگـران هــم بپســندد ،ایــن اعتقــاد بهمــرور در رفتــار و ســخن او نیــز اثــر خــود را نشــان خواهــد داد.
دادن مشــاورههایی مبتنــی بــر عدالــت و بیطرفــی ،توجــه بــه منافــع فــرد مخاطــب ،اعــام اشــتباهات و
خط ـرات مهــم مخاطــب بــا شــیوهی مناســب میتوانــد از مصادیــق خیرخواهــی در یــک ارتبــاط انســانی
باشــد.

 .4-3نگاه یکسان به همه (بینش توأم با تساوی)

ارتبــاط میانفــردی هنگامــی مؤثرتــر خواهــد بــود کــه فضــای حاکــم مبتنــی بــر تســاوی باشــد .انســانها
اگــر میخواهنــد ارتبــاط مؤثــری داشــته باشــند ،بایــد بــه تســاوی در شــخصیت آنــان توجــه شــود (فرهنگــی،
 ،1374ص  .)120-121در آموزههــای تربیتــی اســام نیــز ارتباطــات انســانی ،دوطرفــه و بــر مبنــای مواســات و
برابــری اســت .پیامــر هنــگام دســت دادن ،مالحظـهکاری منیکردنــد و ثرومتنــد و فقیــر نــزد ایشــان یکســان
ـح الَغنــی َو الَفقیــر» (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،73ص  .)32رســو لخدا(ص) حتــی آنــگا ه کــه بــه
بــودَ « :و یُصا ِفـ ُ
اصحابــش مینگریســت ،لحظــات نــگاه را بهتســاوی میانشــان تقســیم میکــرد (هــان ،ج  ،16ص .)260
تأمــل در دو حدیــث فــوق نشــان میدهــد کــه اســوهی حســنهی اســام ،چقــدر در رفتــار خویــش دقیــق
بودنــد .نــوع نــگاه انســانها باعــث تفــاوت در برخــورد افـراد بــا یکدیگــر اســت؛ ازایـنرو ،رعایــت مواســات
و تبعیــض قائــل نشــدن میــان اف ـراد ،مهمتریــن 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 ویــژهای تأکیــد
شــده اســت.
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در قــرآن و روایــات عــاوه بــر راهکارهــای بینشــی ،روشهــای انگیزشــی مهمــی ب ـرای برطــرف کــردن
موانــع ارتباطــات انســانی وجــود دارد کــه ناشــی از توجــه اســام بــه بعــد عاطفــی و انگیزشــی اســت.

 .1-4مثبتنگری

در آموزههــای تربیتــی اســام« ،مثبــت نگــری» بهعنــوان یــک راهــکار مهــم در ارتباطــات انســانی
شــناخته میشــود و از آن بــه «حســن ظــن» تعبیــر میشــود .داســتان حــرت یوســف در قــرآن ،منون ـهی
بســیار زیبــای نگــرش مثبــت در بنــدگان مؤمــن خداســت .حــرت یوســف در اثــر جفــای برادرانــش ،ســالها
از خانــواده دور شــد ،رنــج زنــدان كشــید ،غــم غربــت تحمــل كــرد؛ امــا وقتــی پــس از بیس ـتوپنج ســال،
پــدر را مالقــات كــرد ،ذرهای از غــم و انــدوه و جفایــی كــه بــر وی رفتــه بــود ،ســخن نگفــت ،بلکــه فرمــود:
ـم ِم ـ َن الْ َبــدْ ِو ِم ـ ْن بَ ْع ـ ِد أَنْ نَ ـ َز َغ الشَّ ـ ْیطَانُ بَ ْی ِنــی
الس ـ ْجنِ َو َجــا َء ِبکُـ ْ
« َقــدْ أ ْح َس ـ َن ِبــی إِ ْذ أَ ْخ َر َج ِنــی ِم ـ َن ِّ
ـم» (یوســف .)100،تحلیــل کالم حــرت
َو َب ْی ـ َن إِ ْخ َوتِــی إِنَّ َر ِّبــی ل َِطیـ ٌ
ـم الْ َح ِکیـ ُ
ـف لِـ َـا َیشَ ــا ُء إِنَّــهُ ُه ـ َو الْ َعلِیـ ُ
یوســف ،نشــاندهندهی اوج مثبتاندیشــی اســت .اولیــن ســخن ایشــان بــا پــدر ،شــکر خــدا بــود و تنهــا
بــه موهبتهــای الهــی اشــاره میکنــد نــه بیــان تلخیهــا .او شــیطان را عامــل جفــای ب ـرادران میدانــد و
بــا مثبتاندیشــی و غیرمســتقیم اینگونــه وامنــود میکنــد كــه ب ـرادران مــن بــد نیســتند ،شــیطان آنــان را
وسوســه كــرده اســت (قرائتــی ،1388 ،ج  ،4ص .)288
در کالم معصومیــن(ع) نیــز از مســلامنان خواستهشــده اســت کــه نســبت بــه دیگـران خوشبیــن باشــند.
حــرت علــی(ع) میفرمایــد :کار بـرادر دینـیات را بــه بهرتیــن شــکل بنــا بگــذار ،حتــی اگــر گــان بدبینــی
داری ،هرگــز بــه او گــان بــد نــر ،درحالیکــه میتوانــی توجیــه نیکــی ب ـرای آن بیابــی (کلینــی 1407 ،ق،
ج  ،2ص  .)362منونـهی بــارز مثبتگرایــی وجــود نازنیــن پیامــر اکــرم(ص) اســت .حــرت علــی(ع) درای نبــاره
میفرمایــد :هنگامیکــه رســول خــدا(ص) چیــزی درخواســت میکردنــد ،اگــر اراده میفرمــود ،جــواب مثبــت
مـیداد و اگــر قصــد انجــام آن را نداشــت ،ســکوت میفرمــود؛ امــا هیـچگاه کلمـهی نــه را بــر زبــان جــاری
منیســاخت (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،9ص  .)327ازایـنرو ،در آموزههــای تربیتــی دینــی ،خوشبینــی ،باعــث
آرامــش و اطمینــان قلبــی میشــود و دوســتان را زیــاد ،ارتباطــات را مســتحکم و امـراض روحــی و روانــی را
از انســان زایــل میکنــد .چنانچــه خطــا و اشــتباه طــرف مقابــل را بهخوبــی و بــا نــگاه مثبــت ،ارزیابــی و
بــر اســاس آن عمــل کنیــم ،بیشــک مخاطــب نیــز از مـرام و شــیوهی رفتــاری بســیار خوشــحال میشــود و
بــه ادامـهی ایــن ارتبــاط متایــل خواهــد داشــت؛ ازایـنرو ،خوشپنــداری و دوری از گــان بــد ،در ارتباطــات
انســانی و تربیــت اســامی نقــش اساســی دارد.

