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Role of Interpersonal Communication Skills in 
Human Social Life Relying on the Innocents’ Sirah

 Keywords  Skill; Communications; Society

Introduction One of the signs of mental health is the existence of a healthy interpersonal 
communication. Given the growth and development of human life and the complexities 
of its communication with the inner and outer world, the acquisition of Interpersonal 
communication skills is indispensable. The problem of interpersonal communication skills 
has always been discussed, but its role in social life has not been investigated on the basis of 
Innocents’ Sirah (Lifestyle). The aim of this study was to investigate the role of interpersonal 
skills in human social life relying on the Innocents’ Sirah. The method of this study is 
descriptive-analytical.
Conclusion The expression of positive emotions is an important and influential factor in 
improving interpersonal communications. In Islamic teachings, these emotions include 
spiritual joy, excitement and smile, friendship and affection, and giving gifts. Similarity in 
thoughts, beliefs, and attitudes in order to stimulate positive emotions or the feeling of 
self-esteem and self-confidence improve interpersonal communications. The willingness of 
individuals to continue to have a communication with more qualified people is greater. Among 
the positive qualities to be considered in Innocents’ Sirah is faith and good deed, affection, and 
humility. Many of the inconsistencies are due to the inability to use interpersonal skills that 
bring individuals and society to hostility, hatred, and abnormalities. Affecting the audience 
and influencing his attitudes in various communication situations is usually a matter for each 
individual; to achieve this goal the interpersonal communications skills should be known. 
Interpersonal communication skills are one of the factors contributing to the development 
of mental health that improves the capacity and functioning of intelligence, prevents violent 
and destructive behaviors, and provides the basis for self-expression and self-knowledge.  
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 یاجتماع یدر زندگ یفرد یننقش مهارت روابط ب
  ینمعصوم یرهس یه برانسان با تک
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  چکيده

. فردی است ، وجود روابط سالم بینروح و روانهای سالمت  كی از نشانهیمقدمه: 
فرد با دنیای های ارتباطی  با توجه به رشد و توسعه زندگی آدمی و پیچیدگی

فردی ضرورتی انکارناپذیر است. مساله  روابط بین  درون و بیرون، کسب مهارت
اما نقش آن در زندگی اجتماعی  ،بحث بوده ، همواره موردفردی روابط بین  مهارت

نقش براساس سیره معصومین بررسی نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسی 
بود.  بر سیره معصومین انسان با تکیهفردی در زندگی اجتماعی  مهارت روابط بین

  است. تحلیلى و توصیفى مطالعهاین روش 
 رازاب ی،فرد ینثیرگذار در بهبود روابط بامهم و ت یاز عوامل اجتماع گیری: نتیجه

 ی،نشاط روح عواطف شامل ینا یاسالم یها . در آموزهاستعواطف مثبت 
مشابهت هستند.  دادن و هدیه و محبت یدوست ، اعالمو لبخندزدن ییرو گشاده

و  اییداحساس ت یاعواطف مثبت  یختنبرانگ منظور ها به در افکار، باورها و نگرش
افراد به ادامه  یلتما .شود یم یفرد ینموجب بهبود روابط ب ،نفس باالرفتن عزت

های مثبت مورد توجه  از جمله شایستگی است. یشترب تر، یستهرابطه با افراد شا
 و تواضع خویی، فروتنی یسته، خوشو عمل شا یمانا، (ع)صومیندر سیره مع

 یفرد ینمهارت روابط ب یریکارگ دم بهع یلدل به ها یاز ناسازگار یاریبساست. 
 .برد یها م یو نابهنجار ها ینهک ی،دشمن یسو است که افراد و جامعه را به

 گوناگون یارتباط های یتوضعاو در  یها بر مخاطب و نفوذ در نگرش یاثرگذار
 ارتمه بایدهدف  ینبه ا یدنرس ی، براهر فردی استنظر  له موردامعموًال مس
از عوامل گسترش  یکی یفرد ینمهارت روابط ب. شناخت ی رافرد ینروابط ب

 ی، از رفتارهادهد میو کنش هوش را ارتقا  یتاست که ظرف یبهداشت روان
ابراز وجود و کسب  ساز ینهو زم کند یری میو مخرب فرد جلوگ یزآم خشونت
 ی است.خودشناس
  مهارت، روابط، اجتماع ها: کلیدواژه

  
  ٠٩/٠٤/١٣٩٧ تاريخ دريافت:
  ٢١/٠٥/١٣٩٧ تاريخ پذيرش:

  r_khoshneyat@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  همقدم
اگر افراد از  .گذاری شده است عصر ارتباطات نام، عصر امروزه

از  یاریمناسب برخوردار نباشند، در بس یهای ارتباط مهارت
های  مهارتکه  یافراد .پذیر خواهند بود آسیب یهای زندگ جنبه
ان خود قرار یپذیرش اطراف متر موردک، دارندتری  ضعیف یارتباط
مانه قادر خواهند بود یارتباط صم یق برقراریافراد از طر .گیرند می
خانواده، دوستان و  یو عواطف خود را به اعضا ه احساساتک
 .کنند کمکها آنخود با  یت ارتباط عاطفیو به تقو یکان خود ابرازنزد
گاه  آمده، هیچ الت پیشکل و مشیکه در مسان صورت است یدر ا

موقع  خواستن به یاریو  کمکه با کرده بلکو عجز ن ییاحساس تنها
ن ی، به بهترکالتل و مشیکه با مساگران موفق خواهند شد یاز د

 .ندیشف نماکرا  یدیهای جد حل و راهکنند ن برخورد کنحو مم
یق گران تنها از طریمانه با دیارتباط صم یاست برقرار یهیبد

گذاشتن،  ترامدادن، اح گوش که با خوبشود، بل زدن حاصل نمی حرف
 از .سر خواهد شدین ارتباط میاغیره ردن، ابراز وجود و ک کتمشار
ا چند نفر، ین دو یب یمیارتباط صم یکه امروزه برقرار ییجاآن
و  یفرد ، روابط درونستا ها از فنون و روش یازمند آگاهین
ارتباط  ند.شو میمحسوب  یهای مهم زندگ مهارتء جز یفرد ینب

وسیله آن اطالعات و احساسات  بهفرد ه کاست  یندیآی فرفرد ینب
ان یگران در میو غیرکالمی با د یالمکهای  ق پیامیخود را از طر

گران یبا دافراد ی میباعث رابطه گرم و صم یین توانایا .گذارد می
را افراد  یو اجتماع یشود و سالمت روان خانواده می یویژه اعضا به

سالم منجر خواهد پیش فراهم نموده و به قطع روابط ناز ا بیش
تواند تاثیر  میی فرد روابط بین  مهارتآشنایی افراد با کارکرد  د.ش

ها  توجه افراد نسبت به استفاده از این مهارتبسیار زیادی در جلب 
که دستیابی به تمام ابعاد وجودی انسان یی آنجا از .داشته باشد

و  (ص)امبر اکرمگیری از گفتار و کردار پی کاری دشوار است، بهره
ارتباط که از علم الهی برخوردارند، در چگونگی برقراری  (ع)یتب اهل

در سخنان خود، روش سالم و  (ع)ائمه اطهار ست.ا درست، راهگشا
 .اند ه کردهیعی و برقراری رابطه مطلوب را اراعملی زندگی اجتما

های فراوانی  خوشبختانه و البته برخالف تصور موجود، دین، آموزه
هایی که یا دیده نشدند  آموزه ،دارد فردی روابط بین  مهارتدر حوزه 
رسول خدا در کنار تعالیم قدسی و  .درستی فهم نشدند و یا به

را به پیروان خود و حتی  فردی روابط بین  مهارتملکوتی خود، 
امام  .آموزد ی، ابوذر غفاری و دیگران م(ع)مانند امام علیکسانی 
از  .آموختند را به یاران خود می فردی روابط بین  مهارتنیز  (ع)علی
  .ت استثبله امسمعصومین نیز همین  سایر

فردی در زندگی  نقش مهارت روابط بینبررسی هدف مطالعه حاضر 
  بود. ر سیره معصومینب انسان با تکیه اجتماعی

و  نىید هاى هیفى كه بر دادلى و توصیروش تحلبا  مطالعهاین 
روابط   مهارتبا نگاهی به مفهوم بود،  مبتنى جامعه شناختى نروا
عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بهبود روابط تبیین  فردی به بین
جواری،  همجمله  زا هاآن نیتر مهمبه  توان یکه مفردی پرداخت  بین

ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد، مشابهت در نگرش و شایستگی و 
در  ار آنخصوصیات شخصی مثبت اشاره کرد و در پایان نقش 

و احساس که محبوبیت  دگی اجتماعی مورد بررسی قرار دادزن
، افزایش قدرت نفوذ و قدرت سازگاریمقبولیت اجتماعی، تقویت 

  ست.ا هاترین آن از برجسته گسترش بهداشت روانی اقناع مخاطب و
  

  یشناس مفهوم
ى و کریمعنى ز مهارت در فرهنگ دهخدا به :یفرد ینروابط ب  مهارت
و در اصطالح به مجموعه  کار و استادى و زبردستى استى در یرسا

 ی،ساز مشاهده، مدل یقشود که از طر گفته می یاکتساب ییرفتارها
 را در یرکالمیو غ یکالم یرفتارهاشده که و بازخورد آموخته  ینتمر
را به  یاجتماع تقویت، ارندد یجنبه تعامل یشترب آنها یرند،گ یم بر

قرار در آن که فرد  یطیو مح ها یژگیاساس وبر ،رسانند یحداکثر م
 یهر فرد برا .کنند یآموزش رشد م یقو از طر یابند یتوسعه م گرفته،
به  یفرد یها جامعه، عالوه بر مهارت یکموفق در  یزندگ
 فردی بین یها دارد که از آن به نام مهارت یازن یگرید یها مهارت
ی، تالش بسیاری برای شناس امروز در ادبیات روان .کنند یم یاد

بردن به این  برای پی .شده است "فردی روابط بین  "مهارتتعریف 
  در ادامه مرور خواهد شد: پردازان تعاریف برخی از نظریه مفهوم،
به  فردی روابط بین  "مهارت :گویند می پریستلیو  گوایر مک

های موفق و رودررو را  شود که شالوده ارتباط رفتارهایی گفته می
همان  فردی روابط بین  "مهارت :گوید می کلی ."دهند تشکیل می

فردی  ای است که افراد در روابط میان شده رفتارهای معین و آموخته
 ".دهند ها انجام میآنهای محیطی یا حفظ  خود، برای کسب تقویت

ای از رفتارهای  مجموعه فردی روابط بین  "مهارت :گوید می هارجی
هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضعیت است که آموختنی و 

  مهارت  فال مکو  اشالنتدر تعریف . [1]" دهستنتحت کنترل فرد 
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همان فرآیندهای مرکبی است که فرد را قادر  فردی روابط بین
 ،ای رفتار کند که دیگران او را باکفایت تلقی کنند گونه سازد به می

های الزم برای انجام رفتارهای هدفمند و  ها، توانایی پس مهارت
ها و  ، روشفردی روابط بین  مهارت نتیجه در .[1]آمیزند موفقیت
این  .هستند برای یک زندگی سالم و سازنده های ضروری شیوه
 افرادکه سبب سازگاری  هستندها  ای از توانایی ها، مجموعه مهارت

این  .شوند میگیری رفتارهای مثبت و مفید  با دیگران و شکل
سازد نقش مناسب خود را در جامعه  را قادر می انسانها  توانایی

  .دبه خود یا به دیگران آسیب برسان بدون آنکه، دخوبی ایفا نمای به
 در قالب آداب معاشرت ذکرفردی  بین  مهارت (ع)معصومان یرهدر س

 ی،الفت، مصاحبت، همدم یبه معنا یزمعاشرت ن .شده است
با مردم  (ع)آمده است. امامان غیره وبرخاست و نشست
 یکوترینبه ن یوبرخاست داشتند و در تعامالت اجتماع نشست

در نامه  (ع)یعل منانوم یر. امنمودند یبرخورد م هاصورت با آن
که  فرمایند یاشاره م فردی بین یها از مهارت یا به گوشه یکم  و سی
 :فرمایند یم یشانا .اثرگذار است یفرد ینالعاده در بهبود روابط ب فوق
 یدوست یونداست که چون او از تو پ ینتو ا ینیحقوق برادر د "از

کن،  یبرگرداند تو مهربان یبرقرار کن، اگر رو یدوست یوندببرد، تو پ
 یکتو نزد یدگز یدور که یچون بخل ورزد تو بخشنده باش، هنگام

هنگام گناهش عذر او را  به یر،گ  تو آسان گیرد ین سخت مشو، چو
است  ید، نرم باش که امکرد یکه با تو درشت سک با آن یر،بپذ
در برابر تو نرم شود، با دشمن خود با عفو و بخشش رفتار  یزود به

 ،یدنبخش یاگرفتن  است انتقام یروزیدو پ یرینکن، که سرانجام ش
گذار تا  یباق یدوست یبرا ییجا ی،از برادرت جدا شو یاگر خواست
که به تو گمان  یبتواند، کس ازگرددبتو  یسو خواست به یاگر روز

که  یکن و هرگز حق برادرت را به اعتماد دوست یقد او را تصدبر یکن
با تو  کنی یم یعکس که حقش را ضان آ یرانکن، ز یعضا یبا او دار

 یلیدل ی،دوست یوندقطع پ یمبادا برادرت برا .برادر نخواهد بود
کردن  یدر بد یاباشد و  هبا تو داشت یوندپ یتر از برقرار محکم
که بر تو  یکس یستمکار ورد،آکردن به تو  یکیاز ن تر یقو یا بهانه
 یتیدر روا ینیکل مرحوم". بزرگ جلوه نکند ات یدهدر د کند یستم م

 یاز اصول اخالق یا را مجموعه فردی بین  مهارت (ع)از امام صادق
 (ع)است: امام صادق ینا یثاز متن حد یقسمت .کند یم یمعرف

از  (ع)یعل منینویرالماز اصحاب ام همامبه نام  شخصی: "فرمودند
ال نمود و حضرت در جواب ئومن سودر مورد صفات م یشانا

و باهوش است، سرورش در چهره و  یرکمن زو! مهمام یفرمودند: ا
است و نه حسود، نه جهنده است  ورز ینهاندوهش در دل است، نه ک

 یاربدگو، بسسر کن و پشت یبع هاست و ن جو یبگو، نه ع و نه دشنام
خلق  برخورد و خوش بردبار است، خوش یخموش و باوقار است، بس

است، اگر  هیانجو صلح یگراننزاعش با د .آزار است است، باوفا و کم
 اش یغضب کند از اصول عدالت و انصاف خارج نشود، دوست

است و خونگرم،  بانمحکم و پابرجاست، مهر یمانشو پ شائبه یب
 یشاند است، عاقبت یماهر ینکند، سخنگو یدرشت یردستانبا ز

 یرا فاش نسازد، اگر از کس یراز کس .کند یاست و با مردم مدارا م
نهفته  یگراند یبپنهان دارد، ع یندب یر بدو اگ یدنما یاد یندب یکین

را  یگراند یاز لغزش درگذرد و از خطا چشم پوشد، عذرخواه ،دارد
و به  گوید یم یکو سخن ن کند یم یاد یگراند یکیاز ن است،ا یرپذ

 تر یستهنزد او از خود او شا یهر شخص برد، یم یکمردم گمان ن
است و نه  رو بانشاط و خندان است، نه ترش یشهاست، هم

را استماع  یسکوتش فکرت و گفتارش حکمت است، خبر جو، یبع
به مردم از  او شدن یکنزد ید،گران نگویسخن زور به د گاه یچنکند، ه

 یاتو روا یثتوجه به احاد با .[2]یست"و خدعه ن یرنگن یرو

 (ع)از نگاه معصومانفردی  بین مهارت یمفهوم و معنا یادشده،
را در  فردکه  هایی یوهو ش ها ییاز توانا یا است: مجموعه ینچن

 رساند، یم یاری یگرانو ثمربخش با د یدمف یداشتن ارتباط
لذت  هابا آن یرا به خود جذب نموده و از همراهها آن کهی طور به

  یابد. می ییرها ییبرده و از انزوا و تنها
  

  یفرد یندر بهبود روابط ب یرگذارثات یعوامل اجتماع
فردی  میاندر بهبود روابط  یجواری از عوامل اساس هم :یجوار هم
و  شود یموجب ارتباط مکرر م ی،مکان یکیو نزد مجاورت .است

