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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401

دریافت: 1401/1/12  پذیرش: 1401/4/9
طاهره محسنی1  

چکیده 

ِان ِال پــی »NLP« دیدگاهــی اســت کــه بــا ایجــاد الگــو، دانــش ضمنــی ارتباطــات را بــه عمــل یــا همــان 
ــی،  ــردی و عمل ــای کارب ــه تکنیک ه ــن و ارائ ــت ذه ــا مدیری ــی ب ــوی ارتباط ــن الگ ــاند. ای ــار می کش رفت
ــای  ــداف و کارکرده ــی از اه ــرا یک ــد؛ زی ــت می کن ــر هدای ــاط مؤث ــراری ارتب ــوی برق ــه س ــان ها را ب انس
ارتباطــات در زندگــی، تأثیرگــذاری بــر مخاطــب اســت و ایــن مســئله بــدون شــناخت و تعلیــم تکنیک هــای 
ارتباطــی امکان پذیــر نیســت. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی تحلیلــی و بــا هــدف دســت یابی بــه الگــوی 
ارتباطــی امــام رضــا g در زمینــۀ ِان ِال پــی نگاشــته شــده اســت و ایــن فرضیــه را می آزمایــد کــه ســیرۀ 
تربیتــی امــام رضــا g در عرصــۀ ِان ِال پــی از تــوان الگویــی زیــادی برخــوردار اســت. حاصــل آنکــه الگوی 
ارتباطــی صحیــح، از مّهم تریــن شــیوه  و دغدغه هــای تربیتــی امــام رضــا g بــوده اســت کــه بــا تبییــن 
مؤلفه هــای آن در قالــب ارتبــاط بــا خــود، ارتبــاط بــا دیگــران، اصــالح تصویــر ذهنــی و تــداوم اثــر می تــوان 
رفتارهــا، باورهــا و نگرش هــا را در حــوزۀ ارتباطــات تغییــر داد و بــه تعامــالت، رنــگ الهــی همــراه بــا آرامــش 
ــت در زندگــی فــردی، اجتماعــی و شــغلی اســت،  ــی موفقّی ــت بخشــید کــه نه تنهــا کلیــد طالی و موفقّی
بلکــه باعــث عــزت نفــس، مثبت اندیشــی، شــکوفایی اســتعداد و در نهایــت احســاس رضایــت از زندگــی 

می شــود.
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 مقدمه

انســان موجــودی اســت کــه به واســطۀ اجتماعــی بودنــش بایــد در تعامل بــا دیگران باشــد تــا از این 
منظــر پیام هــا و نیاز هــای خــود را بــه دیگــران انتقــال دهــد؛ از ایــن رو، خــوِد برقــراری ارتبــاط اهمّیتی 
غیرقابــل انــکار دارد، اّمــا آنچــه اهمّیــت ارتبــاط مؤثــر را بیشــتر می نمایــد، ارائــه الگو ها و شــیوه هایی 
اســت کــه بــا مبانــی و پیش فرض هــای صحیــح حاصــل شــده باشــد تــا روابــط را بــه ســوی تــداوم، 
کارآمــدی و موفقّیــت ســوق دهــد. در ایــن میــان »ِان ِال پــی« یــا همــان برنامه ریــزی عصبــی کالمــی 
بــه عنــوان شــاخه ای از علــوم روان شناســی، برقــراری ارتبــاط را در زمینه هــای مختلــف بــه انســان ها 
آمــوزش می دهــد. مطالعــات صورت گرفتــه در ایــن الگــوی ارتباطی نشــان می دهــد کــه »ِان ِال پی« 
در مرتبــه نخســت بــه افــراد می آمــوزد کــه چگونه عملکــرد مغز را بشناســند، ســپس بــا مدیریت ذهن 
بــه ارتباطــی مؤثــر دســت یابنــد. در حقیقــت، ایــن الگــو بــه دلیــل پیونــد بــا فراینــد ارتباطــات، اثبات 
می نمایــد کــه بیــن روان شناســی، پزشــکی و فرایندهــای ارتباطــی، رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد. از 

ایــن رو، به عنــوان یــک الگــوی ارتباطــی مؤثــر به شــمار مــی رود.

ــرا هــر   الگــوی ارتباطــی »ِان ِال پــی« از منظــر اندیشــمندان در پــی علــم و هنــر اســت؛ زی
ــه کلمــات  ــا مراجعــه ب فــردی شــخصّیت و ســبک مخصــوص خــود را در ارتباطــات دارد کــه ب
ــت، از آن  ــم اس ــی« عل ــت. »ِان ِال پ ــل درک نیس ــول قاب ــای معم ــتفاده از روش ه ــا اس ــا ب ی
ــتفاده  ــه ای از آن اس ــر زمین ــته در ه ــراد برجس ــه اف ــی ک ــف انگاره های ــرای کش ــه ب ــت ک جه
ــی می رســند، روش و فراینــدی وجــود دارد کــه الگوســازی نامیــده  ــج عال ــه نتای می کننــد و ب
ــران،  ــا دیگ ــاط ب ــود، ارتب ــا خ ــاط ب ــامل ارتب ــه ش ــیمور، 1375: 12( ک ــود)اکونور و س می ش
ــرای  ــا ب ــن الگوه ــدی از ای ــت. بهره من ــر اس ــداوم اث ــای ت ــی و تکنیک ه ــر ذهن ــالح تصاوی اص
برقــراری ارتبــاط مؤثــر بســیار اهمّیــت دارد. از ایــن رو، بــا توّجــه بــه جایــگاه مّهــم ارتباطــات در 
زندگــی انســان ها و نقــش مّهــم آن در تکامــل معنــوی افــراد، نگارنــده بــر آن شــد تــا بــا تحلیــل 
و بررســی ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا g، الگــوی رضــوی را در قالــب مؤلفه هــای »ِان ِال پــی« 
ــش و  ــه آرام ــیدن ب ــر رس ــالوه ب ــی، ع ــت آن در زندگ ــا کاربس ــا ب ــد ت ــه ده ــدگان ارائ ــه خوانن ب
تعــادل در شــخّصیت فــردی و اجتماعــی، الگویــی متفــاوت از یــک انســان موفــق و الهــی نیــز 
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در جامعــه اســالمی رضــوی بــه نمایــش گذاشــته شــود.

1. پیشینۀ تحقیق 

ویتکوســکی از معــدود محققانــی اســت  کــه در پژوهشــی بــا عنــوان »35 ســال تحقیــق روی 
پایــگاه داده تحقیــق »ِان ِال پــی«1 حالتــی از هنــر یــا آرایــش شــبه علمــی« بــه بررســی مقــاالت 
موافــق و مخالــف »ِان ِال پــی« پرداختــه اســت. بعــد از او ســال نایــت )2012( نیــز بــا دیدگاهــی 
حمایتــی از »ِان ِال پــی«،  پژوهشــی را بــا عنــوان »حــذف، تحریــف و جمــع آوری داده: کاربــرد 
»ِان ِال پــی« متامــدل در مصاحبــه ای کیفــی« انجــام داد. ایــن پژوهــش بــه بررســی مفیــد بــودن 
و کاربــرد ایــن الگــوی ارتباطــی در مصاحبه هــای دکتــرا پرداختــه اســت. پژوهــش دیگــری هــم 
ماریــان )2014( بــا عنــوان »کاربــرد »ِان ِال پــی« متامــدل در فراینــد مذاکــرات شــرکت« انجــام 
داد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه »ِان ِال پــی« بــه شناســایی و حــذف ســاختارهای زبانــی 
کــه دارای ابهــام هســتند، کمــک می کنــد. در ایــران نیــز پژوهش هایــی در ایــن زمینــه صــورت 
گرفتــه اســت. از جملــه، جواهــری )1397(پایــان نامــه ای بــا عنــوان »متامــدل در برنامه ریــزی 
ــرای تحلیــل ســریع گفتمــان در مذاکــره، مناظــره و  ــی(: شــیوه ای ب ــی )ِان ِال پ عصبــی- زبان
ــی  ــوان »بررس ــا عن ــود ب ــه خ ــع )1396( در پایان نام ــم رفی ــش ازآن ه ــه داد و  پی ــاوره« ارائ مش
ــن موضــوع  ــه ای ــت نگــرش مذهبــی«  ب ــی در جهــت تقوی کاربردهــای مــدل ارتباطــی ِان ِال پ
پرداخــت  والبتــه همیــن نویســنده )1396( مقالــه ای نیــز بــا عنــوان »الگــوی ارتباطــی قرآنــی 
ــا تبییــن  ــه گزاره هــای الگــوی ارتباطــی »ان.ال.پــی«« منتشــر کــرد کــه هــر یــک ب ــا توجــه ب ب
ایــن الگــوی ارتباطــی بــه بســط موضــوع پرداخته انــد. اّمــا بررســی ها و مطالعــات صــورت گرفتــه 
ــد  ــوع م ــوب موض ــه در چهارچ ــد ک ــان می ده ــر نش ــات دیگ ــا و تألیف ــا، پایان نامه ه در کتاب ه
نظــر هیــچ پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت و همیــن مســئله نــوآوری و نویــن بــودن آن را اثبــات 

می کنــد.