 .2-4همدلی

همدلــی و همگامــی از رایجتریــن و پرکاربردتریــن روشهــا بــرای از میــان بــردن موانــع ارتباطــی
اســت .هنگامیکــه بــا دیگ ـران همــگام میشــوید ،درواقــع بــه درون آنــان میرویــد ،در ذهــن آنــان جــای
میگیریــد و درنتیجــه ،تجربـهای ماننــد آنــان پیــدا میکنیــد .همــگام شــدن مؤثــر بــه شــا امــکان میدهــد
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بــا دیگـران ،برخــورد همدالنــه داشــته باشــید (ریچاردســون ،1374 ،ص  .)61در قــرآن کریــم میتــوان منونـهای
از همگامــی را در محاج ـهی پیامــر(ص) بــا مــرکان دیــد« :قُـ ًـل َمــن یَر ُزقُ ُکــم مــن السـ ِ
ـاوات َو ِ
االرض قُــلِ
اللـ َه َو إنّــا أو إیاکــم لَعلــی ُهــدی أو فــی ضــال ُمبیــن» (ســبا .)24 ،در ایــن جــا بااینکــه میدانیــم گوینــدهی
ســخن ،بهخوبــی مهتدیــن و گمراهــان را از یکدیگــر بازمیشناســد ،بــا اتخــاذ شــیوهی همگامــی ،مخاطــب
را از حالــت تدافعــی خــارج میکنــد و بــا در نظــر داشــن اینکــه مخاطــب ،تنهــا اندیشــه و خــرد نیســت و
بلکــه گــرد آمــدهای از عواطــف و احساســات اســت ،ســعی در اقنــاع بعــد عاطفــی وی بــا اســتفاده از ایــن
شــیوه دارد (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج  ،18ص  .)87در ســیرهی تربیتــی پیامــر(ص) نیــز مشــاهده میکنیــم
کــه ایشــان بــا مخاطبــان خویــش همــدل و هم ـراه بــود .در روایــت از زیدبنثابــت آمــده اســت :هــرگاه
بــا رســول خــدا(ص) همنشــین میشــدیم ،اگــر صحبــت از آخــرت بــود ،پیامــر هــم هم ـراه بــا مــا راجــع
بــه آن صحبــت میفرمــود و اگــر دربــارهی دنیــا گفتوگــو میکردیــم ،بــا مــا دربــارهی دنیــا صحبــت
میفرمــود و اگــر راجــع بــه خوردنیهــا و آشــامیدنیها ســخن بــه میــان میآمــد ،بــاز بــا مــا دربــارهی آن
صحبــت میفرمــود (مجلســی 1403،ق ،ج  ،16ص  .)235همدلــی و همراهــی بــا مــردم ،از روشهــای ارتبــاط
میانفــردی رســول خــدا(ص) بــود کــه در اندیش ـهی تربیــت اســامی بــه آن توصیهشــده اســت .زندگــی در
جامعــه امــروز بــا متامــی فناوریهــا و پیچیدگیهــای آن ،فــرد را بــا مشــکالت و بنبس ـتهای گوناگــون و
جدیــدی روبـهرو میکنــد کــه انســانها دوســت دارنــد بــا افـرادی ارتبــاط برقـرار کننــد کــه بــا آنــان احســاس
همدلــی و نزدیکــی بیشــری داشــته باشــند .همدلــی در کالم ،باعــث نزدیکــی قلــوب بــه یکدیگــر میشــود و
همچنیــن میتوانــد در بیــان موانــع و اشــتباهات مخاطــب نیــز تأثیــر مثبتــی داشــته باشــد و آثــار منفــی آن
را کــم میکنــد .پــس میتــوان همزادپنــداری و درک صحیــح متقابــل را نیــز از راهکارهــای مهــم انگیزشــی
رفــع موانــع ارتبــاط دانســت.

 .3-4تواضع و فروتنی

تواضــع و فروتنــی نقطـهی مقابــل تکــر و خودبینــی اســت کــه در تربیــت اســامی جایــگاه واالیــی دارد.
ـس ُدو َن الْ َم ْجلِـ ِ
امــام صــادق در بیانــی ،تواضــع را چنیــن معنــا کردهانــدِ « :مـ َن التَّ َواضُ ـعِ أَ ْن تَـ ْر َض بِالْ َم ْجلِـ ِ
ـس
ـب أَ ْن تُ ْح َم ـ َد َعـ َـى التَّ ْق ـ َوى»
ـر َك الْ ِم ـ َرا َء َو إِ ْن كُ ْنـ َ
ـت ُم ِح ّق ـاً َو أَ ْن لَ ت ُِحـ َّ
َو أَ ْن ت َُس ـلِّ َم َعـ َـى َم ـ ْن تَلْ َقــى َو أَ ْن تَـ ْ ُ
(کلینــی 1407،ق ،ج  ،2ص 122؛ مجلســی 1404 ،ق ،ج  ،8ص  .)249حدیــث فــوق ،قانــع شــدن بــه کمــر از
جایــگاه خــود در مجالــس ،پیشدســتی در ســام کــردن ،دوری از مجادله-حتــی اگــر حــق بــا انســان باشــد -و
پرهیــز از ســتایش بیجــا را از مصادیــق تواضــع میدانــد .قــرآن کریــم نیــز بــه برخــی از مصادیــق تواضــع
اشــاره کــرده اســت و دراینبــاره میفرمایــدَ « :و ِعبــا ُد الرحــانِ الذی ـ َن یَمشــو َن َعلَــی ِ
االرض َو إذا خاطَ َب ُه ـ ُم
الجاهلــو َن قالــوا َســاما (فرقــان)63 ،؛ بنــدگان خــاص خداونــد کســانی هســتند کــه بــا آرامــش و بیتکــر بــر
زمیــن راه میرونــد و هنگامیکــه جاهــان آنــان را مخاطــب ســازند ،بــه آنــان ســام میگوینــد».
پیــام تربیتــی آیــه ایــن اســت کــه م ـراد ایــن نیســت کــه راه رفــن عبادالرحمــن متواضعانــه باشــد،
بلکــه نفــی كــر و غــرور و خودخواهــى اســت كــه در همـهی اعــال انســان و حتــى در كیفیــت راه رفــن
او آشــكار مىشــود؛ زی ـرا ملــكات اخالقــى همیشــه خــود را در الب ـهالی اعــال و گفتــار و حــركات انســان
راهکارهای رفع موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات با رویکرد تربیتی
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نشــا ن مىدهنــد تــا آنجــا كــه از چگونگــى راه رفــن یــك انســان مىتــوان بــا دقــت و موشــكاىف ،بــه قســمت
قابلتوجهــی از اخــاق او پــی بــرد .امــام رضــا دربــارهی تواضــع میفرمایــد« :تواضــع و فروتنــی مراتبــی
دارد .مرتب ـهای 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 بهگونـهای معــارشت و رفتــار کنــد کــه دوســت دارد بــا او آنگونــه
رفتــار شــود و اگــر کســی بــه او بــدی کــرد ،در مقابــل خوبــی کنــد ،خشــم خــود را فروخــورد و گذشــت پیشــه
کنــد و اهــل احســان و نیکــی باشــد» (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،2ص  .)124در آیــات و روایــات ،مصادیــق
بســیاری بـرای تواضــع بیانشــده کــه یکــی از نتایــج مهــم آن ،ایجــاد ارتبــاط اســتوار بــا دیگـران اســت .فــرد
متواضــع در جــان و قلــب مــردم جــای دارد و مایـهی اعتــاد اســت .پــس هامنگونــه کــه انســان میبایســت
در رفتــار ،متواضعانــه عمــل کنــد ،ایــن امــر میبایســت در ســخن نیــز بــه کار آیــد تــا عــاوه بــر جــذب
مخاطــب ،بــر تأثیرگــذاری ســخن نیــز کمــک کنــد.