 فردی بهبود روابط بینمعموًال به  در حد اعتدال یفرد ینارتباط ب
 وجود دارد هایی یهدستورها و توص ی،اسالم یها در آموزه .انجامد یم

 یجهنت ،جواری افراد دارد و هم ینرابطه ب یجاددر تحقق و ا یکه سع
شامل موارد زیر  ها یهتوص ینا .است یمتعال ینعمل به ا یعیطب

  هستند:
مرحله حرکت به سمت  یننخست: یبر الفت و دوست یبترغالف) 
که در  یزشیجمله موارد انگ از .آن است یبرا یزهوجود انگ ی،دوست
با  یبر ارتباط و دوست یقتشو ،شود میتوصیه  یاسالم یمتعال
 این مورد در (ع)امام صادق .است یمانیویژه برادران ا به یگران،د
انس  یشانو با ا گیرند یانس م یکدیگرمنان با وم" :دنفرمای یم

  .[2]" است وآمد دوستان محل رفت هاآنو خانه  شود یگرفته م
استحکام  و یشاوندیخو یوندهایپ یماسالم تحک :رحم صله )ب

رحم و  و توجه قرار داده و صله یدکارا مورد ت یخانوادگروابط 
 .واجب کرده است یارزش اله یکعنوان  به بستگان را به یدگیرس

رحم سبب  صله ؛صله الرحم توجب المحّبه" :فرمایند می (ع)یامام عل
صله القرابه حّجه : "فرمایند می (ص)رسول خدا. [2]" شود یم یدوست
 یشان،خو یدارد جل؛اال یاالموال منسأه ف یاالهل و مثراه ف یف
انداختن مرگ یرخاو به ت ییدارا یشدر خاندان، افزا یدوست )یهما(

 دیدوبازدید ؛تنبت الموده یارهالز: "فرمایند می همچنین .[3]" است
  .[4]" آورد یرا به وجود م یدوست

از عوامل اجتماعی مهم و  :ابزار عواطف مثبت هنگام برخورد
هر است.  ابزار عواطف مثبت فردی بینبهبود روابط ثیرگذار دیگر در تا

روزانه تجربه و اظهار  یرا در طول زندگ یکس عواطف مختلف
لحظه بر ادراک، شناخت،  افراد در هر یحالت عاطف .نماید یم
مقصود  .ثر استوم فردی بین یها و قضاوت گیری یمتصم یزش،انگ
(مثبت  قوت آن) و جهت یا(ضعف  شدتشامل عاطفه  های یژگیو
 یختگیمثبت مانند برانگ یجانگذشته ه در .است )آنبودن  یمنف یا

مانند  یمنف یجانو ه یوستارپ طرفیک  از ی،) و شادی(جنس
، اما اکنون شد یمحسوب م در طرف مقابل آن یاضطراب و افسردگ

دو ُبعد جدا و مستقل  یمثبت و منف های یجانکه ه رسد یبه نظر م
 یمنف یا بتکه همراه با عواطف مث یشخص .دهند یم یلرا تشک
 .گیرد یقرار م عالقگی یب یاعالقه  طور متناظر مورد به شود، یم یتداع

که برانگیزنده عواطف است،  آورد یافزون بر آنچه شخص به زبان م
به فرد  یماً که مستق یواسطه امور به یزن یاحساسات مثبت و منف

و  یتجارب، احساس بدن .شوند یم هیختبرانگ یست،مربوط ن یگرد
 .گذارند یاثر م فرد بالفعل یدر حالت عاطف یگرو امور د یراخ رافکا
 ،کندبرخورد  یبا شخص یطور اتفاق هنگام عواطف مثبت بهفرد اگر 

با او  یوجود عواطف منف که اگر با حالی در ،شود میمند  به او عالقه
عواطف مثبت و  بروز .شد دخواه عالقه یبه او بنسبت  کند،مالقات 
و بر  آورد یم یدرا پد ها یدوست یگران،در برخورد با د یندخوشا

  .[5]افزاید یم یاستحکام و شدت روابط قبل
های اسالمی شامل موارد زیر  دهنده این عواطف در آموزه امور نشان

  هستند:
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غیرکالمی  حرکات: زدنو لبخند ییرو گشاده ی،روح نشاطالف) 
هنگام مالقات با دوستان،  دهمراه با لبخن صورت شاد ویژه چهره، به

که  کند یم القا ینطرف مقابل چن از زبان دارد و به تر یقعم یریثات
: فرمایند می (ع)صادق امام .تو خرسندم یداردوستت دارم و از د

هنگام مواجه با لبخندزدن فرد  ؛حسنه یهوحه اخ یتبّسم الرجل ف"
(ع)یعل امام .[6] "شود یم محسوب پاداش او یبرا منش،وم برادر

 

  .[7] "است دوستان انس موجب یی،رو گشاده ؛الرفاقن یونسالبشر " ،[4] "است یدوست دام یی،رو گشاده؛ البشاشه حباله الموده: "فرمایند می
که  یددوست خود بگو فرد به اگر: تو محب یدوست اعالم )ب

 یزت او نعواطف) احساس محب ی(ابراز کالم ش دارددوست
را دوست  یگاه کس هر: "فرماید یم (ع). امام صادقشود یم یختهبرانگ
 یدارترشما را پا یانم یکار دوست یناو را به آن آگاه ساز که ا یداشت
قلبه موّده  یمن کان ف: "فرمایند می (ص)کرما یامبرپ .[2]" کند یم
ت برادر را که محب یعمل کس ؛فقد خانه یهعل یطلعهثم لم  یهالخ
 یانتخ یرا در دل داشته باشد و آن را به او اظهار نکند نوعمنش وم
طرف  ینانموجب آرامش و اطم یاظهار دوست یراز .[8]شمارد"  یم

  شود. میمقابل نسبت به آن 
 یشافزا موجب و است تمحب و عاطفه سمبل هدیه :دادن یههدج) 

 تورث یهالهد" :فرمایند می اکرم یامبرپ .شود یم یکدیگر به افراد تمحب

 بار به را یدوست دادن یههدینه؛ الضغ تذهب و اُالخوه تجدد و الموّده

 همچنین .[9] "زداید یم را ینهک و سازد یم تازه را یبرادر آورد، یم

 یدبده یههد یکدیگربه  ؛الحّب  تضعف یهتهادوا فاّن الهد" :دنفرمای یم

  .[10] ")کند یبرابر م(دو دهد یم یشرا افزا یدوست یههد ایرز
و شوند  میهم توافق دارند دوست  که با یافراد: مشابهت در نگرش

در  مشابهت .شوند دوست نمی با یکدیگر که توافق ندارندافرادی 
 یاعواطف مثبت  یختنها به جهت برانگ افکار، باورها و نگرش

فردی  بهبود روابط بیننفس موجب  عزترفتن و باال ییدااحساس ت
به چشم  یاست که در منابع اسالم یتشابهات یردر موارد ز .شود یم
  خورد: یم

که هایی س آناست، پ ییها ها را شکل جان"تشابه دوستان:  )الف
قت خواهند کرد و مردم به هم مواف با یکدیگرندشکل  هم
سبب  یتروا یندر ا .[11]" دارند یشتریب یشخود گرا های شکل هم
 یعنی ،شده نظر ذکر اتفاقسهولت در  یا، گوبه یکدیگر افراد یشراگ
را متحمل  یو تنش کمتر یلنا قزودتر به تواف ینکهبه ا یلتما
ان النفوس اذا : "آمده است ع)(یامام عل از یگرد یاتدر روا. شوند

سازگار باشند، الفت  یکدیگراشخاص چون با  یتلفت؛تناسبت ا
 یلتو ما ؛ما الفته طبع یاّن طباعک تدعوک ال" ،[12]" خواهند گرفت

 یال یمیلکّل امرئ " ،[12] "ای رفتهکه با آن انس گ هستی یزیبه چ
 ینا ینمضام .[13]" دارد یشهر کس به همانند خودش گرا ؛مثله
ش افراد یگرا ینکهو آن ا کند یم یانرا ب تری یقنکته عم یاتروا
افراد است،  یانشابه در مم یها و خصلت ها یژگیاساس همان وبر