1. »اِن اِل پــی« مــدل نســبتاً جدیــدی از علــم ارتباطــات اســت کــه به وســیلۀ جــان گرینــدر  و ریچــارد بندلــر  و همــکاران آن هــا در 
ســال های بعــد از 1970 شــروع بــه رشــد کــرد. ایــن علــم به طــور گســترده در مدیریــت، فــروش، بازاریابــی، درمــان و آمــوزش و پــرورش 

ــک، 1384: 15(. ــه کار می رود)دیمی ب
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1-1. روش تحقیق

در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت بــه روش کتابخانــه ای و تجزیه و تحلیــل احادیث معتبــر رضوی 
و ســیرۀ ارتباطــی امــام رضــا g بــه ایــن پرســش ها پاســخ داده شــود: مؤلفه هــای تربیتــی امــام 
رضــا g در تبییــن الگــوی ارتباطــی »ِان ِال پــی« چگونــه اســت؟ برقــراری ارتبــاط موثــر ارتبــاط 
کالمــی و غیرکالمــی بــا اســتناد بــه ســیرۀ رضــوی چــه ویژگی هایــی دارد؟ پیش فــرض نگارنــده در 
ایــن مقالــه بــر آن اســت کــه الگــوی ارتباطــی امــام رضــا g دارای مؤلفه هایــی اســت کــه الگــوی 
ارتباطــی »ِان ِال پــی« کارآمــدی و موثربــودن آن را در عصــر حاضــر تأییــد می کنــد کــه بیانگــر توجه 

و اهمیــت امــام رضــا g بــه مســئله ارتبــاط مؤثــر و پویایــی تعلیمــات رضــوی اســت. 

2. مفهوم شناسی

فهــم دقیــق از متــن نگاشــته شــده زمانــی ُمیســر اســت کــه خواننــده مفهومــی دقیــق از واژگان 
ــد. از ایــن رو، در شــروع بحــث الزم اســت ابتــدا معانــی دقیــق واژگان اصلــی  اصلــی متــن را بدان

تحقیــق، تبییــن شــود. 

2-1. ِان ِال پی 

اصطــالح ِان.ِال.پــی )NLP( از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت: 1. عصــب 1: ایــن قســمت بــا 
مغــز و ســایر عملکردهــای آن مرتبط اســت و شــامل اســتفاده از حــواس و تعبیر و تفســیر چیزهایی 
ــکار،  ــر اف ــه ب ــی ک ــد عصب شناس ــامل فراین ــر آن ش ــود دارد. عالوه ب ــراف وج ــه در اط ــود ک می ش
ــه  ــش ب ــن بخ ــی2: ای ــی کالم ــود. 2. زبان ــز می ش ــذارد نی ــر می گ ــان تأثی ــار انس ــات و رفت احساس
زبــان و چگونگــی اســتفاده از آن مرتبــط اســت کــه شــامل چگونگــی اســتفاده از زبــان در حیــن 
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و نحــوۀ تأثیرگــذاری بــر آن هاســت. 3. برنامه ریــزی3 کــه بــه الگوهــا و 

1. Neuro
2. Linguistic
3. Programming
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رفتارهــا مرتبــط اســت. ایــن بخــش شــامل افــکار درونــی و قالب هــای رفتــاری اســت کــه بــه افــراد 
ــرن، 1387: 4( و در  ــک می کند)ب ــا کم ــکالت و تصمیم گیری ه ــل مش ــرایط، ح ــی ش در ارزیاب
اصطــالح نگرشــی کنجکاوانــه، غریــب و متشــکل از مجموعــۀ  تکنیک هــا بــرای برقــراری ارتبــاط 

بهتــر و مؤثــر اســت)دیمیک، 13۸4: 20(. 

2-1-1. ارتباط 

ــای  ــه معن ــه ب ــت ک ــط« اس ــادۀ »رب ــال و م ــاب افتع ــی از ب ــوی واژه ای عرب ــر لغ ــاط« از نظ »ارتب
محکم کــردن، ثابت کــردن، بســتن)ابن منظــور، 1414ق، ج7: 302-303( و در زبــان فارســی بــه 
معنــای ربــط دادن، رابطه، بســتگی، پیوســتگی، پیونــد )معیــن، 1388، ج2: 1636( آمده اســت. 
همچنیــن در زبــان التیــن از لغــت »commicat« گرفتــه شــده کــه بــه معنــای ارتبــاط برقرارکــردن، 
ــران،  ــناس و دیگ ــت)حق ش ــتن اس ــاس داش ــتن و تم ــردن، ارتباط داش ــردن، مکاتبه ک گفت وگوک
1381: 270(. ایــن واژه در اصطــالح، ترکیبــی از اعمــال یــا فعالیت هــای هــدف دار اســت 
و تنهــا یــک رخــداد یعنــی چیــزی کــه اتفــاق بیفتــد، نیســت )ســاغروانیان، 1369: 54(، بلکــه 
کلیــه فعالّیت هــای گفتــاری، نوشــتاری، کــرداری، حرکتــی را کــه بــرای انتقــال معنــا و مفهــوم یــا 
اثرگــذاری و نفــوذ بــر دیگــران بــه کار گرفتــه می شــود، در بــر می گیرد)فرهنگــی، 1386، ج2: 3(.

2-1-2.  سیرۀ تربیتی

»ســیره« اســم مصــدر از ریشــۀ »س ی ر« بــه معنــای طریقــه و روش اســت و در اصطــالح به بنای 
عملــی انســان ها در طــول تاریــخ بــر انجــام کاری و یــا بــر تــرک آن، اطــالق می شــود)قلی زاده، 
1379: 120(. »تربیــت« نیــز از ریشــۀ »ربــو« بــه معنــای تغییــر و تحــول تدریجــی رو بــه 
کمال)راغــب اصفهانــی، 1412ق: 236( و تــورم همــراه بــا زیــاد شــدن)مصطفوی، 1368، ج4: 
35( و در اصطــالح جریــان مســتمر تدریجــی و زمانمنــد اســت، بــه معنــای پــرورش دادن و بــه 
ــت)مطهری،  ــود اس ــیء موج ــک ش ــوه در ی ــه بالق ــی ای ک ــتعدادهای درون ــت درآوردن اس فعلی

.)551 1388، ج22: 
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ــوی در  ــای رض ــدی از تکنیک ه ــاذ و بهره من ــش، اتخ ــن پژوه ــی در ای ــیرۀ تربیت ــود از س مقص
ــه ســمت ســعادتمندی دنیــوی و  ــاط کالمــی و غیرکالمــی ب جهــت کارآمــدی و تأثیرگــذاری ارتب

ــت. ــروی اس اخ

2-2. الگوی ارتباطی »ِان ِال پی« در سیرۀ رضوی

الگــوی ارتباطــی بــه مجموعــه فعالیت هــا و تدابیــری کــه فــرد را بــه اهــداف معینــی می رســاند، 
ــار  ــل و رفت ــرای عم ــر ب ــتورالعمل های جزئی ت ــا، دس ــر الگوه ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــالق می ش اط
ــه افــراد تعلیــم می دهنــد بــرای رســیدن بــه مقصــود و مقصــد مــد نظــر بایــد چــه  هســتند کــه ب
بکنند)امیــن زاده، 1376: 13(. الگــوی »ِان ِال پــی« شــیوۀ جدیــدی در علــم ارتباطــات اســت که 
به وســیلۀ آن می تــوان نگرشــی را تقویــت کــرد یــا تغییــر داد. ایــن الگــوی ارتباطــی، دنیــای بیــرون 
را تغییــر نمی دهــد، بلکــه بــه مخاطــب کمــک می کنــد کــه شــیوۀ نگــرش و درک خــود را از دنیــای 
بیــرون تغییــر دهــد)ردی و برتــون، 1393: 16(. ایــن الگــو بــر چهــار اصــل ارتبــاط بــا خــود، ارتباط 
بــا دیگران)ارتبــاط کالمــی، ارتبــاط غیرکالمــی(، اصــالح تصاویر ذهنــی و تداوم اثر اســتوار اســت. 
در ادامــه بــه بررســی و تبییــن ایــن چهــار اصــل بــا اســتناد بــه الگــوی ارتباطــی رضــوی پرداختــه 
می شــود؛ زیــرا الگــوی ارتباطــی »ِان ِال پــی« در ســیرۀ رضــوی عالوه بــر حفــظ تــداوم و تکامــل 
حیــات جســمی و روحــی انســان، تأثیــر بســزایی در کمــال و ســعادت دنیــوی و اخــروی افــراد دارد، 

مشــروط بــه اینکــه افــراد بــه درک و باورمنــدی بــه ایــن مســئله برســند.