 .4-4حسن خلق

در اندیشــه تربیتــی اســام ،بداخالقــی علــت بســیاری از موانــع ارتباطــی اســت .در مقابــل ،حســن
(ص)
خلــق ســبب ایجــاد ارتبــاط پایــدار میانفــردی اســت .قــرآن کریــم یکــی از مزایــای فوقالعــاده پیامــر
را خوشاخالقــی ذکــر کــرده و میفرمایــد :در اثــر لطــف و مرحمــت خــدا ،تــو بــا مــردم نرمخــو و مالیــم
شــدی و اگــر خشــن و تنــد میبــودی ،مــردم از اطـراف تــو پراکنــده میشــدند .پــس از خطــای مــردم درگــذر
و بـرای آنــان طلــب آمــرزش کــن (آلعمـران)159 ،؛ بنابرایــن ،همچنــان کــه دربــارهی پیامــر(ص) آمــده اســت
کــه خوشاخالقــی آن حــرت باعــث پراکنــده نشــدن اف ـراد از کنــار ایشــان شــده اســت (هــان،)159 ،
پیامــر(ص) نیــز حســن خلــق را برتریــن عمــل در تـرازوی هرکــس در قیامــت میدانــد (مــکارم شــیرازی،1371 ،
ج  ،17ص .)60
(ص)
ُذیــب
ذیــب
در حدیــث دیگــری رســول اکــرم میفرمایــد« :إ َّن الخ َ
َ
الذنــوب کَــا ت ُ
ُلــق الحســن یُ ُ
الشــمس ال َج َمــد؛ هامنــا اخــاق خــوب گناهــان را آب میکنــد ،هامنگونــه کــه خورشــید بــرف را آب
ُ
(ع)
ـب
میکنــد» (محــدث نــوری 1408 ،ق ،ج  ،8ص  .)445امــام صــادق میفرمایــد« :تُلی ـ ُن جانبــکَ ،و ت ُطیـ ُ
کال َمــکَ و تلقــی أخــاکَ ببــر َح َســن (شــیخ صــدوق 1403،ق ،ص )253؛ حســن خلــق ایــن اســت کــه نرمخــو
و مهربــان باشــی ،گفتــارت پاکیــزه و مؤدبانــه باشــد و بــا ب ـرادرت بــا خورشویــی برخــورد کنــی ».بــه نظــر
میرســد در تربیــت اســامی ،حســن خلــق درواقــع ،اکســیر روابــط انســانی اســت .افــراد خوشخلــق و
خــوشرو دوســتان زیــادی دارنــد ،بهطــوری کــه حتــی مخالفیــن نیــز ب ـرای آنــان اح ـرام قائــل هســتند .از
ســوی دیگــر ،بیــان کاســتیها ،کینههــا و مشــکالت بــه افـراد ،چنانچــه از ســوی فــرد خوشخلــق و بــا حســن
خلــق صــورت گیــرد ،پذیــرش و تأثیرگــذاری آن بیشــر اســت .بــر ایــن اســاس ،بــا حســن خلــق ،فــرد میتوانــد
رشایــط برقـراری یــک ارتبــاط مؤثــر ،بــا کیفیــت و دارای اثــر مثبــت را ایجــاد کنــد.
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 .5-4تغافل (چشمپوشی)

تغافــل در لغــت ،بــه معنــای بــه غفلــت زدن و بیخــر نشــان دادن خــود اســت (فراهیــدی 1409 ،ق ،ج
 ،4ص  .)420در اصطــاح ،یعنــی انســان از چیــزی آگاه باشــد و بــه عمــد وامنــود کنــد از آن بیاطــاع اســت.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن حالــت ،هنگامــی پســندیده اســت کــه بــه ســبب تأثیــر مثبــت تربیتــی ،از
لغــزش هــا و عیــوب شــخص چشمپوشــی شــود تــا در اصــاح رفتــار و کــردارش مؤثــر واقــع گــردد (حســینی،
 ،1392ص  .)285خداونــد دربــارهی پیــان شــکنی و آزار یهودیــان بــه رســول خــدا(ص) میفرمایــدَ « :ف ِبــا
ـم َعــن َم ِ
ن ِ
واض ِعه َونســوا َحظــا مام ُذکِّــروا ِب ِه
َقض ِهــم میثا َق ُهــم لَ َع ّنا ُهــم َو َج َعلنــا ُقلُوبُ ُهــم قاســیة یُ َّحرِفــونَ الکَلِـ َ
َوال تَـز ُال تَطَّلِـ ُـع َعلــی خائنــة ِمن ُهــم ّإل قَلیــا ِمن ُهــم فَاعــف َعنهــم واصفــح إن الله یحــب املحســنین» (مائده،
 .)13خداونــد در ایــن آیــه ،از رســولخدا(ص) مــی خواهــد :اگرچــه از اعــال آنــان آگاهــی؛ امــا از آنــان درگــذر
و تغافــل داشــته بــاش .امــام صــادق(ع) دربــارهی اهمیــت تغافــل ســودمند میفرمایــد« :زندگــی و معــارشت
بــا مــردم ،پیامنــه پــری اســت کــه دو ســومش فهــم و آگاهــی و یکســومش تغافــل اســت» (ابنشــعبه
حرانــی 1404 ،ق ،ص  .)359در حدیــث دیگــری میفرمایــد« :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 شــا زیــاد میشــوند و بــا چشــم بــر هــم نهــادن از دقــت بیشازحــد در جزئیــات ،بزرگــواری خــود
را ثابــت کنیــد» (هــان ،1388 ،ص )206؛ بنابرایــن ،در اندیشـهی تربیــت اســامی ،چشمپوشــی از عیــوب و
خطاهــای دیگـران ،ســبب اســتحکام و پیونــد ارتبــاط میــان افـراد میشــود .در هــر تعاملــی بیــن انســانها،
امــکان خطــا و اشــتباه وجــود دارد و در صــورت چشمپوشــی نکــردن ،باعــث گسســت ارتبــاط میشــود؛ امــا
تغافــل ،ارتبــاط را محکــم و ریشـهدار میکنــد .پیامــر اســام(ص) در برخــورد بــا خطاهــا و اشــتباهات دیگـران،
از خطاهــای آنــان چشمپوشــی میکردنــد و هــرگاه ،کســی عذرخواهــی میکــرد ،عــذر او را مــی پذیرفــت
(شــیربندی ،1394 ،ص .)70
بــا تأمــل در آیــات و روایــات میتــوان گفــت :در تربیــت اســامی ،انســان در زندگــی روزمــره و در
تعامــات بــا دیگــران ،خطاهــا و لغزشهایــی میبینــد کــه ســبب رسدی روابــط میانفــردی میشــود .از
نــگاه اســامی در اینجــا ،تغافــل و چشمپوشــی نکتـهی مهمــی در بهبــود روابــط انســانی اســت کــه فــرد بایــد
از راهــکار نادیدهانــگاری و چشمپوشــی بهــره بــرد.
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 .5راهکارها و روشهای کنشی رفع موانع ارتباطات انسانی

بــا تأمــل در آیــات و روایــات میتــوان راهکارهــای کنشــی بـرای رفــع موانــع ارتباطــات انســانی یافــت
کــه مهمتریــن آنهــا در ادامــه ذکــر میشــوند.