 انندهم افراد عاقل با ؛مثله یألفالعاقل : "فرمایند می )ع(یامام عل
 ؛مثله االّ  یمیلاّال شکله و ال یّتبعال یماللئ، "[7]" گیرند یخود الفت م
  .[12]شوند ینشین م با مشابهان خود هم یزو افراد پست ن

 های یدو نفر از رموز زندگ یانو تناسب م یت: سنخییهمتا )ب
و تناسب  ییاز همتا یاتمثال در روا عنوان به .است یدارموفق و پا

 )ص(اکرم یامبراز پ یمرد .شده است یاد "یتکُفو" یرزن و شوهر با تعب
و  ها شأن هم" حضرت فرمود "یم؟ازدواج کن یبا چه کس" یدپرس
 "اند؟ یکفوها چه کسان" یدپرس ."خودتان (االکفاء) یها سنخ هم
شأن  کفو و هم یمنان برخوم ؛المؤمنون بعضهم اکفاء بعض" فرمود
 یافراد دارا یزمنان نوم یاندر م ینکهمراد ا ؛[14]" هستند یگرد یبرخ

رتبه  هم شخاصبه سراغ ا یدهستند که با یمتعدد یمراتب اعتقاد

حضرت ناظر به  یهتوص یقتدر حق .به هم) بروند یکنزد یاخود (
تر  و موفق یدارترپا ییها ازدواج یناست که چن ینیامر تکو یک

 تواند یمشابه که م یها و باورها خواهد بود (به سبب وجود نگرش
  یند).و اشباع نما یزندرا برانگ یکدیگرعواطف 

  

 یاتو خصوص یستگیشا: مثبت یشخص یاتو خصوص یستگیشا
 یطشرا در .شود فردی می موجب بهبود روابط بین مثبت یشخص
 گیرند؛ یعالقه قرار م مورد یشترب تر یقو ال تر یستهافراد شا یکسان
و  اند صحت فکر و عمل یازمندعلت است که افراد، ن این به یدشا
هم در  یدو شا کنند یجهت م یندر ا یشتریکمک ب یستهشا افراد
 شود. ایجاد می ییافراد احساس اعتبار و حرمت نفس باال ینکنار ا

 یادز هاافراد فاصله خود را با آن یرابالعکس است؛ ز یجنتا یالبته گاه
 یو باکفایت اگر در ضمن برخ یستهافراد شا بنابراین بینند؛ یم

و  شوند میوارتر محسوب  انسانرا نیز داشته باشند،  ها یینارسا
خوب با  یاتاکثر اوقات خصوص .خواهند بود تر یداشتن دوست
داده نداشتن پاداش  با دوست بد یاتداشتن و خصوص دوست
را  یاتو خصوص یلنداشتن انواع خصا یاداشتن  . دوستشوند می
داشتن  افراد درباره دوست یها از قضاوت یاریبس یقاز طر توان یم
و  میمیمثًال افراد باهوش، گرم، ص .یافتدر یشخص های یژگیو

 یم،درستکار، فه ریا، یب یاتخصوص مورد عالقه هستند. یشترصالح ب
درجه  ینباالتر بیترت ، گرم و مهربان بهاعتماد وفادار، باهوش، قابل

، اعتماد یرقابلبدخواه، غ رحم، یگو، ب دروغ یاتو خصوص یدگیپسند
 ارند.را د ندیدگیدرجات پس ترین یینخودپسند و گستاخ پا یاکار،ر

ز ا یدشا .است یشترب تر یستهافراد به ادامه رابطه با افراد شا تمایل
نفس  عزتاحساس حرمت و  هادر کنار آنافراد که است  جهت این
 .[5]شود ینشین خود شناخته مهمهر کس به  یراز ؛دارند ییباال
  .[2]" ینهو قر یلهخل یند یالمرء عل" :فرمایند می )ص(اکرم یامبرپ

  

دهنده شایستگی و خصوصیات شخصی مثبت افراد در  امور نشان
  های اسالمی شامل موارد زیر هستند: آموزه
که  یکسان" است:آمده  یمقرآن کر در: یستهو عمل شا ایمان) الف
 یرحمان برا یخدا یزود د، بهان کرده یستهشا یآورده و کارها یمانا
ذِ  ؛دهد یها قرار م در دل یتمحب هاآن الَِحاِت یِإنَّ الَّ َن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ایسَ  ْحَمُن ُودًّ ت خداوند محب یعنی .)"٩٦ یهآ یم،مر( ْجَعُل َلُهُم الرَّ
در  دهند، یانجام م یستهرا که اعمال شا یامبرشبه خود و پ انمنوم

 یعاد یطبدون آن که اسباب و شرا کند، یم یجاددل بندگانش ا
 پیامبر .[15]وجود داشته باشند یو دوست یشاوندیمحبت مانند خو

را دوست بدارد به فرشته  یا هرگاه خداوند بنده: "فرماید یم )ص(اکرم
دارم، پس تو هم او را  را دوست ی: من فالندهد یخاص خود ندا م

 ینو ا آید یفرود م ینیانسپس محبت او در دل زم ".دوست بدار
ذِ " سخن خداوند که یاست معنا الَِحاِت  واَن آَمنُ یِإنَّ الَّ َوَعِمُلوا الصَّ

ایسَ  ْحَمُن ُودًّ  یستهو عمل شا یمانمعموًال ا البته .[16]" ْجَعُل َلُهُم الرَّ
است که موجب جلب محبت  یگرید یکویمستلزم صفات ن

 یماناصل ا این است که موضوع مورد تاکید در اینجا یکنل شود، یم
  شود. میو محبت  یخود موجب دوست یستهو عمل شا

معنای ایجاد بستر الزم و زمینه  به خویی وش: خخویی خوشب) 
گیری و  انس برایها  مناسب برای ارتباطات اجتماعی میان انسان

یابی  دیگر در راستای دستکهای ی ها و ظرفیت ییمندی از توانا بهره
در پایه و بنیاد هر ارتباط  .های خود است مال و خواستهکبه 

؛ وجود داردخویی  ای به نام خوش لهامس ها اجتماعی میان انسان
دهد و  زیرا این صفت پیوندهای انسان را با دیگری افزایش می

آورد و در  گری فراهم میهای دی گیری از توانمندی زمینه را برای بهره
در برخورد  یستهخوب و شا اخالق .رساند به او یاری می زندگیمسیر 
 )ص(اکرم یامبرپ .افراد است یموجب جلب محبت و دوست یگران،با د
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  .[9]ه" المود یثبتحسن الخلق : "فرمایند می
بر و کمعناى فروتنى و ضد آن ت تواضع بهع: و تواض فروتنی ج)

ى از صفات و یکتواضع  ،اتیدر قرآن و روا .خودپسندى است
 تقویت و بهبوده باعث کاست من وهای م هاى بارز انسان هنشان

آمده است:  ع)(یامام عل یتی ازدر روا .شود میفردی  ارتباطات بین
و همچنین  [17]" است یثمره فروتن یدوست ؛ثمره التواضع المحبه"

 یمدارا ،خویی : خوشدآور یمحبت را به بار م یزسه چ: "فرمایند می
خو  است که با افراد فروتن و نرم ینآن ا یلدل .[17]" یو فروتن یکون

 ین) و ایستندارتباط برقرار کرد (باالتر از دسترس ن توان یتر م آسان
  .است یرپذ رابطه دل

  
  یفرد ینمهارت روابط ب یاجتماع یها نقش

یکی از نیازهایی که  :یاجتماع یتو احساس مقبول محبوبیت
کند،  و روان انسان ظهور می جنسی، در جسم موازات بلوغ به

فردی که بتواند ارتباط  .شدن است واقع ورزیدن و محبوب محبت
سالمی با دیگران برقرار کند، در کانون توجه مثبت بسیاری از افراد 

باشد داشته  فردی روابط بین  مهارتالبته هر فردی باید  .خواهد بود
که احساس کند  کسی .تا بتواند این ارتباط سالم را ایجاد نماید

 الیزابتخانم  .شود شده است، شادمان می محبوب دیگران واقع
شامل محبوبیت، مقبولیت و شناس معاصر سه میم  ، روانهارلوک

محبوبیت یعنی دیگران را . داند را عوامل اصلی شادی میموفقیت 
مقبولیت یعنی  .شته باشنددوست داشته باشیم و دوستمان دا

 .[18]بودن در کارها بودن و موفقیت یعنی موفق پذیرش دیگران مورد
 هانمت روحی آاز موقعیتی که نزد دیگران دارند، سال افراد نانیاطم