2-2-1. ارتباط با خود

ــت.  ــود اس ــه خ ــبت ب ــرد نس ــرش ف ــت نگ ــی« تقوی ــی »ِان ِال پ ــوی ارتباط ــل در الگ ــن اص اولی
ــا خــود را در دســت بگیــرد حتــی هنگامــی کــه احتمــال  طبــق ایــن اصــل آدمــی اگــر ارتبــاط ب
موفقّیــت بســیار کــم اســت، می توانــد نتایــج مثبــت و برجســته ای را به طــور پیوســته بــه دســت 
آورد)رضائیــان، 1371: 9(. مقصــود از ارتبــاط بــا خــود ایــن اســت کــه انســان خــود را بشناســد و 
اســتعدادهایش را در جهــت تکامــل و ســعادت خویــش بــه کار گیــرد. از ایــن منظــر، خودشناســی 
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بــه معنــای اطــالع از خــود، شــناخت خــود و عارف بــه نفــس خویــش اســت)دهخدا، 1341، ج4: 
123( کــه طبــق آن انســان، مقــام واقعــی خویــش را در عالــم وجــود درک می کنــد و در می یابــد 
ــه ایــن دنیــا نیامــده و مســئول رفتارهــای خویــش و آبادکــردن جهــان  ــر حســب تصــادف ب کــه ب

ــی، 1386، ج2: 21(. ــت)فتحعلی خان اس

خودشناســی مقولــه ای اســت کــه در تمــام شــئون مــادی و معنــوی، زیربنــای ســعادت واقعی بشــر 
اســت؛ زیــرا آدمــی در پرتــو شــناخت خــود، بــه مقام و شــخّصیت خــود آگاهــی پیدا کــرده و بــه ارزش 
واقعــی خــود پــی  بــرده و قــدر و منزلــت خــود را می دانــد و از همیــن راه بــه نیازهــای درونــی، بیرونــی، 
جســمانی، روحانــی و اســتعدادها و نیروهــای نهفتــه خــود آگاه می گــردد و آن هــا را به منصــۀ ظهور، 
بــروز و فعلیــت می رســاند. همچنیــن عواملــی را کــه موجب ســیر تکاملی اســت، تشــخیص می دهد 
و بــا انجــام وظیفــه، خــود را بــه اوج کمــال انســانیت و ســعادت حقیقــی کــه همــان غایــت خلقــت 
اســت، می رســاند. ثمــرۀ دیگــر خودشناســی ایــن اســت کــه انســان خــود را بــه دنیــای پســت و پــر 
زرق و بــرق و تمایــالت نفســانی و حیوانــی نخواهــد فروخــت؛ بلکــه گوهــر وجــود خــود را بــا پــروردگار 
متعــال کــه مالــک حقیقــی و دارای علــم، قــدرت و حکمــت بی نهایــت اســت، معاملــه خواهــد کــرد 
ــی، 1378: 84-82(.  ــود)حائری تهران ــق ش ــات ح ــر صف ــل و مظه ــدا نائ ــی خ ــام بندگ ــه مق ــا ب ت
اهمّیــت اصــل »ِان ِال پــی« را به روشــنی می تــوان در کالم امــام رضــا g دریافــت کــه می فرماینــد: 
ْنَســاِن ِبَنْفِسِه«)مجلســی، 1403ق، ج75: 352( برتریــن خــرد ایــن اســت  ْفَضــُل  اْلَعْقــِل  َمْعِرَفــُة اْلِ

َ
»أ

کــه انســان خــودش را بشناســد؛ زیــرا خودشناســی در الگــوی ارتباطــی رضــوی عامــل مّهمی اســت 
کــه از یک ســو انســان را بــه هدایــت، ســعادت و کمــال الهــی رهنمــون می ســازد و از ســوی دیگــر 
او را بــا اســتعدادها و توانمندی هــای درونــی خویــش آگاه می ســازد و انگیــزه پــرورش و شــکوفایی 

اســتعدادها، احساســات و رفتارهــای انســانی مطابــق بــا فطــرت را در او بــه وجــود مــی آورد. 

تحلیــل مطالــب فــوق نشــان می دهــد کــه ارتبــاط بــا خــود از ارکان اولیــه هــر ارتباطــی بــه شــمار 
ــا دیگــران  ــه ضعــف در ارتبــاط ب ــا خــود، منجــر ب مــی رود به گونه ای کــه هــر اخاللــی در ارتبــاط ب
ــد  ــه فراین ــت ک ــی اس ــای مهم ــود از مقوله ه ــا خ ــاط ب ــت ارتب ــالح و تقوی ــن رو، اص ــود. از ای می ش
ارتباطــات را بــه ســمت موفقیــت و کارآمــدی ســوق می دهــد. حاصــل آنکــه بــرای اصــالح ارتبــاط با 
خــود الزم اســت فــرد بــا خودشناســی بــه شفاف ســازی نقــاط قــوت و ضعــف خود دســت یابــد؛ زیرا 



198

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

خودشناســی در تکنیــک »ِان ِال پــی« موجــب شفاف ســازی تمایــالت ارتباطــی افــراد بــا دیگــران 
ــا دیگــر انســان ها، چــه نــوع ارتباطــی  ــا ایــن شفاف ســازی فــرد می فهمــد کــه ب نیــز می شــود. ب
بایــد برقــرار ســازد و چگونــه درصــدد اســتحکام و تعالــی ایــن روابــط برآیــد. پــس می تــوان ارتبــاط 
بــا دیگــران را از مؤلفه هــای مهــم و اصلــی ارتبــاط بــا خــود لحــاظ کــرد؛ زیــرا ارتبــاط صحیــح بــا 

دیگــران مســتلزم ارتبــاط مناســب بــا خــود اســت. 

2-2-2. ارتباط با دیگران 

یکــی از شــاخص های مّهمــی کــه علــم »ِان ِال پــی« بــه آن می پــردازد، نحــوۀ برقــراری ارتبــاط مؤثــر 
بــا دیگــران اســت کــه ایــن کار به وســیلۀ الگوبــرداری از نمونه هــای موفــق بــا توّجــه بــه هــدف صــورت 
می گیــرد)Bandler, R. & Grindler,1975:10(. »ِان ِال پــی« رضــوی بــرای تحقــق ایــن هــدف در 
ارتبــاط کالمــی از متامدل هــا و ویژگی هــای فطــری کــه در همــۀ انســان ها یکســان اســت اســتفاده 
ــت  ــت و کیفی ــره، ماهی ــاالت چه ــل ح ــدن مث ــوژی ب ــای فیزیول ــن از ویژگی ه ــد. همچنی می کن
حرکت هــای بــدن در جهــت تحقــق ارتبــاط مؤثــر الگوبــرداری می نمایــد؛ زیــرا الگوبــرداری ســبب 
می شــود کــه در کوتاه تریــن زمــان، نتایــج برجســته ای بــه دســت آید)رضائیــان، 1371: 69-60(. 
 g بررســی ها و مطالعــات صــورت گرفتــه در ســیرۀ رضــوی ایــن نکتــه را می رســاند کــه امــام رضــا
بهتریــن الگــو بــرای فرایندهــای ارتباطــی به شــمار می رونــد. از ایــن رو، الگویــی کامــل بــرای همــه 

کســانی اســت کــه طالــب عــزت، ســعادت و موفقّیــت در امــور دنیــوی و اخــروی هســتند.

2-2-2-1. ارتباط کالمی 

ارتبــاط کالمــی، فعالّیتــی اجتماعــی اســت کــه طــی آن افــراد بــا اســتفاده از اندام هــای گفتــاری 
خــود، اصواتــی را تولیــد می کننــد کــه در ترکیــب بــا هــم معنــادار هســتند و از ایــن طریــق پیامــی را 
کــه بــرای خــود و دیگــران اهمّیــت دارد، انتقــال می دهند)گیــل و رادمــز، 1384: 212(. در ارتباط 
کالمــی، زبــان نقــش دوجانبــه ای را بــر عهــده دارد؛ زیــرا از یــک ســو منشــأ ارتبــاط اســت و اندیشــۀ 
پیام دهنــده را بــه گیرنــده بیــان می کنــد و از ســوی دیگــر، مخاطــب طــرف گفت وگوســت و بــه او 
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پاســخ می دهــد. از ایــن رو، مهارت هــای چهارگانــه گفتــن، شــنیدن، خوانــدن و نوشــتن برآمــده از 
ارتباطــات کالمــی هســتند)معتمدنژاد،1371: 71(. در ایــن نــوع ارتبــاط، خــود کالم مــورد توّجــه 
اســت و لحــن کالم، تنــدی و نازکــی صــدا در ارتباطــات غیــر کالمــی، مــورد توّجــه قــرار می گیــرد. 
ســخن و کالم بــرای فرســتندۀ پیــام در گفتــار و نوشــتار و بــرای گیرنــدۀ پیــام در شــنیدن و خوانــدن 
منعکــس می شــود. محققــان، عمومــًا بــر ایــن باورنــد کــه انســان ها در ابتــدا بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــیلۀ آن  ــه به وس ــد ک ــرارداد کردن ــزی را ق ــد رم ــد و بع ــکا می کردن ــدن ات ــدام ب ــت ان ــرز حرک ــه ط ب
می توانســتند ارتبــاط گفتــاری نیــز برقــرار کنند)برکــو و دیگــران، 1386: 101(. شــایان ذکر اســت 
هــدف از ارتباطــات کالمــی در »ِان ِال پــی« رضــوی ایــن اســت کــه روش هــای اســتفاده از کالم 
شــناخته شــود به گونــه ای کــه بتــوان بــر مخاطــب و جهت دهــی ذهــن آن اثــر مثبــت گذاشــت تــا 
ِن  بــا اســتناد بــه کالم امــام رضا g عــزت در ارتباطــات حفظ شــود. »اْحَفــْظ ِلَســاَنَك  ُتَعــزَّ َو اَل ُتَمکِّ
ــورت  ــن )در ص ــظ ک ــت را حف ــی، 1412ق، ج1: 103( زبان «)دیلم ــاِدَك َفَتِذلَّ ــْن ِقَی ــْیَطاَن ِم الشَّ
حفــظ زبــان( عزیــز می شــوی و شــیطان بــر تــو مســلط نمی شــود )اّمــا در غیــر ایــن صــورت( ذلیــل 
می شــوی؛ کــه نشــانۀ اهمیــت زبــان در کارآمــدی ارتباطــات اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در 
ســیرۀ رضــوی از مشــاجرات بــه شــدت نهــی شــده اســت؛ زیــرا امــام رضــا g مشــاجره و جــدل را 
َهــا  ــاِس َفِإنَّ اُکــمْ  َو ُمَشــاَجَرَة النَّ عامــل مّهمــی در از بیــن رفتــن عــزت و غیــرت معرفــی می کننــد. »ِإیَّ
َة«)ابــن بابویــه، 1376: 96( از مشــاجره بــا مــردم پرهیز کنید؛ زیــرا از وی  َة َو َتْدِفــُن اْلِعزَّ ُتْظِهــُر اْلِغــرَّ

نادانــی و جهــل ظاهــر می شــود و عــزت و غیــرت شــما را دفــن می کنــد.