 .1-5برقراری متاس چشمی مناسب

بیشــر کنشهــای متقابــل شــخصی ،بــا دورهی کوتاهــی رشوع میشــود کــه طــی آن ،دو نفــر بهصــورت
مســتقیم بــه یکدیگــر نــگاه میکننــد (حســی نزاده ،1388 ،ص  .)91متــاس چشــمی بــه فرســتنده این امــکان را
میدهــد کــه پذیــرش خــود و پیامــش را از ســوی شــنونده ارزیابــی کنــد و پــی بــرد در چــه حالتی ،شــنونده با
گوینــده احســاس راحتتــری دارد .از طرفــی ،شــنوندهی پیــام بهوســیلهی متــاس چشــمی میتوانــد مقصــود
ویــژهی گوینــده را از پیامــش درک کنــد (بولتــون ،1380 ،ص  .)57در برخــی مــوارد میتــوان بهوســیلهی یــک
نــگاه ،دیگـران را از خــود متنفــر کنیــم یــا بهوســیلهی یــک نــگاه ،محبــت خــود را دل آنــان بکاریــم .نگاهــی
کــه تــوأم بــا مهــر و عاطفــه و محبــت اســت ،مســلامً وســیلهی جلــب دوســتان و ایجــاد محبوبیــت در قلــوب
دیگ ـران اســت (فیــاض و دیگ ـران ،1389 ،ص  .)21رســول خــدا(ص) میفرمایــد« :نــگاه کــردن مــرد باایــان
بهصــورت بـرادر مســلامن خــود از روی محبــت و عالقــه ،عبــادت اســت» (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،74ص.)80
ســیره و روش پیامــر(ص) و معصومــان کــه بیانگــر تربیــت اســامی اســت ،نشــاندهندهی توصیــه و تأکیــد
بــر برقـراری ارتبــاط غیرکالمــی مؤثــر و جلــب محبــت دیگـران بــا اســتفاده ازایـنروش پســندیده اســت؛ زیـرا
هنگامیکــه انســان بــه طــرف مقابــل خــود نــگاه کنــد ،نشــانهی اهتــام و توجــه او بــه فــرد اســت و از ایــن
راه ،ارتبــاط مؤثــری را بــا او برقـرار میکنــد (زارعــی و دیگـران ،1396 ،ص .)63
تحلیــل روایــت و ســیرهی معصومــان نشــان میدهــد کــه در تربیــت اســامی ،نــوع نــگاه انســانها بــه
یکدیگــر هــم میتوانــد ســبب جــذب و هــم موجــب طــرد شــدن اف ـراد از یکدیگــر شــوند .نگاههــای تنــد
و خشــن و یــا از روی متســخر ،منجــر بــه رسدی روابــط انســانی خواهــد بــود .از نــگاه دینــی شایســته اســت
در برقـراری ارتبــاط بــا دیگـران ،نگاهــی تــوأم بامحبــت ،عالقــه و بــر پایـهی احـرام داشــته باشــیم ،در ایــن
صــورت اســت کــه روابــط میانفــردی پایــدار خواهــد بــود.

 .2-5رعایت ادب و احرتام

از مهمتریــن روشهــای رفتــاری رفــع موانــع روابــط انســانی ،رعایــت ادب و اح ـرام اســت کــه تأثیــر
شــایانی در مخاطــب خواهــد داشــت .یکــی از نــکات مهــم مربــوط رعایــت ادب در تربیــت اســامی و
ارتباطــات انســانی آن اســت کــه آنچــه را دربــارهی خــود منیپســندی ،دربــارهی دیگ ـران هــم روا ندانــی و
آنچــه نســبت بــه خویــش دوســت مـیداری ،بـرای دیگـران هــم بخواهــی و آنچــه را در کار دیگـران زشــت
میشــاری ،بـرای خــود نیــز زشــت بدانــی .اگــر از کارهــای ناپســند انتقــاد میکنــی ،هــان کارهــا و صفــات
در تــو نباشــد .ایــن نوعــی ادب کــردن خــود اســت (محدثــی ،1379 ،ص  )134ایــن مســئله بهطــور کامــل،
برگرفتــه از ســیرهی عملــی و گفتــاری معصومــان و متجلــی در قــرآن کریــم اســت .بــه فرمــودهی حــرت
امیــر(ع)« :کفــاک ادبــا لنفســک اجتنــاب ماتکرهــه مــن غیــرک (هاشــمی خویــی 1400 ،ق ،ج  ،21ص )490؛
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در ادب کــردن تــو بــه خویشــن ،همیــن تــو را بــس کــه آنچــه را از دیگــری ناپســند میبینــی ،از آن پرهیــز
کنــی ».منون ـهی اتــم و اکمــل ادب را میتــوان در ســیرهی امئ ـهی اطهــار مشــاهده کــرد؛ بهعنــوان منونــه،
روزی فــرد نرصانــی بــه امــام باقــر(ع) گفــت« :انــت بَقــر ».امــام فرمــود« :ا َنــا باقــر ».مــرد گفــت« :تــو پــر
زن آشــپزی ».امــام فرمــود« :آشــپزی شــغل مــادرم اســت ».مــرد گفــت« :تــو پــر کنیــز ســیاه ،زنگــی و
بدزبانــی ».امــام فرمــود« :اگــر ایــن نســبتهایی کــه بــه مــادرم دادی ،راســت اســت ،خــدا او را بیامــرزد و
اگــر دروغ اســت ،خــدا تــو را بیامــرزد» (ابنشهرآشــوب 1379 ،ق ،ج  ،4ص  .)207بیشــک رفتــار مؤدبانـهی
امــام بــا مــرد نرصانــی ،ســبب مســلامن شــدن وی شــد .شایســته اســت مــا هــم بــا تأســی از رفتــار و ســیرهی
معصومیــن(ع) ،بــا تربیــت اســامی در تعامــات و مـراودات اجتامعــی ،بــا دیگـران مؤدبانــه برخــورد کنیــم،
حتــی هنگامیکــه طــرف مقابــل بــه رعایــت ادب پایبنــد نیســت .از منونههــا و جلوههــای آن میتــوان بــه
ســام کــردن ،مصافحــه (دســت دادن) ،صــدا زدن بــا القــاب پســندیده اشــاره کــرد.