داشتنی است،  دوست یوقتی کسی فکر کند آدم .نماید را فراهم می
گیری مبتال  کند و به افسردگی یا گوشه با دیگران ارتباط برقرار می

که نقش  فردی در ارتباطات بین عوامل موثراز یکی  .شود نمی
کند و در  ها به یکدیگر ایفا می ثری را برای گرایش انسانوسازنده و م

و  ها تر کرده و آتش کینه بسیاری از موارد ارتباطات را صمیمی
در این  (ع)امام علی .است مهرورزی ،سازد اختالفات را خاموش می

ها محبت آنهای مردم رمنده است، هر که به  دل" :فرماید زمینه می
، محبت و (ع)مطابق سخن امام علی .[19] "آورند کند، به او رو می
را تعدیل  هایکدیگر، هم روحیه سخت و خشن آن مهرورزی افراد به

این  .آورد ه قلبی عمیقی را در بینشان به وجود میکند و هم رابط می
های  فراز و نشیب شود در تمامی مراحل زندگی و ب میرابطه موج

ها و  آن شریک و پشتیبان و فریادرس هم بوده، در برابر گرفتاری
کردن  در برقراری ارتباط، محبت .ها محکم و استوار بایستند دشواری

. های محبوب در نظر دیگران بسازد هچهر فردتواند از  و ابراز عالقه می
آمد و  ص)(تمیم نزد پیامبر اکرم در روایت است که مردی از قبیله بنی

 با مردم" :کن؛ پیامبر در ضمن سخنانش فرمود مرا سفارش": گفت
 ص)(حضرت محمد .[20] "دوستی و مهربانی کن تا با تو دوست شوند

معرفی  هاراه نفوذ در قلب آن ،ا دیگران رامهربانی و دوستی ب
های  دل": فرمایند نیز در این زمینه چنین می (ع). امام علیفرمایند می

نوس است و هر کس از راه مهرورزی و محبت اها بیگانه و نام انسان
، (ع)این سخن امام علی مطابق .[21] "گیرد وارد شود، با آن الفت می

شده و همین امر  ها به یکدیگر محبت و مهربانی موجب جذب دل
میت ز اهی. نکته حاکند فردی را ایجاد می ای بهبود روابط بینه زمینه

داشتن دیگران در دل کافی  این است که تنها محبت و دوست
از بیان  فرد که . تا وقتینیست، بلکه باید این عالقه قلبی را ابراز کرد

بسا فرد مقابل هرگز در جریان  ، چهکندعالقه به دیگری خودداری 
 روح ای سرد و بی د و رابطهبه خود قرار نگیرنسبت  ویاحساس 

اگر : "فرمایند نیز به مردم توصیه می (ع). امام باقرداشته باشد

اظهار  هارند و محبوب دیگران باشید به آنخواهید دوستتان بدا می
و  (ع)کاظم امام از و در حدیثی دیگر [21] "محبت و دوستی کنید
اظهار محبت و دوستی با مردم، نیمی از عقل  ،)(صرسول گرامی اسالم
ابراز عالقه و محبت به ، (ع)نظر امام صادق از .[21]دانسته شده است

کردن او از این عالقه، باعث  سی که او را دوست داریم و آگاهک
نیز در این زمینه  )(صرسول خدا .[22]شود استواری محبت و روابط می

وقتی کسی آشنای خود را دوست دارد، به او خبر دهد ": فرمایند می
به  .[23]" که این کار موجب بقای الفت و دوام مودت است

ثر و نافذ است و والقه قلبی در جذب قلوب بسیار مآوردن ع زبان
چنین عملی به عمق جان ، سازد شدت پیوندها را استوار می به

  .بخشد کرده و عالقه طرفین را فزونی و تداوم میدیگری اثر 
بسیار زیادی  ریثاتفردی که  بین  یکی دیگر از عوامل موثر در مهارت

 .دادن است مقبولیت اجتماعی دارد، مهارت گوشدر محبوبیت و 
در لزوم داشتن چنین مهارتی برای حفظ روابط  (ص)اکرمپیامبر 
که اگر برادرت سخن گفت، از جوانمردی است ": فرماید فردی می بین

با دقت به حرف دیگران  وقتی. [24] "به سخنش گوش بسپاری
هایش برای ما  کنیم که حرف سپاریم، به او ثابت می گوش می

همچنین با این حرکت تمایل خود  .سودمند و درخور اهمیت است
اهمیت این  .دهیم را به ادامه ارتباط و گفتگو با وی نشان می

آن را نشانه جوانمردی فرد  )(صخداکه رسول مهارت چنان است 
است که ایشان توصیه آمده  (ع). در حدیثی دیگر از امام باقرداند می

نکه سخنانی تر و آزمندتر باش از ای بر شنیدن خود حریص" :فرمودند
گفتن را  که خوب سخن دادن را بیاموز چنان بگویی و خوب گوش

ی این به جنبه معنو ص)(خدادیگر رسول  حدیثی در. [25] آموزی" می
هر گروهی که مجالست کنند و به " فرماید که مهارت اشاره می

یکی از . [25] "شان برخیزدگوش فرا ندهند برکت از میان یکدیگر
ادن دقیق به سخن دیگری د گوش" :گوید دانشمندان غربی می

اگر " :گوید می کارنگی دیل .[26] "کنید ای است که تقدیم او می تحفه
خاطر شوند و از شما احتراز  خواهید مردمان از شما رنجیده می

پس  .نمایند، دستور چنین است: هرگز به گفتار دیگران گوش نکنید
 .[27] "خواهید مطبوع واقع شوید استماع دقیق را بیاموزید اگر می
برقراری های ایجادشده میان افراد هنگام  اختالفات و درگیری یگاه

که این امر  صورتی . درنکردن این کار است یتارتباط رودررو، رعا
به وجود  سوءتفاهمو  بسا سخن ناقص شنیده شود چه ،رعایت نشود

را بشناسد و بدان  ها مهارتباید  با دیگرانانسان در برخورد  .آید
عدم مقبولیت  موجبزیرا  ،پرهیز نماید عمل کند و از رفتار نسنجیده

  .اجتماعی و عدم محبوبیت خواهد شد
ثر فرد با محیط زندگی ومسازگاری تعامل  :یقدرت سازگار یتتقو

های آن داشتن احساسات مثبت درباره خود، شرکت  است و نشانه
بردن از ارتباط با دیگران، احساس آرامش در  ، لذتها در فعالیت
های ناآشنا، داشتن احساسات مثبت درباره دیگران و  موقعیت

یک فرد زمانی سازگار  .گران استثیرگذاری بر دیاتتوانایی نفوذ و 
را آموخته  ارتباط و تعاملهای الزم برای برقراری  است که مهارت

 .نیازهای خود بپردازد یارضاثری به ومطور  باشد و بتواند به
اند  توجه قرار داده شناسان، سازگاری فرد را در برابر محیط مورد روان

اند که به فرد کمک  کرده را بهنجار تلقی شخصیتهایی از  و ویژگی
یعنی با  تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار سازد، دکن می

خود به دست  دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگاهی برای
  .[28]آورد

چگونگی برقراری ارتباط صحیح درباره  (ع)در سخنان گهربار ائمه اطهار
ده ش  ارزشمندی بیان یها در جهت سازگاری بیشتر سفارشبا افراد 
تو را به پنج چیز سفارش : "فرماید می ع)(که امام باقر چناناست، 
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خیانت  کنم: اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن؛ و اگر به تو می
گو پنداشتند،  کردند، خیانت مکن؛ و اگر تکذیبت کردند و تو را دروغ

 مشو و اگر سرزنش خشمگین مشو؛ اگر ستایش و مدحت کنند شاد
  .[29] "تابی مکن نکوهشت کنند، بی و

  

فردی مهم در جهت سازگاری  بینهای  مثال یکی از مهارتعنوان  به
کنترل  (ع)موال علی پرخاشگری است کهکنترل عصبانیت و  ،بیشتر

امام  .دهد عصبانیت و صلح و آرامش را در کنار یکدیگر قرار می
شیَعُتَنا الُمَتباِذلوَن فی ِوالیِتنا، َالُمَتحاّبوَن فی "فرمایند:  می (ع)علی