ســیرۀ رضــوی به عنــوان راهنمایــی هدایتگــر، الگــوی کارآمــدی را در قالب برقــراری ارتبــاط کالمی 
ــه کــرده  کــه ســالم کردن، ادب و صداقــت نمونه هایــی از آن هاســت. نکتــۀ ضــروری ایــن  ــر ارائ موث
ــوی،  ــیرۀ رض ــی« در س ــتن »ِان ِال پ ــدن و نوش ــرف خوان ــا ِص ــه ب ــت ک ــی آنجاس ــای ارتباط الگوه
نمی تــوان بــه تأثیــر مطلــوب آن در روابــط دســت یافــت، بلکــه تمامــی ایــن مــوارد بــا اســتناد بــه کالم 
ْمِرَنــا 

َ
ُموَن  أِل خــود امــام رضــا g بایــد الگــوی زندگــی در عمــل و گفتــار قــرار گیــرد. »ِشــیَعُتَنا اْلُمَســلِّ
ا«)حــر عاملــی، 1409ق، ج27: 117(1   الِخــُذوَن ِبَقْوِلَنــا ... َفَمــْن َلــْم َیُکــْن َکَذِلــَك َفَلْیــَس ِمنَّ

1. شــیعیان مــا کســانی هســتند کــه تســلیم امــر و نهــی مــا باشــند، گفتــار مــا را ســرلوحه زندگــی خــود در عمــل و گفتــار خــود قــرار 
دهنــد... و هــر کــس چنیــن نباشــد از مــا نیســت. در ایــن صــورت اســت کــه می تــوان بــه نتایــج مثبــت ایــن الگوهــا در روابــط دســت یافت.
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2-2-2-2. سالم کردن  

ســالم کردن یکــی از زیباتریــن و مؤثرتریــن وســیله ارتباطــی در آغــاز تعامالت اســت کــه در الگوی 
ارتباطــی رضــوی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؛ زیــرا ایــن واژه در اصــل معنــای خــود نوعــی 
صلــح و آشــتی را بــه همــراه دارد)راغــب اصفهانــی، 1422ق: 423( کــه بر اســاس آن نوعی تحّیت 

بــه معنــی طلــب حیــات را بــرای مخاطــب بــه ارمغــان می آورد)جــوادی آملــی، 1385، ج1: 90(. 

آموزه هــای رضــوی از آدابــی کــه بــرای شــروع ارتبــاط کالمــی بیــان می کنــد، شــروع ســخن بــا 
ســالم و درود اســت. بــه ایــن معنــا کــه در آغــاز ســخن گفتــن مخاطــب را عزیــز و گرامــی شــمارد و 
بــا درود و ســالم بــر وی ســخن خویــش را آغــاز کنــد. این گونــه ســخن گفتــن موجــب می شــود تــا 
شــخص احســاس آرامــش کنــد و بــه مخاطــب اعتمــاد نمایــد. از ســویی آغــاز ســخن بــا ســالم ایــن 
پیــام را بــه مخاطــب القــا می کنــد کــه کالمــی را کــه می گویــد بــه قصــد مهــر و محّبــت اســت و ایــن 
مســئله در ایجــاد اعتمــاد مخاطــب بــه گوینــده و تحریــک عواطــف و احساســات او بســیار مؤثــر 
اســت؛ به گونــه ای کــه از گام هــای مّهــم در جلــب توّجــه و اهتمــام مخاطــب بــه گوینــده و پیــام او 
بــه  شــمار مــی رود. از طرفــی چــون هــدف گوینــده از ســخن گفتــن، انتقــال پیام به شــنونده اســت 
پــس بایــد در مرتبــۀ نخســت عواطــف و احساســات پراکنــده وی را بــه ســوی خــود جلــب کنــد. 
ــری اســت)فرهنگی، 1387،  ــرای تحقــق ایــن هــدف، ســالم کردن شــیوۀ بســیار کارآمــد و مؤث ب
ج1: 34(. تأثیــر ایــن تکنیــک ارتباطــی بــه انــدازه ای ضــروری اســت کــه خداونــد در آیــۀ »َو ِإذا جاَء 
ــذي َنُیْؤِمُنــوَن ِبآیاِتنــا َفُقــْل َســالٌم َعَلْیُکْم..«)انعــام، 5( بــه پیامبــر اکــرم n امــر می کنــد که در  َکالَّ
ارتباطــات خویــش، قبــل از هــر ســخنی از لفــظ ســالم اســتفاده کنــد؛ زیــرا فرایندهــای ارتباطــی 
ــا رفتارهــای  در هــر مقولــه ای نیازمنــد آغــاز و تحکیــم اســت و استوارســازی رشــته های پیونــد، ب
کوچــک اّمــا مّهــم شــکل می گیــرد تــا از ایــن طریــق مرزهــای دوســتی، توســعه و پایــدار بمانــد. 
شــاید ســالم کردن پدیــده ای ســاده یــا کوچــک بــه نظــر برســد، اّمــا بایــد دانســت کــه همیــن امــر 
ســاده می توانــد نقــش مّهــم و شــاخصی را در ارتباطــات کالمــی داشــته باشــد)ر.ک: مقدس نیــا 
و محمــدی، 1387: 24-27(. بــا مراجعــه بــه ســیرۀ گفتــاری امــام رضــا g ایــن مســئله روشــن 
می شــود کــه ایشــان نیــز بــا تأســی از قــرآن کریــم بــه ســالم کردن قبــل از هــر کالمــی اهتمــام ویــژه 
داشــتند)محمدی اشــتهاردی، 1386: 113( به گونه ای کــه در هــر ارتباطــی قبــل از مخاطبــان بــه 
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آن هــا ســالم می کردنــد و در ایــن شــیوۀ ارتباطــی تفاوتــی بیــن دوســت، دشــمن، بــزرگ و کوچــک 
ــل نمی شــدند. قائ

 g تأثیــر مثبــت ایــن شــیوۀ ارتباطــی در جــذب مخاطــب بــه انــدازه ای اســت کــه امــام رضــا
ــۀ  ــتند. نمون ــه داش ــز توّج ــا نی ــروع نامه ه ــخنرانی ها و ش ــا و س ــاز خطبه ه ــالم کردن در آغ ــه س ب
ــارز ایــن بیــان، نامــۀ امــام g بــه جنــاب عبدالعظیــم حســنی اســت کــه در آن ضمــن ســالم  ب
ــیعیان و  ــۀ ش ــه هم ــان را ب ــه سالم ش ــد ک ــان می خواهن ــم، از ایش ــرت عبدالعظی ــود حض ــه خ ب
ْوِلَیاِئَي  

َ
ــي  أ ْبِلــْغ  َعنِّ

َ
َضــا g َقاَل: َیــا َعْبــَد اْلَعِظیِم أ ِبــي اْلَحَســِن الرِّ

َ
دوستداران شــان برســاند: »َعــْن أ

ــه دوســتانم برســان. ــرا ب ــاَلَم...«)نوری، 1408ق، ج9: 102(؛ ای عبدالعظیــم! ســالم م السَّ

دلیــل اهمّیــت ایــن الگــوی ارتباطــی کامــال روشــن اســت؛ زیــرا ســالم یک تحّیــت و تعارف اســت 
ــن  ــه مخاطــب ای ــت نهفتــه اســت و ب ــه کــه بیــان شــد در آن معنــای ســالمتی و امنّی و همان گون
پیــام را القــا می کنــد کــه ســالم دهنده قصــد صحیــح و مناســبی را بــرای شــروع ارتبــاط دارد. از 
ایــن رو، کســی کــه ســالم می دهــد بــا عمــل خــود نشــان می دهــد کــه آرزویــی جــز ســالمتی بــرای 
مخاطــب نــدارد. در ایــن صــورت، شــنونده ایــن پیــام را دریافــت و بــا عمــل متقابــل، نیــت خویــش 
را بــه پیام دهنــده ارســال)فّعالی، 1394: 47( و بســتر مناســبی را بــرای آغــاز رابطــه ای صمیّمــی و 
ُد  ــَودُّ دوســتانه ایجــاد می کنــد کــه از منظــر امــام رضــا g نیمــی از خــرد محســوب می شــود. »التَّ
ــاِس  ِنْصــُف اْلَعْقِل«)صحیفــه الرضــا، 1406ق: 52(؛ دوســتی و محّبــت بــه مــردم، نیمــی  ِإَلــی  النَّ

از خــرد اســت.