 .3-5قدردانی و سپاسگزاری

بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ،قدردانــی و سپاســگزاری از دیگــران ،ازجملــه راهکارهــای مؤثــر
در زدودن موانــع ارتباطــی اســت .رســول خــدا(ص) میفرمایــد« :از همــهی مــردم سپاســگزارتر آنکســی
اســت کــه بیشــر از دیگـران سپاســگزار مــردم باشــد( ».پاینــده ،1382 ،ص  )287و در روایــت دیگــری امــام
رضــا(ع) میفرمایــد« :هرکســی از منعــم سپاســگزاری نکنــد ،از خداونــد متعــال سپاســگزاری نکــرده اســت»
(ابنبابویــه 1387 ،ق ،ج  ،2ص  .)24سپاســگزاری ســبب کاهــش فشــارها و تنشهــای میانفــردی میشــود،
روح انســان را از گرفتــار شــدن در دام کینهتــوزی و دشــمنی و احســاس حقــارت میرهانــد 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 رابطـهی خــود بــا چنیــن کســی
اســت (محدثــی ،1379 ،ص  .)214در نــگاه تربیــت دینــی ،قدردانــی و قدرشناســی از انســانها ،نقــش مهمــی
در رفــع موانــع روابــط انســانی ایفــا میکنــد؛ زیـرا وقتــی در برابــر عمــل شایســتهی دیگـران ،از آنــان مؤدبانه
قدردانــی میکنیــم ،روحیــهی خودبــاوری در فــرد برانگیختــه میشــود و در وی اثــر مثبتــی میگــذارد و
موجــب فزونــی محبــت و صمیمیــت در افـراد و درنتیجــه ،توســعه و گســرش روابــط میانفــردی میشــود.

 .4-5گوش کردن

گــوش دادن ســهم بــه س ـزایی در برطــرف کــردن موانــع ارتباطــات انســانی دارد؛ زی ـرا بیاعتنایــی بــه
ســخنان گوینــده ،ســبب رسدی روابــط و مختــل شــدن آن میشــود .ازایـنرو ،گــوش فـرادادن 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 اح ـرام و خوشبینــی میســتاید:
ـی َو یَقولــونَ ُه ـ َو أذنُ ،قــل أ ُذنُ خَی ـ ِر لَکُــم یُو ِم ـ ُن بِالل ـ ِه َو یُو ِم ـ ُن لِل ُمو ِمنی ـ َن
«وَ ِمن ُهــم ال َذی ـ َن یُــؤذونَ ال َن ّبـ َ
َو َرحمــة لِلذیـ َن آمنــوا ِمنکُــم» (توبــه .)61 ،آن حــرت بـرای گرفــن ســخنان خــوب مــردم ،گــوش بــود .بــه
همیــن ســبب از هم ـهی پیــامآوران روی زمیــن موفقتــر شــد و در تأثیــر گذاشــن بــر دیگ ـران بیشــرین
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توانایــی را داشــت (مدرســی ،1372 ،ص  .)181در اوصــاف رســول خــدا(ص) آمــده اســت :اگــر کســی رشوع بــه
تکلــم میکــرد ،کامـاً ســاکت میشــدند و گــوش فـرا میدادنــد تــا حرفــش بــه پایــان رســد (ســنامر،1394 ،
ص  .)106حــرت ایــن رفتــار پســندیده را بــه پیــروان خــود نیــز توصیــه میفرمــود« :از جوامنــردی اســت کــه
اگــر بـرادرت ســخن گفــت ،بــه ســخنش گــوش بســپاری» (پاینــده ،1382 ،ج  ،2ص .)777
بــر اســاس آیــات و روایــات ،در اندیشـهی تربیــت دینــی ،توجــه نکــردن بــه اطـراف ،از آداب درســت
گــوش دادن اســت .بههیچوجــه ســخن دیگــری را قطــع نکنــد کــه ایــن نشــانهی کمظرفیتــی و بیادبــی
اســت .چنانچــه بــا بخشــی از ســخنان او مخالــف اســت یــا نظــری بــه ذهنــش میرســد تــا پایــان ســخنانش
صــر کنــد .اگــر خــر یــا حکایتــی تعریــف میکنــد کــه پیشتــر شنیدهشــده اســت بایــد بــا چنــان عالقـهای
گــوش دهــد کــه تصــور شــود منیدانــد و از زبــان او اولیــن بــار اســت میشــنود؛ نــه اینکــه بــا بیاعتنایــی
بــه او بفهامنــد آن را شــنیده و مطلــع اســت (نــک :محدثــی ،1379 ،ص  .)144-145اگــر مشــاهده کردیــد
کــه فــردی در شــا تأثیــر نیکــو گذاشــت ،حتـاً شــنوندهی خوبــی بـرای شــا بــوده اســت .اگــر میخواهیــد
هنگامیکــه بـرای نخســتین بــار بــا کســی روبـهرو شــوید ،تأثیــر خوبــی در او بگذاریــد ،شــنوندهی خوبــی
برایــش باشــید (مدرســی ،1372 ،ص .)180
(ع)
بــا تأمــل در آموزههــای تربیتــی قــرآن و ســیرهی رســول خــدا و امامــان معصــوم  ،بهجرئــت میتــوان
گفــت هــر خــوب گــوش دادن ،از عوامــل مؤثــر در اســتمرار یــک رابطـهی انســانی اســت .گــوش دادن بـرای
درک کــردن و پاســخ مناســب دادن اســت .هنگامیکــه شــا بهدقــت بــه صحبتهــای مخاطبتــان گــوش
فـرا میدهیــد ،در نــزد او محــرم خواهیــد بــود و متایــل بــه ادامـهی ارتبــاط را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

 .5-5شفاف ،قابلفهم و روان بودن سخن

بســیاری از ســوءتفاهمها در روابــط انســانی ،از مبهــم بــودن کالم ناشــی میشــود .فــردی کــه ســخن
خــود را بهصــورت شــفاف و روشــن بیــان منیکنــد ،موجــب دلخــوری انســانهای دیگــر میشــود؛ ازایـنرو،
شایســته اســت از بهکارگیــری لغــات نامأنــوس و واژگان پیچیــده و غیرواضــح اجتنــاب کــرد و در چینــش
واژگان ،الفاظــی بـهکار بــرد کــه قابلفهــم باشــد و مخاطــب در درک آن دچــار وقفــه نشــود (پیشــگر،1390 ،
ص  .)9حــرت علــی(ع) میفرمایــد« :نیکوتریــن گفتــار ،کالمــی اســت کــه منطــق و نظــم ،زیبایــش کــرده
باشــد و بـرای همـهی مــردم ،از خــواص و عــوام قابلفهــم باشــد» (متیمیآمــدی ،1373 ،ص  .)463بــا تأمــل
در ایــن حدیــث و ســیرهی تربیتــی امامــان معصــوم میتــوان گفــت :ســخن بایــد منطقــی باشــد تــا بـرای هــر
شــخصی از نظــر عقلــی پذیرفتنــی باشــد .کالم بایــد نظــم داشــته باشــد؛ یعنــی در اســتفاده از واژههــا دقــت
شــود تــا کلــات ،کالفــی رسدرگــم نشــود و مخاطــب ،منظــور اصلــی گوینــده را دریابــد و ســوم اینکــه بـرای
هــر شــخصی قابلفهــم باشــد؛ یعنــی بــه می ـزان درک مخاطــب توجــه داشــته باشــیم (فیــاض و دیگ ـران،
 ،1389ص  .)12پیامــر میفرمایــد« :بــه مــا پیامـران امــر شــده اســت تــا بــا مــردم در حــد فهمشــان ســخن
گوییــم» (برقــی ،1371 ،ج  ،1ص )195؛ بنابرایــن ،ســخن بایــد بــا زبــان ســاده و روان باشــد تــا مخاطــب
بهخوبــی درک کنــد .خداونــد متعــال میفرمایــدَ « :و لَقــد یَرسنــا القــرآن للذکــر فَهــل مــن مذکــر (قمــر،
)17؛ مــا قــرآن را بـرای خوانــدن ،فهمیــدن و حفــظ کــردن آســان کردیــم ،آیــا کســی از ایــن کتــاب آســان پنــد
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میگیــرد؟»
در ســیرهی تربیتــی اســام ،انتخــاب دقیــق و بهجــای واژههــا ،شــیوا و رســا ســخن گفــن ،پرهیــز از
پیچیدهگویــی ،قاب ـلدرک و فهــم بــودن ســخن ب ـرای همــگان ازجملــه ویژگیهــای مهــم کالم اســت کــه
باعــث جــذب بیشــر مخاطــب و برق ـراری ارتباطــی مؤثرتــر خواهــد بــود.