ذیَن ِان َغِضبوا َلم یظِلموا َو ِان  ِتنا َالُمَتزاِوروَن فی ِاحیاِء َامِرنا َالَّ َمَودَّ
 شیعیان ما فوا، َبَرکٌة َعلی َمن جاَوروا ِسلٌم لَِمن خاَلطوا؛َرضوا َلم یسرِ 

راه  کنند، در راه والیت ما بذل و بخشش می که در هستندکسانی 
داشتن امر و  راه زنده نگه نمایند، در دوستی ما به یکدیگر محبت می

کنند  د ظلم نمیچون خشمگین شون .روند مکتب ما به دیدار هم می
نشان مایه کنند، برای همسایگا روی نمی زیاده و چون راضی شوند

  .[2]" اند نشینان خود در صلح و آرامشاند و نسبت به هم برکت
  

مت فرمود: مردی بیابانی خد شنیدم پدرم می" :فرمود (ع)امام صادق
توانم  آمد و عرض کرد: من صحرانشینم (و چون نمی (ص)رسول خدا

من بیاموز،  همیشه از خدمت شما استفاده کنم) کلمات جامعی به
که غضب مکن، مرد عرب درخواست خود را  مده فرمود: دستورت می

آن مرد به خود آمد و سه بار تکرار کرد (و همان جواب شنید) تا 
مرا دستور جز به خیر  (ص)، رسول خداکنم الی نمیسئوگفت: دیگر 

ت و آزار نکردن مرا از دشنام و تهم نفرمود (زیرا همان غضب
سپس  .دارد) می کشی و گناهان دیگر باز مسلمان و چاقوکشی و آدم

تر از غضب چه چیز است؟ همانا مرد  فرمود: سخت فرمود: پدرم می
کرده   که خدا حرام یثر آن مرتکب قتل نفسکند و در ا غضب می

  .[30] "سازد دامن را متهم می زن پاک شود و می
  

سازگاری یک رفتار منطقی است که از سالمت و قدرت فرد خبر 
های جدید  ا موقعیتقدر فرد بتواند خود را ب به عبارتی هر .دهد می

قدرت بیشتری دارد  هماهنگ کند، توانمندی و نشده  و شرایط تجربه
 ها ناسازگاریبسیاری از  .نفس بیشتری برخوردار است به و از اعتماد

است که گاه به دلیل نداشتن قدرت کنترل عصبانیت و خشم   به
بنیاد جامعه را که ، انجامد ه و حتی جنگ و خشونت میکین

مردم را به پاشد،  فرو میهمگرایی و همدلی و انسجام است 
کشاند و دشمن جان و مال و عرض یکدیگر  واگرایی از یکدیگر می

فردی است که افراد و  مهارت روابط بینارگیری ک عدم به .کند می
برد و انسان را  ها و نابهنجارها می سوی دشمنی و کینه جامعه را به

آرامش یک فرآیند،  سازد و در دور می داشتن یک زندگی سالماز 
  .کند انسان را تباه می

  

در  :او یتپاسخ مثبت و هدا یافتنفوذ در مخاطب، اقناع، در
ر اهمیت دارد، اثرگذاری ب های ارتباطی آنچه وضعیت از بسیاری

د من عالقهافرد معموًال  .استها های آن مخاطب و نفوذ در نگرش
کنند و نظر دگرگون  له موردارا در مورد مسفرد های  تا نگرش هستند

برای رسیدن به این هدف  ن کنند.یکسا ند،اندیش با آنچه خود می
موقعیت فردی مانند درک  روابط بینمهارت  افراد بتوانند بایدناگزیر 

انند همدردی، ماحساساتی  طور مثال را بشناسند، بهارتباطی 
جزء  غیره همدلی، حرمت خود، رضایت از رابطه با دیگران و

وجود این نوع احساسات در  .آیند حساب می احساسات مثبت به
 اگر به شیوه مناسب وو ها بوده آنافراد، نشانه سالمت روانی 

ها و رضایت  مطلوبی ابراز شوند، باعث بهبود روابط، پایداری دوستی
عیت از زندگی خواهند شد، ولی اگر همین احساسات مثبت در موق

د که افسردگی و نشو باعث می، ارتباطی نامناسبی ابراز شوند

فریب مخاطب منظور از نفوذ،  .آید نارضایتی در روابط به وجود 
. یکی از عوامل پیشرفت دیگران است حق در نیست بلکه نفوذ به

ها بود که  دل در صدر اسالم، نفوذ آن حضرت در (ص)رسول اکرم
َن ِهللا لِْنَت َلُهْم َوَلْو کُْنَت َفّظًا َغِلیَظ : "فرماید خداوند می َفِبَما َرْحَمة مِّ

وا ِمْن َحْولِکَ اْلقَ   )مردم( از پرتو رحمت الهی در برابر آنها؛ ْلِب َالْنَفضُّ
نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو 

مردم به انسان مهربان و رئوف )". ١٥٩آل عمران، ( شدند یپراکنده م
را رها نکردند، چون آن  ص)(ی، از همین رو پیامبر گرامبندند یدل م

فضل الهی رفتاری  بلکه به، حضرت نه جفاکار بود و نه سنگدل
از عوامل نفوذ یکی  .[31]مهربانی داشتعطوفت و ، سرشار از وفا

ظره و توجه به اعتقادات بودن به مبانی فکری طرف منا، آشناموفق
تر  هرچه آشنایی به اعتقادات مخاطبان بیشتر باشد عمیق .است او

مثال امام  عنوان به ،ها نفوذ یابدآنتواند به تفکرات  تر می و راحت
اثبات پیامبری حضرت  حی برایمسی جاثلیقوگو با  در گفت (ع)رضا

آورد و سپس اوصافی را که در  از کتاب انجیل مطالبی  (ص)محمد
ز زبان قرآن ا بود، بیان نمود. شده تورات و انجیل برای پیامبر ذکر

در خصوص تطبیق این اوصاف در  جاثلیقو از  هایی آورد نیز نمونه
ناظره در م (ع). امامگرفتاعتراف  (ص)اکرم یامبرپ انجیل و تورات بر

و نام فرزندان ایشان ِسفری از  )ص(امبریدیگر برای اثبات وصایت پ
عالم آن  ،الجالوت رأسکه این بار مورد تصدیق  استفاده کردزبور را 

مقهور  الجالوت رأسو  جاثلیقترتیب   ؛ و بدینگرفتیهودی قرار 
که به  نحوی ؛ بهشدندها آنبر مبانی معرفتی  (ع)تسلط کامل امام

مرحله بعد از نفوذ،  .مبین اسالم اعتراف و اذعان نمودند برتری دین
عالقه شخص د مور وهیوقتی از ش .برانگیختن مخاطب به عمل است

ها به اقدام و خواسته آنکنید،  مخاطب خود و اطرافیان استفاده می
ممکن است مجبور باشید که کمی  .دهند شما پاسخ مثبت می

است که به اجرا و انجام آن  بیشتر تالش کنید، این تالشی ارزشمند
. کند جویی می ارزد، زیرا در وقت و نیروی آینده شما صرفه می

اید استقبال  نیز از اقدامی که کرده شخص مخاطب شما و اطرافیان
ی یها هفهمند که برای تماس با شما از چه شیو خواهند کرد زیرا می

یکی از  .ندها را به نتیجه دلخواهشان برسانباید استفاده کنند تا آ
ی کسب اطالع در این زمینه که مخاطب شما چه ها بهترین راه
 مشترکات مورد وپسندد این است که موقعیت ارتباطی  روشی را می

که این مهم در گرو شناخت و کاربرد صحیح  قبول را ارزیابی کنید
  .فردی است مهارت روابط بین

  

فردی  روابط بینای در  کننده که نقش تعیینعوامل موثر دیگر  از
رسایی سخن موجب  شیوایی و .است سخنرسایی  شیوایی و دارد،

ساز پذیرش بهتر از سوی مخاطب  نتیجه زمینه جذابیت و در
این مطلب را  (ع)علیالبالغه حضرت  نهج ۸۷در خطبه  .شود می
آنجا که ؛ یُقوُل َفیْفِهُم َو یْسکُُت َفیْسَلم":زیبایی بیان کرده است به

خوبی تفهیم  به گوید و حق را به مخاطبان سخن می الزم است،
از  ."ماند کند و سالم می کند و آنجا که الزم نیست، سکوت می می