مطالعــات صــورت گرفتــه در الگــوی ارتباطــی رضــوی و »ِان ِال پــی« نشــان می دهــد کــه 
ســالم کردن در آغــاز ارتبــاط فــارغ از هــر فرهنــگ و مذهبــی موجــب حــس اعتمــاد و صمیّمیــت 
بیــن افــراد می شــود کــه نه تنهــا دل هــای افــراد را به هــم نزدیــک می نمایــد بلکــه فراتــر از آن زمینــۀ 
ــیرۀ  ــالم کردن در س ــن رو، س ــازد. از ای ــم می س ــان ها فراه ــن انس ــز بی ــاری را نی ــکاری و همی هم
رضــوی تنهــا یــک رفتــار نیــک نیســت، بلکــه نوعــی فرهنــگ ارتباطــی اســت؛ فرهنگــی کــه حامل 
پیــام امنّیــت، دوســتی، مهــرورزی، تواضــع، همــکاری و ادب اســت کــه رونــد ارتباطات را به ســمت 

ــد. ــوق می ده ــذاری س تأثیرگ
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 2-2-2-3. رعایت ادب در کالم

»ادب« در لغــت بــه معنــای ظرافــت و بــه نیکویــی بــه موضوعــی پرداختــن اســت)ابن منظــور، 
1414ق، ج1: 206( و در اصطــالح بــه معنــای ظرافــت گفتــار و بــه نوعــی فصاحــت و بالغت کالم 
در ســخن گفتن اســت؛ بدیــن معنــا کــه اگــر انســان توانســت مفهومــی را بــا ظرافــت بــه مخاطــب 

خویــش انتقــال دهــد، ادب گفتــاری را رعایــت کــرده اســت)جوادی آملــی، 1389: 18(.

ادب یکــی از زمینه هــای اصلــی ارتبــاط موفــق، موجــب ایجــاد و تقویــت بازخوردهــای مثبــت 
اســت و بــه دنبــال آن پــرورش صمیمّیــت اجتماعــی می شــود. به عبارتــی ادب و احتــرام در گفتــار 
ــویی،  ــمی، 1389: 49-60(. از س ــک می کند)ابوالقاس ــی کم ــط اجتماع ــازی محی ــه بهینه س ب
ادب و عفــت در کالم نشــانۀ عــزت نفــس و رشــد شــخّصیتی گوینــده اســت کــه موجــب تقویــت 
احتــرام متقابل، تأثیرگــذاری و جذابیت گفتــاری می شــود)مکارم شــیرازی، 1363، ج17: 289(؛  
َدُب ُکْلَفــٌة؛ َفَمــْن  

َ
بــه فرمــودۀ امــام رضــا g هــر کــس بــه دنبــال آن باشــد بــه دســتش مــی آورد »اأْل

َدَب ، َقــَدَر َعَلْیِه«)کلینــی، 1407ق، ج1: ۲3(.
َ
ــَف  اأْل َتَکلَّ

اهمیــت ایــن مؤلفــه نشــان می دهــد کــه هــر انســانی بــه شــخصّیت خــود عالقه منــد اســت و 
انتظــار دارد کــه دیگــران شــخصّیت او را محتــرم شــمرده، بــا ادب و احتــرام بــا او رفتار کنند. روشــن 
اســت، هــر میــزان کــه ایــن احتــرام بیشــتر و رفتار دیگــران بــا وی مؤدبانــه  و محترمانــه باشــد، او نیز 
متقابــاًل بــه ایــن احترام گذاشــتن جــواب مثبــت خواهــد داد و ارتبــاط ســازنده تری برقــرار خواهــد 
کــرد و در مقابــل از کســانی کــه بــه او احتــرام نمی گذارنــد یــا بــه او اهانــت می کننــد، دوری و قطــع 
رابطــه خواهــد کرد)کــول، 1383: 124-125(. از ســویی، شــیوۀ انتقــال هــر پیامی بــا تأثیرگذاری 
آن بــر مخاطــب رابطــۀ مســتقیم دارد. از ایــن رو، اگــر متکلــم کالم خــود را بــر اســاس ادب و حفــظ 
ــر و ارتبــاط از  ــه مخاطــب انتقــال دهــد، فراینــد تأثیرگــذاری به مراتــب عمیق ت کرامــت انســانی ب
پیوســتگی مداوم تــری برخــوردار خواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در ســیرۀ تربیتــی امــام 
ــْن   ــمْ  َم رضــا g بهتریــن افــراد کســانی هســتند کــه ســخن خــود را نیکــو می گرداننــد. »َخْیُرُک
َطــاَب  اْلَکاَلَم..«)ابن بابویــه، 1378، ج2: 65(؛ زیــرا نیکــو ســخن گفتن و اســتفاده از واژه هــا 

َ
أ

و کلمــات زیبــا از مصادیــق مّهــم ادب کالمــی بــه  شــمار مــی رود کــه بی-توّجهــی بــه آن، فراینــد 
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ارتباطــات را مختــل و بــا مشــکل مواجــه می ســازد.

ــی  ــاط کالم ــاخصه های ارتب ــن ش ــه ادب از مهم تری ــت ک ــر آن اس ــب بیانگ ــن مطال ــل ای تحلی
موثــر اســت کــه بــا الفــاظ نیکــو و اســتفاده از کلمــات زیبــا معنــا می یابــد؛ چراکــه واژگان زیبــا بــا 
نقــش و تأثیــر عاطفــی و روانــی کــه دارنــد، می تواننــد باعــث ایجــاد صمیمّیــت، دوســتی و تــداوم 
رابطه هــا شــوند. حاصــل آنکــه، نیکــو ســخن گفتــن یکــی از زمینه هــای اصلــی ارتبــاط مؤثــر در 
ســیرۀ رضــوی، موجــب ایجــاد و تقویــت بازخوردهــای مثبــت و بــه دنبــال آن پــرورش صمیمّیــت 
اجتماعــی می شــود به گونــه ای کــه بــا حــذف آن، ارتبــاط بیشــتر جنبــۀ تحکــم و پرخاشــگرانه بــه 
ــا  ــر و ب ــت ادب در برقــراری ارتبــاط مؤث ــوان ادعــا کــرد کــه رعای خــود خواهــد گرفــت. پــس می ت
توجــه بــه تأثیــری کــه در خــود پیــام و فرســتنده پیــام می گــذارد، یکــی از ویژگی هــای انســان های 
هوشــمند و عاقبت اندیــش اســت کــه بــا اســتناد بــه کالم و ســیرۀ رضــوی موفقیــت در ارتباطــات را 

ــد. ــن می کن تضمی

2-2-2-4. صداقت

یکــی دیگــر از الگوهــای ارتباطــی امــام رضــا g در برقــرای ارتبــاط مؤثــر کالمــی، راســتگویی و 
 g صدق پیشــگی اســت. اهمّیــت ایــن شــیوۀ ارتباطــی بــه انــدازه ای اســت کــه امــام محمــد باقر

ــد. ــی می کنن ــخن گفتن 1 معرف ــرط س آن را پیش ش

 صداقــت در گفتــار مّهم تریــن عامــل برقــرای ارتبــاط بیــن افــراد بــه  شــمار مــی رود؛ زیــرا ارتبــاط 
ــه  ــب را ب ــام مطل ــد و تم ــاب کنن ــن دروغ اجتن ــن از گفت ــه طرفی ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــر زمان مؤث
همــان شــکلی کــه وجــود دارد، بیــان کنند)گابــور، 1370: 71( و دارای مراتــب گوناگــون و طیــف 
گســترده ای اســت کــه اولیــن آن راســتگویی اســت. بــر همیــن اصــل اســت کــه امــام رضــا g در 
خطابــی بــه عبدالعظیــم حســنی، دوســتان خــود را بــه راســتگویی در گفتــار امــر می کننــد: »یــا 
ْنُفِســِهْم َســِبیاًل 

َ
ــْیَطاِن َعَلی أ ْن اَل َیْجَعُلوا ِللشَّ

َ
ــاَلَم َو ُقــْل َلُهــْم أ ْوِلَیاِئــَي  السَّ

َ
ــي  أ ْبِلــْغ  َعنِّ

َ
َعْبــَد اْلَعِظیــِم أ

ــْدِق ِفــي اْلَحِدیِث«)عطــاردی، 13۸۸: 479(؛ ای عبدالعظیــم، دوســتان مــرا از مــن  َو ُمْرُهــْم ِبالصِّ