 .6-5بهنرمی سخن گفنت

بهنرمــی ســخن گفــن بــا مخاطــب ،از روشهــای ارائهشــده 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
احـرام بگذاریــد و بــا کینــه ،او را صــدا نزنیــد (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،13ص .)134
هنگامیکــه خداونــد ،موســی و هــارون را ب ـرای دعــوت فرعــون مأمــور کــرد ،بــه آنــان امــر فرمــود:
«فَقــوال لَــهُ َقــوال لَ ِّینــا أو یَ َت َذکَّـ ُر أو یَخشــی» (طــه .)44 ،آیـهی قـران گویــای ایــن مطلــب اســت کــه ســخن
نرمــی کــه همـراه بــا تکریــم مخاطــب باشــد ،مؤثرتــر از ســخنی اســت کــه بــه درشــتی گفتــه شــود .وقتــی
ســخن گفــن بــا فرعــون طغیانگــر بایــد بــه نرمــیباشــد ،پیداســت کــه بــا دیگــر مــردم ،بــه نحــو اولــی ،بایــد
اینگونــه ســخن گفــت (ذوالفقــاری و همــکاران ،1393 ،ص .)133
شــایان توجــه اســت کــه یکــی از عوامــل رشــد و پیرشفــت رسیــع اســام و گرایــش مــردم بــه رســول
ـت لَ ُهــم َو
گرامــی اســام ،نرمخویــی و نرمگویــی آن بزرگــوار بــا مســلامنان بــودَ « :ف ِبــا َرحمــه ِمـ َن اللـ ِه لِنـ َ
ـت َفظّــا غَلیـ َ
ـب النفَضّ ــوا ِمــن َحولِــک (آلعمـران)159 ،؛ ای رســول! خــدا تــو را بــا خلــق مهربان
لَــو کُنـ َ
ـظ القَلـ ِ
و خوشخــو گردانیــده اســت و اگــر تندخــو و ســختدل بــودی ،مــردم از گــرد تــو پراکنــده میشــدند ».از
وصیتهــای امــام علــی(ع) بــه فرزنــد بزرگــوارش اســت کــه هرکــس بــا تــو بــه غلظــت و خشــونت رفتــار کنــد،
تــو بــا او بــه نرمــی و مالیمــت برخــورد کــن؛ زیـرا نرمــی تــو بــا او میتوانــد بهرسعــت موضعــش را تغییــر
دهــد (پیشــگر ،1390 ،ص  .)18بــا تأمــل در آیــات و روایــات میتــوان گفــت :در اندیشـهی تربیتــی اســام،
بهنرمــی ســخن گفــن ،ضمــن اینکــه ســبب اح ـرام بــه شــنونده میشــود ،تأثیــر ســخن و گفتههــا را در او
زیــاد میکنــد و از مقاومــت و غلظــت طــرف مقابــل میکاهــد .حتــی میتــوان در یــک جملـهی دســتوری
کــه بهصــورت نــرم و خشــن بیانشــده اســت ،آثــارش را مشــاهده کــرد .نرمــی در ســخن ،جذابیــت را بــه
هم ـراه دارد و قــدرت اثربخشــی آن را بیشــر میکنــد.

 .7-5صداقت و راستگویی در گفتار

صداقــت گوینــده از عوامــل مؤثــری اســت کــه موجــب دفــع موانــع ارتباطــی میشــود .محتــوای بســیاری
از آیــات و روایــات ،بیانکننــدهی راس ـتگویی در گفتــار اســت .امــام صــادق(ع) میفرمایــدَ « :مــن َص ـ َد َق
لســانُ ُه زَکــی َعملُـ ُه؛ کســی کــه گفتــارش صــادق باشــد ،عملش پــاک خواهــد بــود» (کلینــی 1429 ،ق ،ج  ،3ص
 .)270گاهــی ،ســخن انســان ،راســت و مطابــق بــا واقــع اســت؛ امــا طبــق آنچــه میگویــد ،عمــل منیکنــد.
چنیــن شــخصی صداقــت در رفتــار نــدارد .قــرآن کریــم ،کســانی را کــه میــان رفتــار و گفتــار آنــان هامهنگــی
نیســت ،ســخت نکوهــش کــرده و رفتــار آنــان را موجــب خشــم و غضــب الهــی شــمرده اســت« :یــا ا ّی َهــا
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ـم تَقولــونَ مــا ال تَف َعلــون ،کَـ ُـر َمقتــا ِعندَاللـ ِه أن تَقولــوا مــا ال تَف َعلــون» (صــف.)1-2 ،
الذیـ َن آمنــوا لِـ َ
رفتــار انســان ،بهرتیــن مبلــغ ب ـرای جــذب دیگ ـران اســت .هنگامیکــه انســانها رفتــار پســندیدهای
را مشــاهده میکننــد ،ناخــودآگاه بهســوی آن متامیــل میشــوند؛ ازای ـنرو ،الزم اســت کــه مــردم پیــش از
شــنیدن گفتــار ،رفتــار مــا را ببیننــد .اگــر رفتــار صادقانــه باشــد ،گفتــار هــم بــه دل مینشــیند و چنانچــه رفتار
بیانگــر صداقــت فــرد نباشــد ،گفتــار نیــز اثــر چندانــی نــدارد (حســینی ،1392 ،ص  .)271-272بــر اســاس
تربیــت اســامی ،اگــر انســان در ارتبــاط بــا مخاطــب ،رفتــار و گفتــار صادقانـهای از خــود نشــان دهــد ،اعتامد
مخاطــب بــه گوینــده را بــه همـراه دارد و ارتبــاط ،لذتبخشتــر و اثرگذارتــر خواهــد بــود .ازایـنرو ،انســان
در نــگاه اســام ،بایــد بهگونـهای باشــد کــه صداقــت هــم در گفتــار و هــم در رفتــار او متبلــور باشــد .ایــن
رفتــار ســبب موفقیــت او در ایجــاد ارتبــاط بــا قاطبـهی جامعــه میشــود.