کنند که  گونه ادا می  سخن را آن ،پرهیزگاران (ع)متقیاندیدگاه موالی 
گفتن این افراد از روی جهل نیست و سکوت  . سخنمخاطب بفهمد

در همچنین  .حق استها در مسیر رضای آنگفتن  سخن و
شایسته  .گفتن باید متانت داشت و در بیان مطالب درنگ کرد سخن

سزاوار است سخن، در  .داند بیان کند نیست هر آنچه فرد می
موقعیت مناسب، زمانی که مخاطب ظرفیت آن را داشته باشد گفته 

تنها خود انسان را دچار  ، نهریتدب یو ب شهیاند یشود؛ زیرا سخن ب
 .ای را ویران کند کند، بلکه ممکن است جامعه روزی می سیهنکبت و 
های  متانت را از ویژگی گفتن با ، سخنصدر خطبه د )(عمنینوامیرالم

ُء اْلِقیاِم؛ راهنمای  َمِکیُث اْلکََالِم َبِطی هالُ یدل"داند:  میدین راهنمای 
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در گفتگو  ."خیزد پای می  گوید و دیر به این پرچم با تأنی سخن می
گویی پرهیز کرد؛ زیرا انسان وقتی  با دیگران، باید از پرگویی و یاوه

و بیهوده نیز بیان خواهد کرد و  ربط یی بها فبسیار سخن گوید، حر
حوصلگی در مخاطب  افزون بر آن موجب ایجاد خستگی و بی

شود به سخنان گوینده توجه نکند و ارتباط  خواهد شد که باعث می
سازی، در سخنان  ، معلم انسان(ع) ت علی. حضرمطلوبی شکل نگیرد

هربارش به این موضوع توجه بسیار کرده است و در عبارات گ
ُطوَبی لَِمْن َذلَّ ِفی " :مردم را از پرگویی منع کرده است گوناگون،

َنْفِسِه َو َطاَب کَْسُبُه َو َصَلَحْت َسِریَرُتُه َو َحُسَنْت َخِلیَقُتُه و َأْنَفَق 
خود  س کهک خوشا آن ؛َمالِِه َو َأْمَسَک اْلَفْضَل ِمْن لَِسانِه اْلَفْضَل ِمنْ 

را خوار انگاشت و کسبی پاکیزه داشت و نهادش را از بدی بپرداخت 
مالش را بخشید و زبان را از و خوی خود را نیکو ساخت و زیادت 

کم در گفتگو با دیگران، باید  و همچنین [25] "کشید گویی در فزون
افراد را از گفتن چیزی که  )(عحضرت علیکه  سخن گفت، چنان

دانند نهی فرموده است؛ زیرا ممکن است آن سخن دروغ باشد  نمی
 . افزون بر آنآید اعتمادی پدید می و در چنین حالتی میان افراد بی
داند نیز خودداری کند؛ زیرا ممکن  انسان باید از گفتن هر آنچه می

 .انداختن زندگی افراد شودخطر به سخنان، باعثاز است گفتن برخی 
َال َتُقْل َما َال " :دنفرمای می (ع)البالغه حضرت علی نهج ۳۸۲ر حکمت د

َها  َه َفَرَض َعَلی َجَوارِِحَک کُلِّ َتْعَلُم َبْل َال َتُقْل کُلَّ َما َتْعَلُم َفِإنَّ اللَّ
گو، بلکه همه دانی م آنچه نمی ؛َفَراِئض یْحَتجُّ ِبَها َعَلیَک یْوَم اْلِقیاَمةِ 

دانی نیز مگو؛ زیرا خداوند بر اعضا و جوارح تو واجباتی  آنچه را می
  ."ها بازخواست خواهد کردآنقرار داده که در قیامت از 

فردی رعایت مباحث  کننده در روابط بین یکی دیگر از عوامل تعیین
داشتن زبان بدن مناسب در اقناع  .مربوط به زبان بدن است

تاثیر بسیار زیادی  هاآنت پاسخ مثبت از طرف مخاطبین و دریاف
 آنها است.یکی از  برقراری تماس چشمی مناسب طور مثال دارد، به
وسیله یک نگاه، دیگران را از خود متنفر کنیم  به ممکن استگاهی 
. در احادیث و ها بکاریمآنوسیله یک نگاه، محبت خود را در دل  یا به

به این روش در برخوردهای اجتماعی بسیار  (ع)روایت معصومان
م انگاهی است که تو ،برای مثال اولین نوع نگاه .توجه شده است

این نگاه بهترین وسیله جلب  .با مهر و عاطفه و محبت است
نگاه عمیقی که  .دوستان و ایجاد محبوبیت در قلوب دیگران است

بسیار قه رویی آمیخته باشد در کسب محبت و عال با لبخند و خوش
صورت  کردن مرد باایمان به نگاه":فرماید می ص)(خدارسول  .ثر استوم

دومین  .[4] "برادر مسلمان خود از روی محبت و عالقه، عبادت است
دیگران از  .شم و غضب باشدخنوع نگاه، نگاهی است که از روی 

ن ای .شوند میوسیله مردم تهدید   بدینترسند و  این نوع نگاه می
 رد ص)(اکرمپیامبر  .گناهی بزرگ است (ع)دیدگاه معصوماننگاه در 

هر کس به مسلمانی نظر تندی کند و " :فرماید مورد این نوع نگاه می
سومین نگاه، نگاه  .[24] "او را بترساند، خدا او را در قیامت بترساند

نظر اسالم  این نوع نگاه از .است استهزاءتمسخرآمیز و از روی 
در  ص)(اکرمپیامبر  ید.آ میگناهان به شمار  بسیار زشت است و از

 رودررواشاره به اهمیت تماس چشمی و نوع نگاه در ارتباطات 
تندی نظر کند که  من به برادر خویش بهوروا نیست که م" :فرماید می

شدن  های تند و خشن موجب آزرده نگاه .[24] "مایه آزار او شود
با نوع  فردبنابراین،  .فردی خواهد شد به روابط بیندیگری و آسیب 

 نداردحوصله شنیدن سخنانش را  فهماند که مینگاه خود به دیگری 
ها  با چشم است ومند  عالقههایش  به شنیدن حرفیا برعکس، 

لزوم  .کند بودن یا شادبودن و غیره را به دیگری منتقل می ناراحت
کننده  دقت در نوع نگاه این است که هر یک از حرکات چشم بیان

و هم جذب تواند هم موجب  معنا و مفهومی خاص است که می

  .دیگران شود دفعموجب 
شخص را قادر  فردی مهارت روابط بین ی:گسترش بهداشت روان

های وجودی خود را به  سازد تا دانش، نگرش و ارزش می
ها در  ییتواناو عینی تبدیل کند تا بتواند از این های واقعی  ییتوانا

زندگی مثبت و شادابی  تر نیروهای خود بهره گیرد و استفاده صحیح
در فردی  مهارت روابط بینشخصی که از  .را برای خود فراهم سازد

 یهای گیرد، به احراز موفقیت مراوده و ارتباط با دیگران کمک می
مختلف و احساس امنیت  قدرت تحمل نسبت به نظراتهمچون 

موقع کار با توجه به شرایط زمان و  بهانجام  ،نسبت به گفتار دیگران
ریزی و کوشش در امور مفید و دوری از هر کار  برنامه، مکان
بینانه از جهان و  برداشت واقع، رازداری و کنترل گفتار ،فایده بی

به  یاتقویت خودپنداری و اتک، گذشته از وقایع تاریخ آموزی عبرت
شود و  ل میاین های هوش ها و کنش استفاده از ظرفیت، نفس

اثر مناسبی در جهت کاهش فردی  مهارت روابط بینهمچنین 
های  د داشت و با ایجاد نگرشفردی و اجتماعی خواه های آسیب

هر فعالیت اصولی و علمی در انتخاب بهترین شیوه در انجام بهینه 
، فردی مهارت روابط بینربرد کا .د نمودنقش خود را اثبات خواه

دهد  ثیر قرار میاتاحساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت 
ها در افراد به وجود  و عالوه بر آن با تغییراتی که کسب این مهارت

 .دهد ثیر قرار میاتآورد، برداشت و نگرش دیگران را هم تحت  می
ترش بهداشت یکی از عوامل گسفردی  مهارت روابط بینبنابراین 