ْدقَ  َقْبَل الَْحِدیِث؛ قبل از حدیث و سخن گفتن راستگویی را بیاموزید« )کلینی، 1407ق: 104(. 1. »تََعلَُّموا الصِّ
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ســالم برســان و بــه آنــان بگــو در دل هــای خــود از بــرای شــیطان راهــی بــاز نکننــد و آنــان را امــر 
کــن بــه راســتگویی در گفتــار؛ زیــرا راســتگویی از عوامــل مؤثــری اســت کــه می توانــد اعتمــاد 
مخاطــب را جلــب و ســبب ایجــاد آرامــش در آن هــا گــردد کــه در شــروع و اســتمرار ارتبــاط نقــش 
مّهمــی را ایفــا می نمایــد )فعالــی، 1374: 75-76(. اهمّیــت ایــن مســئله تــا آنجاســت کــه امــام 
رضــا g بــه نقــل از رســول خــدا n آن را شــاخصه ای بــرای شــناخت افــراد، معرفــی می کنند: 
ْیــِل اْنُظــُروا  »اَل َتْنُظــُروا ِإَلــی َکْثــَرِة َصاَلِتِهــْم  َو َصْوِمِهــْم َو َکْثــَرِة اْلَحــجِّ َو اْلَمْعــُروِف َو َطْنَطَنِتِهــْم ِباللَّ
ــی نمــاز، روزه،  ــه فراوان ــه، 137۸، ج۲: 51(؛ ب ــن بابوی ــِة« )اب َماَن

َ
َداِء اأْل

َ
ــِث َو أ ــی ِصــْدِق اْلَحِدی ِإَل

حــج، اعمــال مســتحبی، و زمزمه هــای شــبانه افــراد نــگاه نکنیــد، بلکــه بــه راســتگویی و 
ــد. ــگاه کنی ــان ن امانتداری ش

تحلیــل روایــات ذکرشــده نشــان می دهــد که صداقــت از جملــه هنجارهــای اجتماعــی در جهت 
تأمیــن آرامــش، اعتمــاد و اطمینــان اجتماعــی اســت و کســی کــه ســعی کنــد درســت بگویــد، 
صداقــت زبانــی را رعایــت کــرده اســت و از آنجــا کــه صدق مطابــق واقعیت اســت، هرچه انســان در 
مســیر راســتی و درســتی پیــش رود، بــه حقیقــت و ایمــان نزدیک تــر می شــود. از ســویی، بســیاری 
ــرا  ــی شــکل می گیــرد؛ زی ــال بی صداقتــی و دوروی ــه دنب از ناهنجاری هــا و مشــکالت ارتباطــی ب
قــوام هــر ارتباطــی بــر اســاس اعتمــاد پایه ریــزی شــده اســت و بنیــان اعتمــاد هم بــر پایــه صداقت 
شــکل می گیــرد. از ایــن رو، اگــر ارتباطــی بــر پایــۀ بی صداقتــی و دروغ گذاشــته شــده باشــد، بــر 

اســاس تحلیــل روایت هــای رضــوی دوام و تأثیــری نخواهــد داشــت.

2-2-3. ارتباط غیرکالمی

ــه  ــا را مبادل ــود کالم، آن ه ــر خ ــراد عالوه ب ــه اف ــی ک ــۀ پیام های ــه کلی ــی ب ــات غیرکالم ارتباط
ــای  ــۀ محرک ه ــق کلی ــه از طری ــران، 13۸6: 118( ک ــود)برکو و دیگ ــه می ش ــد، گفت می کنن
بیرونــی، غیــر از نوشــتار و گفتــار صــورت می گیــرد. در برخــی منابــع بــه نــوع غیرکالمــی »زبان 
ــر از  ــانی فرات ــات انس ــه ارتباط ــا ک ــود)بولتون، 1388: 123(. از آنج ــه می ش ــز گفت ــدن« نی ب
ــی  ــات غیرکالم ــق ارتباط ــری از طری ــاس های بش ــه ها و احس ــیاری از اندیش ــت، بس کالم اس
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منتقــل می شــود. البتــه اختــالف بیــن ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی فقــط در رفتــار و 
ــون  ــی چ ــر غیرکالم ــا عناص ــه ب ــز آمیخت ــردن نی ــه صحبت ک ــوان نمون ــت. به عن ــار نیس گفت
ــواردی  ــنیان راد، 1369: 247( و م ــا و... است)محس ــن جمله ه ــکوت های بی ــدا، س ــن ص ُت
ــر  ــمی و س ــاس چش ــردن، تم ــو، لمس ک ــه جل ــدن ب ــاز، خم ش ــم ب ــازوان از ه ــم، ب ــون تبّس چ
ــت)گابور،  ــاط دانس ــی ارتب ــد غیرکالم ــهیل کنندگان ُبع ــه تس ــوان از جمل ــکان دادن را می ت ت
1389: 13-19(. رفتارهــای غیرکالمــی به طــور معمــول اطالعــات ارزشــمندی را دربــارۀ 
احساســات دیگــران در اختیــار افــراد قــرار می دهنــد و نقــش مّهمــی را در بســیاری از 
تعامــالت اجتماعــی از قبیــل جذابیــت فــردی، نفــوذ اجتماعــی، کمک رســانی و پرخاشــگری 
ــی  ــران مخف ــد دیگ ــم را از دی ــن عالی ــوان ای ــت بت ــکل اس ــن، مش ــر ای ــد؛ عالوه ب ــا می کنن ایف
نگه داشــت )آذربایجانــی و دیگــران، 1382: 39(. ارتبــاط غیرکالمــی در »ِان ِال پــی« شــامل 
سیســتم های ارتباطــی بینایــی، شــنوایی، المســه، بویایــی و چشــایی اســت)معدلی، 1393: 
ــل  ــن اص ــر ای ــود ب ــر می ش ــتم واکوگ1تعبی ــه سیس ــه از آن ب ــی ک ــتم ارتباط ــن سیس 10۲(. ای
ــیدن و  ــدن، چش ــدن، بویی ــنیدن، دی ــس کلی)ش ــچ ح ــردی از پن ــر ف ــه ه ــت ک ــتوار اس اس
ــتفاده  ــا اس ــود از آن ه ــراف خ ــای اط ــا دنی ــاط ب ــرای ارتب ــه ب ــت ک ــوردار اس ــردن( برخ لمس ک
ــل  ــراد و تحلی ــناخت اف ــر ش ــالوه ب ــد ع ــواس می توان ــن ح ــح از ای ــتفادۀ صحی ــد. اس می کن
شــرایط، بــه برقــراری ارتبــاط صمیمــی و مؤثــر کمــک  کند)بــرن، 13۸7: 14(. اهمّیــت توّجــه 
بــه ارتباطــات غیرکالمــی بــه ویــژه چهــرۀ افــراد، از مســائلی اســت کــه امــام رضــا g بــه آن 
پرداختــه اســت به گونــه ای کــه می فرماینــد: »اْطُلُبــوا اْلَخْیــَر ِعْنــَد ِحَســاِن  اْلُوُجــوِه َفــِإنَّ ِفَعاَلُهــْم 
ــر  ــت خی ــان درخواس ــنًا«)ابن بابویه، 1378، ج2: 74(؛ از خوش صورت ــوَن َحَس ْن َتُک

َ
ــَری أ ْح

َ
أ

کنیــد، زیــرا کارهــای آن هــا شایســته تر اســت کــه نیکــو باشــد«. در تحلیــل ایــن روایــت بایــد 
گفــت کــه چهــره از مهم تریــن  عضوهــا در ارتباطــات غیرکالمــی اســت. چهــره، ُخلــق و خــو و 
احــوال درونــی انســان ها را نشــان می دهــد و یکــی از مؤثرتریــن و مّهم تریــن راه هــا در الگــوی 
ارتباطــی رضــوی بــرای درک احساســات و عواطــف دیگــران بــه شــمار مــی رود کــه توجــه بــه آن  

ــد. ــوق می ده ــذاری س ــه تأثیرگ ــات را ب ــد ارتباط فراین

1. Vakog
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2-2-3-1. آراستگی ظاهری

ــت دادن و  ــای زین ــه معن ــوی ب ــر لغ ــته از نظ ــل آراس ــودن و عم ــته ب ــای آراس ــه معن ــتگی ب آراس
ــا  ــودن و آمــاده و مهی ــودن، هماهنگ ب تزیین کــردن اســت. معانــی دیگــری ماننــد نظــم و مرتب ب
بــودن نیــز بــه آن اطــالق می شــود)معین، 13۸۸، ج1: 39(. در قــرآن کریــم آراســتگی بــا تعبیــر 
»زینــت« بــه کار رفتــه و مــراد از آن هــر چیــزی اســت کــه به وســیلۀ آن چیــز دیگــری را آرایــش دهنــد 

ــازند)طباطبایی، 1417ق، ج17: 123(. ــا س و زیب

یکــی از الگوهــای رفتــاری برجســته در زندگــی امــام رضــا g توجــه ویــژه بــه آراســتگی ظاهر در 
روابــط اجتماعــی هنــگام مواجهــه بــا مــردم اســت. بررســی های صــورت گرفتــه نشــان می دهــد که 
هرچنــد منــش آن حضــرت در خلــوت و هنــگام دوری از اجتمــاع، بی توّجهــی بــه دنیــا و اکتفــا بــه 
ســاده ترین خــوراک و پوشــاک بــوده، اّمــا در روابــط اجتماعــی و هنــگام حضــور در میــان مــردم، 
ــه وضعیــت ظاهــری و آراســتگی خــود توّجــه ویــژه ای داشــتند)ابن بابویه، 137۸، ج2: 192(؛  ب
زیــرا آراســتگی ظاهــری در فراینــد ارتباطــی یکــی از اقســام زینــت بــه  شــمار مــی رود کــه عالوه بــر 
محبوبیــت، باعــث جــذب افــراد هــم می شــود و از مصادیــق مّهــم آن پوشــش ظاهــری )لبــاس( 

اســت.