 .8-5پرهیز از سخن زشت

ســخن زشــت ،زمینهســاز اختــال در ارتبــاط میانفــردی اســت و در تربیــت اســامی بســیار نکوهــش
َالم؛ فَإنّــه یُو ِغـ ُر ال ُقلُــوب (خوانســاری،1366 ،
شــده اســت .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :إیّــاکَ َو ُمسـتَه َج َن الـک ِ
ج  ،2ص )298؛ از بــه کار بــردن الفــاظ زشــت ســخت پرهیــز کــن؛ زیـرا ایــن عمــل در دلهــای دیگـران آتــش
عنــاد و کینــه را شــعلهور میســازد ».و نیــز آن حــرت دربــارهی زیانهــای زشـتگویی میفرمایــد« :إیَّــاکَ
َالم؛ فإنّــه یَحبــس ُ َعلَیــکَ اللّئــا َم َو یُ َن ّفـ ُر َعنــکَ ال ِکـرام (هــان ،ص )156؛ از ســخنان
و َمــا یُسـتَه َج ُن ِمـ َن الـک ِ
قبیــح و مســتهجن پرهیــز کــن؛ زیـرا زشـتگویی ،افـراد پســت و فرومایــه را در اطـراف تــو نگــه مـیدارد و
اشــخاص بزرگــوار و نجیــب را از گــرد تــو پراکنــده میســازد ».قــرآن نیــز بــه پیــروان خویــش دســتور میدهــد
از ناس ـزاگویی اجتنــاب کننــد« :وَ ال تَســبوا الذیــن َیدعــون ِمــن دونِ الل ـ ِه َف َیســبوالله َعــدوا ِبغَی ـ ِر ِعلــم»
ـاس ُحســنا» (بقــره،
(انعــام .)108 ،همچنیــن ،در آیــه دیگــری بــه گفتــار نیکــو توصیــه میکنــدَ« :و قُولُــوا لِلنـ ِ
 .)83امــام باقــر(ع) در میفرمایــد« :قولــوا لِلنـ ِ
ـاس مــا ت ُِح ّبــو َن ان یُقـ َ
ـباب
ـال لَ ُکــم فَــا ّن اللـ َه یُب ِغـ ُ
ـض اللَّعــا َن َّ
السـ َ
الطَّ َّعــا َن َعلَــی املومنیـ َن ِ
ـش املَتَف ِّحــش الســائِ َل امل ُِلحــف؛ بهــر و زیباتــر از آنگونــه کــه دوســت داریــد
الفاحـ َ
دیگـران بــا شــا ســخن بگوینــد ،بــا آنــان ســخن بگوییــد! بهدرســتی کــه خداونــد کســی را دشــمن مـیدارد
کــه بــه مؤمنیــن ناس ـزا گویــد و آنــان را لعنــت کنــد و طعنــه بزنــد» (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،78ص .)281
بــا تأمــل در آیــات و روایــات درمییابیــم کــه در نــگاه تربیــت اســامی ،نوعــی ســفارش دوســویه مشــاهده
میشــود .از یکســو ،بــه ســخن زیبــا و فوایــد آن توصیــه میکنــد و از ســوی دیگــر ،از ســخن زشــت بــا
بیــان آثــار زیانبــار آن بازم ـیدارد .ســخن زشــت انســانهای بزرگــوار را از اط ـراف شــخص طــرد و روابــط
انســانی را قطــع میکنــد و از تعامــات انســانی بهشــدت میکاهــد .بــر ایــن اســاس ،شایســته اســت انســان
در ارتباطــات روزمــرهی خــود بــا انســانهای دیگــر ،از واژههــای 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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 .9-5پرهیز از فرمان دادن

در روایتــی گزارششــده اســت کــه امــام علــی بــه یکــی از یارانــش نوشــت« :ســفارش میکنــم تــو را و
خــود را بــه پرهیــزگاری ».در ایــن روایــت ،یــک نکتـهی ظریــف ارتباطــی و تربیتــی نهفتــه اســت و آن اینکــه
انســان فطرت ـاً از دســتور و امرونهــی بی ـزار اســت و در صــورت شــنیدن کالم دســتوری ،تــاش میکنــد بــه
نحــوی از انجــام آن رسبــاز زنــد .مولــی علــی(ع) در نامـهی خــود بــه شــیوهی ماهرانـهای ،ایــن مانــع ارتباطــی
را از میــان بــرده و در آغــاز نامــه ننوشــتهاند ســفارش میکنــم تــو را (حالــت امــری و دســتوری) ،بلکــه بــه
خــود نیــز ســفارش میکنــد تــا فــرد مقابــل ،در برابــر ایشــان جبههگیــری نکنــد .بــر ایــن اســاس ،مطالبــه
کــردن ،فرمــان دادن ،فشــار آوردن و رفتارهایــی از ایــن قبیــل ،دیگـران را وامـیدارد در مقابــل مــا صفآرایــی
کننــد .بـرای جلوگیــری از چنیــن واکنشهایــی ،تنهــا کافــی اســت خواســتههای خــود را محرتمانــه و در قالــب
تقاضــا مطــرح کنیــم .هنگامیکــه چیــزی را تقاضــا میکنیــد ،رفتارتــان بــر اســاس اح ـرام شــکل میگیــرد
(فیــاض و دیگـران ،1389 ،ص .)16
امــام صــادق در اینبــاره میفرمایــد« :هرکــس ریاســت طلبــد ،هــاک شــود» (کلینــی ،1369 ،ج ،3
ص .)405ایــن روایــت در راســتای تربیــت اســامی بیــان میکنــد :کســی کــه بــه دنبــال برتــری بــر دیگ ـران
اســت و همــواره دســتور میدهــد ،موجــب آســیب زدن بــه روابــط میانفــردی اســت.
(ع)