فتارهای راز  ،دهد می نش هوش را ارتقاظرفیت و ککه  روانی است
قدرت تفکر خالق و  وکرده آمیز و مخرب فرد جلوگیری  خشونت

ساز ابراز وجود و  زمینهو  انتقادی را در افراد به وجود خواهد آورد
هایی  ییتوانا، فردی مهارت روابط بین .کسب خودشناسی خواهد شد

سازد انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و  را قادر میاست که فرد 
کارگیری  به. نماید فرصت انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد می

، بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین یفرد ینمهارت روابط ب
مهارت روابط  .گذارد اندازه و میزان ادراک دیگران از وی اثر می به
 تنفس و عز د به اعتما، بر ادراک فرد از کفایت خود و یفرد ینب

به  (ع)شده است که امام علی گزارشدر روایتی  .[32]نفس اثر دارد
سفارش " :شده بود گونه آغاز  ای نوشت که این یکی از یارانش نامه

یک نکته  تدر این روای .[33]م تو را و خود را به پرهیزگاریکن می
است و آن این است که انسان فطرتًا از ظریف ارتباطی نهفته شده 

نهی بیزار است و در صورت شنیدن کالم دستوری  و دستور و امر
در نامه  (ع)علی موالنحوی از انجام آن سرباز زند،  به کند سعی می

ند و در آغاز بردای ماهرانه این مانع ارتباطی را از بین  خود به شیوه
حالت امری و دستوری)، (کنم تو را  سفارش می اند ذکر نکردهنامه 

کند تا فرد مقابل در برابر  بلکه خود را نیز مورد سفارش خطاب می
انتظار احترام دارد،  خود نهر فرد از اطرافیا. گیری نکند ایشان جبهه

احترامی  نوعی بیزیرا  .دادن کامًال مغایر با این خواسته استدستور
ردن، ک مطالبه .نگریستن استو به دیده تحقیر به دیگری 

 واآوردن و رفتارهایی از این قبیل، دیگران را دادن، فشار فرمان
برای جلوگیری از چنین  .آرایی کنند صف در مقابل دارد می

های خود را محترمانه و  خواستهفرد هایی تنها کافی است  واکنش
، رفتار شود میتقاضا  وقتی چیزیکند. در قالب تقاضا مطرح 

در این زمینه  (ع)امام صادق .[33]گیرد س احترام شکل میاسابر
ه یعنی کسی ک ،[30] "هر که ریاست طلبد هالک شود": فرماید می
، دهد میدنبال ابراز برتری خود بر دیگران است و همواره دستور  به
را از دست خواهد داد و دیگران را به  ر خودارزش و اعتباتدریج  به

شدن از ه همان طردو موجبات هالکت خود را ک آورد میخشم 
هر " :فرماید می (ص)رسول خدا که چنان .آورد اجتماع است، فراهم می
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پیشوایان گرامی  .[34] "که دوستان خود را تحقیر کند، تنها ماند
 ،دادند عنوان اجازه تحقیر و اهانت به کسی را نمی هیچ اسالم به

که یکدیگر را سبک و کوچک  حتی دشمنان و مسلمانان را از این
مبتنی بر کرامت  یدادند تا روابط انسانی، روابط بشمارند، پرهیز می

 در .شودها فراهم  و بزرگواری و احترام باشد و زمینه رشد کرامت
ل نباشیم و به شخصیت او یقا که برای دیگری احترامی صورتی

تی کلما .ایم توهین کنیم، رشته ارتباط بین خود و او را گسسته
در دیگران غیره  ای، نادان و ای، تو یک بازنده خیلی باعرضه مانند

این  .تا خود را ابله یا خطاکار ببینند ،کند ذهنیت بدی ایجاد می
ثیر مخربی روی تصویر ذهنی اشخاص بر جای ات تواند ها می پیام

انجام چنین عمل  .ایجاد کندمقابل در  تدافعی یگذارد یا حالت
  رساند. میفردی آسیب  ید به روابط بینترد غیراخالقی بی

توان به محدود و  می حاضر پژوهشهای  محدودیتجمله از 
 پژوهشم به موضوع مورد یطور مستق بهبودن منابع علمی که  کم

بودن موضوع  ای رشته همچنین بین، اشاره کرد، باشد پرداخته
، تطبیق بین مطالب گونه تحقیقات که الزمه اینمحدودیت دیگر بود 

حاضر که به بررسی موضوع در سه رشته علوم قرآن و  پژوهش است.
گزینش و ، در انتخاب پرداختشناسی  شناسی و جامعه حدیث، روان

  تطبیق مطالب در مواردی دچار مشکالتی بود.
دیگری  یها بخششود  پیشنهاد میبا توجه به هدف پژوهش حاضر 

 گیری، مهارت جمله مهارت تصمیم های زندگی از مهارت سایرمانند 
له، مهارت تفکر خالق، مهارت تفکر نقادانه، مهارت احل مس

ها  مهارت رویارویی با هیجان مهارت همدلی با دیگران، خودآگاهی،
ها و همچنین تاثیر آن در زندگی فردی  و مهارت رویارویی با استرس

بررسی و اجتماعی با توجه به محدودیت زمانی و محدودیت منابع، 
توانند با توجه به بودجه  . پژوهشگران در مطالعات آینده مینشدند

این موضوعات کاربردی را مورد  غیره کافی، زمان و منابع انسانی و
  مطالعه قرار دهند.

  
  گیری یجهنت

 –نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعیبا توجه به 
با  هدر مواجه راانسان  ی،فرد ینمهارت روابط بو نبود  فرهنگی
را در معرض انواع  ویپذیر نموده و  ل و مشکالت آسیبیمسا

 یها در آموزه. دهد اختالالت روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می
 هایی یهتوص از جمله رحم ی و صلهبر الفت و دوست ترغیب یاسالم
 ،جواری افراد دارد و هم ینرابطه ب یجاددر تحقق و ا یکه سع است
مهم و  یاز عوامل اجتماع است. یمتعال ینعمل به ا یعیطب یجهنت
 .استعواطف مثبت  رازاب ی،فرد یندر بهبود روابط ب یگرثیرگذار دات

 نشاطهای اسالمی شامل  دهنده این عواطف در آموزه امور نشان
 و و محبت یدوست ، اعالمو لبخندزدن ییرو گشاده ی،روح
 برایها  و نگرشمشابهت در افکار، باورها هستند.  دادن هدیه
 ،نفس و باالرفتن عزت اییداحساس ت یاعواطف مثبت  یختنبرانگ

 افراد به ادامه رابطه یلتما .شود یم یفرد ینموجب بهبود روابط ب
 های مثبت مورد از جمله شایستگی است. یشترب تر، یستهبا افراد شا

خویی،  یسته، خوشو عمل شا یمانا (ع)توجه در سیره معصومین
 یگرانکه نزد د یتیافراد از موقع یناناطماست.  و تواضع فروتنی

فکر کند  یکس ی. وقتنماید یرا فراهم مها آن یدارند، سالمت روح
و به  کند یارتباط برقرار م یگراناست، با د یداشتن دوست یآدم

 ها یاز ناسازگار یاریبسشود.  یمبتال نم یریگ گوشه یا یافسردگ
است که افراد و  یفرد ینت روابط بمهار یریکارگ دم بهع یلدل به

انسان را  برد، یها م یو نابهنجار ها ینهو ک یدشمن یسو جامعه را به
آرامش  یند،فرآ یک و در سازد یسالم دور م یزندگ یکاز داشتن 

او  یها بر مخاطب و نفوذ در نگرش یاثرگذار .کند یانسان را تباه م
هر فردی نظر  له موردامعموًال مس گوناگون یارتباط های یتوضعدر 

 ی رافرد ینروابط ب ارتمه بایدهدف  ینبه ا یدنرس یبرا است.
از عوامل گسترش بهداشت  یکی یفرد ینمهارت روابط ب. شناخت
 ی، از رفتارهادهد میو کنش هوش را ارتقا  یتاست که ظرف یروان

ابراز وجود و  ساز ینهو زمکند  می یریو مخرب فرد جلوگ یزآم خشونت
  .خواهد شد یدشناسکسب خو

  
دانم از  با سپاس از خداوند یکتا بر خود الزم می تشکر و قدردانی:

همه اساتیدی كه در دوران تحصیل به حقیر علم و ادب آموختند 
 تشکر و قدردانی نمایم.
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