لبــاس، عــالوه بــر محافظــت انســان ها از ســرما و گرمــا، وســیله ای بــرای ارتباطــات غیرکالمــی 
ــل  ــران منتق ــه دیگ ــی را ب ــام اساس ــا پی ــت ده ه ــادر اس ــی ق ــه تنهای ــود و ب ــوب می ش ــز محس نی
کند)مــرادی، 1392: 4(؛ لبــاس یکــی از اساســی ترین نیازهــای بشــر، نقــش مّهمــی را در 
فرهنگ هــا و تمدن هــا ایفــا کــرده اســت. بــه عبارتــی شــکل پوشــش هــر جامعــه یــا هــر فــرد، از 
فرهنــگ آن فــرد و جامعــه  متأثــر اســت و نــوع زندگــی، طــرز تفکــر و شــرایط زیســتی و جغرافیــای 
ــه  ــه ب ــزان توج ــه می ــت ک ــن اس ــویی روش ــه، 1377: 39(. از س ــان می دهد)گرانپای ــا را نش آن ه
آراســتگی ظاهــر، بــه ویــژه در زمینــه لبــاس و پوشــش، بــا ســطح درآمــد و زندگــی عمــوم مــردم در 
جامعــه مرتبــط اســت. در ســیرۀ امــام رضــا g ایــن توّجــه ویــژه بــه اقتضــای زمانــی، مکانــی و 
شــرایط خــاص اجتماعــی کامــال مشــهود اســت؛ چراکــه از برخــی ســخنان آن حضــرت می تــوان 
دریافــت کــه در عصــر ایشــان، برخــی اقشــار جامعــه انتظــار داشــتند ایشــان نیــز ماننــد زمــان امام 
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ْهــَل 
َ
علــی g لبــاس بپوشــند و ماننــد آن حضــرت زندگــی کنند)فضــل اللــه، 1393: 98(. »ِإنَّ أ

َمــاُن  ْلَبــَس اْلَخِشــَن َو َلْیــَس َیْحَتِمــُل الزَّ
َ
ُبــوِد َو أ ْجِلــَس  َعَلــی  اللُّ

َ
ْن  أ

َ
ــوَن أ ْعــِف ِمــْن َمَواِلــيَّ ُیِحبُّ الضَّ

َذِلَك«)طبرســی، 1392: 98(؛ همانــا دوســتداران کوته اندیــش مــن دوســت دارنــد کــه مــن روی 
نمــد بنشــینم و لبــاس درشــت بپوشــم، در حالی کــه زمانه]مــا[ ایــن را نمی پذیــرد؛ اّمــا امــام رضــا 
ــاره  ــان اش ــر زم ــای ه ــا و اقتضاه ــا، زمان ه ــاوت دوره ه ــه تف ــا ب ــخ آن ه ــت در پاس ــا صراح g ب

می فرماینــد.

 توجــه بــه همیــن اقتضاهــای اجتماعــی موجــب شــد کــه امــام g شــانه زدن موهــا و محاســن، 
خضاب کــردن موهــا، بــه دســت کــردن انگشــتری و هــر چیــز دیگــری را کــه بــر آراســتگی انســان 
می افزایــد، مــورد توّجــه قــرار دهند)قزوینــی، 1387، ج2: 98-102( و دیگــران را نیــز بــه آن هــا 
توصیــه کننــد تــا جایــی کــه خــود، مرغوب تریــن و بهتریــن عطرهــا را ســفارش می دادند)کلینــی، 
1426ق: 1178( و خوش بویــی و اســتفاده از عطــر را جــزو اخــالق انبیــای الهــی برمی شــمرند. 

ــُب« )عطــاردی، 1404ق، ج1: 510(. َطیُّ ْنِبَیــاِء: التَّ
َ
ْخــاَلِق اأْل

َ
»ِمــْن أ

ــه ایــن نکتــه رهنمــون شــد کــه آراســتگی  ــوان ب از گفتمــان رضــوی در اتخــاذ ایــن روش، می ت
ظاهــر افــراد، نوعــی تکلیــف اجتماعــی بــرای احتــرام به دیگــران اســت؛ زیــرا اگر ســیمای ظاهری 
انســان، آراســته و پاکیــزه باشــد، چشــم و دل مــردم از دیــدار انســان شــادمان می شــود و اســاس 
زندگــی انســان کــه بــر ُانــس و هم گرایــی اجتماعــی نهــاده شــده، بــه ایــن وســیله تقویــت می یابــد. 
شــاید توّجــه بــه همیــن ُبعــد تکلیفــی موجــب شــده اســت کــه امــام رضــا g اهتمــام بــه زیبایــی 
ظاهــری را دارای اجــر معنــوی بداننــد.1 پــس توّجــه بــه آراســتگی ظاهــری تــا جایــی کــه وســیلۀ 
ــندیده و  ــری پس ــوند، ام ــد نش ــاد خداون ــت از ی ــهوت رانی و غفل ــی، ش ــاد، فخرفروش ــر، فس تکب
معنــوی اســت کــه آثــار مثبتــی بــر ارتباطــات می گــذارد. از ایــن رو، یکــی از مولفه هــای مهــم در 

ــود. ــوب می ش ــوی محس ــی« رض »ِان ِال پ

1. حســن بــن جهــم می گویــد: »نــزد امــام رضــا g رفتــم. ایشــان موهــای خــود را رنــگ ســیاه زده بودنــد، گفتــم فدایــت شــوم، بــا 
ــا یَِزیــُد اهلَلُ فـِـی ِعَفــه اَلنِّســاءِ...)کلینی،  رنــگ ســیاه موهایتــان را رنــگ کردیــد؟ فرمودنــد: اِنَّ فـِـی اَلِخضــاَب اَجــَراً، َو اَلِخضــاَب َو اَلتَّهَیــِه ِممَّ
ــه دو موضــوع اشــاره شــده اســت: اول، اجــر معنــوی آراســتگی، دوم، ارزش اجتماعــی  1407ق، ج1: 1157(. در ایــن کالم امــام g ب
و تکلیفــی آن. بــه عبــارت دیگــر، امــام g بــا تکیــه بــر آثــار اجتماعــی آرایــش و آراســتگی ظاهــر از جملــه تحکیــم بنیــان خانــواده و 

افزایــش پاکدامنــی همســران، آن را مســتوجب اجــر و پــاداش دانســته اند«. 
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2-2-3-2. برقراری ارتباط چشمی

ــه تمــاس چشــمی در تعامــالت گفتــه می شــود)فرهنگی، 1387،  برقــراری ارتبــاط چشــمی ب
ج1: 295(. تمــاس چشــمی در ارتباطــات میان فــردی اهمّیــت ویــژه ای دارد؛ زیــرا از کارکردهــای 
عمومــی رفتــار چشــم، شــکل گیری و تعریــف روابــط و به عبارتــی تحــت تأثیــر قــراردادن 

.)100  :1375 تعامل هاســت)فرهنگی، 

چشــم ها در فراینــد ارتباطــات انســانی، در مقایســه بــا دیگــر اجــزای چهــره بســیار مهم هســتند؛ 
زیــرا مّهم تریــن وســیلۀ پیونــد انســان بــا جهــان و اصلی تریــن دریچــۀ ورود مفاهیــم و داده هــا بــه 
ذهــن و درون انســان ها محســوب می شــوند)رضایی، 1393: 17(. در اهمّیــت ارتبــاط چشــمی 
همیــن بــس کــه افــراد بــدون بیــان کلمــه ای و بــا نــگاه کــردن بــه مخاطــب، می تواننــد از احــواالت 
ُجــَل   ــِرُف  الرَّ ــا َلَنْع ــاره می فرماینــد: »ِإنَّ درونــی آن هــا آگاهــی یابنــد. امــام رضــا g در همیــن ب
َفاِق«)کلینــی، 1407ق، ج1: 223( مــا هــرگاه، مــردی را  یَمــاِن َو ِبَحِقیَقــِة النِّ ْیَنــاُه ِبَحِقیَقــِة اْلِ

َ
ِإَذا َرأ

مشــاهده کنیــم، به حقیقــت ایمــان یــا نفــاق، او را می شناســیم.