نتیجهگیری

بــا تأمــل در آیــات قــرآن و روایــات بــا رویکــردی تربیتــی ،بـرای از میــان بــردن موانــع ارتباطــات انســانی،
میتــوان ســه راهــکار را مشــاهده کــرد« :بینشــی» «انگیزشــی» و «کنشــی» .اولیــن و مهمتریــن راهحــل
منابــع اســامی ،بینشــی اســت .تــا نــوع نــگاه انســان نســبت بــه خــدا ،خــود ،هســتی و دیگـران تغییــر نکنــد
و اصــاح نشــود هیــچ راهــکاری ،مفیــد واقــع منیشــود .در ایــن راهــکار الزم اســت نــوع نگــرش انســان
نســبت بــه خداونــد (جهانشناســی الهــی) ،خــود و جامعــه تغییــر کنــد تــا بتوانــد ارتبــاط درســت درونفردی
و فرافــردی داشــته باشــد .در گام بعــدی الزم اســت انگیزههــا اصــاح شــود (راهــکار انگیزشــی) .بهکارگیــری
روشهــای مثبتنگــری ،همدلــی ،تواضــع و فروتنــی ،حســن خلــق ،درگذشــن از خطــای دیگـران ازجملـهی
مهمتریــن آنهاســت کــه متــون دینــی پیشــنهاد میکنــد؛ همچنیــن ،برقـراری متــاس چشــمی مناســب ،رعایــت
ادب و احــرام ،گــوش کــردن ،پرهیــز از دســتور دادن ،در جنبــهی کنشــی و رفتــاری مؤثــر خواهــد بــود
(راهــکار کنشــی) .در اندیشـهی تربیتــی اســام اگــر ایــن راهکارهــا بهدرســتی و تــوأم باهــم و در جــای خــود
انجــام گیــرد ،کمــک شــایانی در بهبــود روابــط انســانی خواهــد داشــت.
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محمدبنحســـین حســـینی و جاللالدیـــن محـــدث ارمـــوی؛ تهـــران ،دانشـــگاه تهـــران 1366 ،ش.
•دادگران ،سید محمد؛ مبانی ارتباطجمعی؛ تهران ،فیروزه 1374 ،ش.
•ذوالفق ــاری ،ق ــدرت؛ مروت ــی ،س ــهراب؛ ش ــیرخانی ،محمدرض ــا؛ «ش ــاخصهای س ــخن گف ــن در اس ــام»؛ معرف ــت،
شــارهی  ،197س ــال  1393 ،23ش.
•رضوانفر ،احمد؛ فرهنگ اخالقی معصومین؛ قم ،مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسیام 1387 ،ش.
•ریچاردسون ،جری؛ وان .ال .پی؛ معجزه ارتباط؛ ترجمهی مهدی قراچهداغی؛ تهران ،الربز 1374 ،ش.
•زارع ــی ،محم ــد؛ موس ــوی ،س ــید محمدحس ــین؛ رض ــوی دوس ــت ،غالمرض ــا؛ کوهس ــتانی ،لی ــا؛ «مهارته ــای
ایجـــاد ارتبـــاط میانفـــردی و موانـــع آن در ســـیره نبـــوی»؛ مشـــهد ،سخنگســـر 1396 ،ش.
•زورق ،محمدحسین؛ ارتباطات و آگاهی؛ تهران ،رسوش 1389 ،ش.
•ساروخانی ،باقر؛ جامعهشناسی ارتباطات؛ بیجا ،موسسه اطالعات 1368 ،ش.
•سنامر ،الهام؛ تأثیر مهارتهای ارتباطی بر روابط انسانی از منظر قرآن کریم و روایات؛ شامرهی  1394 ،55ش.
•شیربندی ،شکوفه؛ «اصول حاکم بر ارتباطات پیامرب اعظم در دوران مکی»؛ فرهنگ پژوهش ،شامرهی  1394 ،32ش.
•شــفیعی ،عبــاس و خدمتــی ،ابوطالــب؛ پیــروز ،علــی آقــا؛ رفتــار ســازمانی بــا رویکــرد اســامی؛ قــم ،پژوهشــگاه
حــوزه و دانشــگاه 1385 ،ش.
•صادق ــی ،ه ــادی و محمدتق ــی س ــبحانینیا؛ «جای ــگاه ش ــناخت خ ــود در رفت ــار اخالق ــی انس ــان»؛ اخ ــاق ،س ــال
چه ــارم ،ش ــارهی  1390 ،12ش.
•طباطبای ــی ،محمدحس ــین؛ ترجمــهی تفس ــیر املیــزان؛ ترجمــهی محمدباق ــر موس ــوی؛ ق ــم ،جامع ــه مدرس ــین
ح ــوزه علمی ــه ق ــم دف ــر انتش ــارات اس ــامی 1374 ،ش.
•ـــــــــــــــــــــ؛ سنن النبی؛ ترجمهی حامد رحمت کاشانی؛ تهران ،پیام عدالت 1385 ،ش.
•طربسی ،حسنبنفضل؛ مکارم االخالق؛ قم ،الرشیف الرضی 1412 ،ق.
•طوســـی ،محمدبنالحســـن؛ تهذیـــب االحـــکام؛ محقق/مصحـــح :محمدبنالحســـن ،خرســـان حســـن املوســـوی؛
تهــران ،دارالکت ــب االس ــامیه 1407 ،ق.
•ـــــــــــــــــــــــ؛ االمالی؛ قم ،دارالثقافه موسسه البعثه 1414،ق.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ العین؛ قم ،هجرت 1409 ،ق.
•فرهنگی ،علیاکرب؛ ارتباطات انسانی؛ تهران ،خدمات فرهنگی رسا 1374 ،ش.
•فیـــاض ،ایراندخـــت و مرضیـــه کریمـــی؛ «بررســـی مهارتهـــای ارتباطـــی میانفـــردی در ســـیره معصومـــان»؛
تربیـــت اســـامی ،شـــارهی  1389 ،10ش.
•قرائتی ،محسن؛ تفسیر نور؛ تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن 1388 ،ش.
•کراجکی ،محمدبنعلی؛ کنز الفوائد؛ محقق/مصحح :عبدالله نعمه؛ قم ،دارالذخائر 1410 ،ق.
•کلینـــی ،محمدبنیعقـــوب؛ اصـــول کافـــی؛ ترجمـــهی ســـید جـــواد مصطفـــوی؛ تهـــران ،کتابفروشـــی علمیـــه
اســـامیه 1369 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــ؛ الکافی (اسالمیه)؛ ترجمهی علیاکرب غفاری و محمد آخوندی؛ تهران ،دارالکتب االسالمیه 1407 ،ق.
•ــــــــــــــــــــــ؛ الکافی (دارالحدیث)؛ قم ،دارالحدیث 1429 ،ق.
•کول ،کریس؛ موفقیت در ارتباط؛ ترجمهی وجیهه ابراهیمی؛ اصفهان ،جامع پارسیان 1383 ،ش.
راهکارهای رفع موانع ارتباطات انسانی از منظر قرآن و روایات با رویکرد تربیتی
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•مجلسی ،محمدباقرب ن محمدتقی؛ بحاراالنوار؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث العربی 1403 ،ق.
•ــــــــــــــــــــــــــــ؛ م ــرآة العق ــول ف ــی رشح اخب ــار الرس ــول؛ محقق/مصح ــح :س ــید هاش ــم رس ــولی محالت ــی؛
تهــران ،دارالکت ــب االس ــامیه 1404 ،ق.
•محدثی ،جواد؛ اخالق معارشت؛ قم ،حوزه علمیه قم 1379 ،ش.
•محســـنیا نراد ،محمدمهـــدی؛ ارتباطـــات انســـانی؛ تهـــران ،ســـازمان مطالعـــه و تدویـــن کتـــب علـــوم انســـانی
دانشـــگاهها (ســـمت) 1392 ،ش.
•مدرســـی ،هـــادی؛ آزیـــر ،حمیدرضـــا؛ شـــیخی ،حمیدرضـــا؛ دوســـتی و دوســـتان؛ مشـــهد ،بنیـــاد پژوهشهـــای
اســـامی آســـتان قـــدس رضـــوی 1372 ،ش.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران ،دارالکتب االسالمیه 1371 ،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ اخالق در قرآن؛ قم ،مدرسه االمام علیبنابیطالب 1377 ،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ برگزیده تفسیر منونه؛ نارص علیبابایی؛ تهران ،دارالکتب االسالمیه 1382 ،ش.
•هاش ــمی خوی ــی ،می ــرزا حبیبالل ــه؛ منه ــاج الرباع ــه ف ــی رشح نهجالبالغ ــه؛ ترجمــهی حس ــن حســ نزاده آمل ــی
و محمدباقــر کمــرهای؛ محقق/مصحــح :ابراهیــم میانجــی؛ ته ـران ،مکتبــة االســامیه 1400 ،ق.
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