در اهمّیــت برقــراری ارتبــاط چشــمی بایــد گفت که چشــم ها همــواره منبــع ارزشــمند اطالعاتی 
دربــارۀ حالت هــای عاطفــی هســتند؛ زیــرا در حالــی کــه دیگر اجــزای چهــره را می تــوان در کنترل 
خــود درآورد، کمتریــن کنتــرل را می تــوان بــر چشــم ها داشــت.  در نتیجــه، چشــم ها و نواحــی کــه 
آن هــا را احاطــه کرده انــد، نســبت بــه دیگــر قســمت های صــورت، اطالعــات دقیق تــری را دربــارۀ 
حالت هــای عاطفــی افــراد آشــکار می کنند)رضایــی، همــان: 218(؛ بنابرایــن تمــاس چشــمی در 
میــان ارتباطــات غیرکالمــی، بهتریــن شــیوه بــرای ارزیابــی افــراد و شــخصّیت آن هاســت؛ چراکــه 
منعکس کننــده حالت هــای درونــی افــراد ماننــد خشــم، وحشــت، شــادی و ... اســت. مؤیــد ایــن 
مطلــب آیــه ای از قــرآن اســت کــه بــه انعــکاس وحشــت کافــران در روز قیامــت می پــردازد و در نــگاه 
ذیــَن َکَفــُروا یــا َوْیَلنــا َقْد  ْبصــاُر الَّ

َ
ــَف ِإذا ِهــَي شــاِخَصٌة أ آنــان تجلــی می یابــد. »َو اْقَتــَرَب اْلَوْعــُد اْلَحقُّ

ــا ظاِلمیَن«)انبیــاء، 97(؛ و وعــدۀ حــّق )قیامــت ( نزدیك می شــود در  ــا فــي  َغْفَلــٍة ِمــْن هــذا َبْلُکنَّ ُکنَّ
آن هنــگام چشــم های کافــران از وحشــت از حرکــت بــاز می مانــد )می گوینــد:( ای وای بــر مــا کــه 

از ایــن )جریــان( در غفلــت بودیــم بلکــه مــا ســتمکار بودیم.
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ــردن  ــگاه ک ــا ن ــط ب ــخن گفتن و فق ــدون س ــادی را ب ــم زی ــوان مفاهی ــی می ت ــرد ارتباط در فراگ
انتقــال داد و از آنجــا کــه اغلــب افــراد از کنتــرل عضــالت اطــراف چشــم ناتــوان هســتند، تمــاس 
چشــمی در میــان رســانه های غیرکالمــی، کمتریــن دروغ را می گویــد و بهتریــن و گویاترین وســیله 
بــرای آزمــون شــخصّیت طــرف مقابــل اســت)ریچموند، 1387: 226(. از ایــن رو، در ســیرۀ رضوی 
ــک از  ــر ی ــرا ه ــت؛ زی ــده اس ــه ش ــیار توّج ــی، بس ــای ارتباط ــمی در برخورده ــات چش ــه ارتباط ب
حــرکات چشــم، بیان کننــدۀ معنــا و مفهــوم خاصــی اســت کــه گاهــی موجــب طــرد شــدن دیگران 
ــد  ــذارد و گاه می توان ــا می گ ــه ج ــات ب ــی را در ارتباط ــی و مخرب ــار منف ــود و آث ــان می ش از انس
موجبــات محّبــت و دوســتی را فراهــم آورد)گیــل و آدمــز، 13۸4: 93(. بــر ایــن اســاس، تأثیــرات 
افــراد بــر روی هــم تــا حــد زیــادی بــه شــیوۀ نگاه کــردن آن ها بســتگی دارد. روشــن اســت کــه برقرار 
نکــردن تمــاس چشــمی بــا مخاطــب عالوه بــر توهیــن تلقی شــدن، تعامــالت را بــه ســمت ســردی 

و گسســتگی ســوق می دهــد.

ــتند  ــی هس ــن دریچه های ــن و مّهم تری ــم ها اولی ــون چش ــت چ ــد گف ــث بای ــن بح ــل ای در تکمی
ــد  ــه دیگــر اعضــا نیازمن ــن رو، نســبت ب ــد، از ای کــه انرژی هــا را از اطــراف خــود دریافــت می کنن
مراقبــت بیشــتری نیــاز دارنــد؛ زیــرا اگــر ایــن انرژی هــا منفــی و مخــرب باشــند، روح و روان انســان 
ــر روح و  ــی ب ــای ارتباط ــدی را در فراینده ــای ب ــد و پیامده ــش در می آورن ــرل خوی ــت کنت را تح
َظــُر  ــا اَل َیِحــُل  النَّ ــوا َعمَّ روان افــراد خواهــد گذاشــت. امــام رضــا g حــالل بــودن نــگاه را »ُغضُّ
ْبَصاَرُکْم«)حــر عاملــی، 1409ق، ج10: 313(؛ دیــدگان خــود را از آنچــه کــه حــالل نیســت 

َ
ِإَلْیــِه أ

بپوشــانید. شــرط واجــب و ضــروری در همــۀ ارتباطــات چشــمی معرفــی می کنــد.

2-2-3-3. گوش دادن فعال

گــوش دادن بــه معنــای فراینــد شــنیدن فّعــال، توّجــه عمیــق، دریافــت پیــام، انتخــاب، جــذب، 
ــنیداری و  ــای ش ــه محرک ه ــخص ب ــخ های مش ــپردن و دادن پاس ــر س ــه خاط ــازمان دهی، ب س
غیرکالمــی اســت. بــر ایــن اســاس، بیــن گــوش دادن و شــنیدن تفــاوت وجــود دارد؛ زیــرا شــنیدن 
ــاندرز، 1392:  ــی و س ــمار می رود)هارج ــی به ش ــدی ذهن ــوش دادن فراین ــمی و گ ــی جس فعالّیت
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ــی،  ــات دریافت ــردن اطالع ــال ک ــای غرب ــه معن ــال، ب ــوش دادن فّع ــر، گ ــارت دیگ ــه عب 217(. ب
توّجــه بــه ســخنان دیگــران و عالقــه نشــان دادن بــه ســخن آن هــا، تفســیر کردن ســخنان طــرف 
مقابــل بــرای خــود و ابهام زدایــی از آن و توضیــح خواســتن از او دربــارۀ کلمــات و عبــارات نامفهــوم 

است)اونســون، 1385: 55-54(.

نحــوۀ اســتفاده از قــدرت شــنوایی و بــه تعبیــر دیگــر، خوب شــنیدن و درســت گــوش دادن، در 
مباحــث معاشــرتی نقــش مّهمــی ایفــا می کنــد؛ زیــرا بی اعتنایــی بــه حرف هــای گوینــده، نشــانۀ 
بی ادبــی اســت و برعکــس، ُحســن توّجــه و ابــراز عالقــه، عالمــت ادب و تربیــت اجتماعــی و بهــا 
دادن بــه موقعیــت انســانی مخاطــب و گوینده به  شــمار می آید)محدثــی، 1390: 140(. در ســیرۀ 
اخالقــی امــام رضــا g گــوش دادن بــه ســخنان طــرف مقابــل، از ویژگی هــای مّهــم ارتباطــی آن 
ــی  َیْفــُرَغ  ِمــْن َحِدیِثه«)ابن بابویه،  ْنَصُتــوا َلــهُ  َحتَّ

َ
َحــٌد أ

َ
ــَم ِعْنــَدُه أ حضــرت به شــمار مــی رود: » ِإَذا َتَکلَّ

1378، ج1: 319(؛ زمانی کــه  کســی ســخن می گفــت، بــه او گــوش می دادنــد، تــا ســخنش بــه 
پایــان برســد. اهمّیــت ایــن مســئله در فرایندهــای ارتباطــی بــه انــدازه ای اســت کــه پیامبــر اکــرم 
n گــوش دادن بــه صحبت هــای کســانی را کــه ســخن می گوینــد از آثــار جوانمــردی شــمرده اند. 
ِثه...«)پاینــده، 1382: 777(. رعایت نکــردن این ادب  ن  َینِصــُت  اأَلَخ أِلِخیــِه إَذا َحدَّ

َ
ِة أ »ِمــن  اَلُمــُروَّ

گفتــاری بــه حــدی کراهــت دارد کــه امــام رضــا g بــه نقــل از پیامبــر اکــرم n ســخن گفتن در 
میــان ســخنان دیگــران را به مثابــۀ زخمی کــردن صــورت گوینــده می داننــد  و می فرماینــد: »َمــْن 
َمــا َخــَدَش  َوْجَه«)صحیفــه الرضــا g، 1406ق: 355(؛  نَّ

َ
ِخیــِه اْلُمْؤِمــِن ِفــي َحِدیِثــِه َفَکأ

َ
َعــَرَض أِل

هــر کــس هنــگام ســخن گفتــن بــرادر مســلمانش، ســخن بگویــد. مثــل ایــن اســت کــه صــورت او 
را زخمــی کــرده اســت.

ــد،  ــت می کن ــه صحب ــردی ک ــه کالم ف ــوش دادن ب ــد گ ــان می ده ــوی نش ــیرۀ رض ــل س تحلی
عالوه بــر ادب و احتــرام نوعــی آگاهــی را در خصــوص شــخّصت فــرد ایجــاد می کنــد به گونه ای کــه 
بــا تحلیــل ایــن گفته هــا می تــوان بــه ادامــه رونــد ارتباطــات بــا مخاطــب اندیشــید؛ چراکه افــراد در 
گفته هایشــان پنهــان هســتند و دّقــت در کالمــی کــه می گوینــد نوعــی مهــارت اســت کــه »ان ال 

پــی« رضــوی آن را تکنیــک طالیــی ارتبــاط معرفــی می کنــد.
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2-3. اصالح تصاویر ذهنی

ــت ارتباطــات اســت کــه در  ــی« در تقوی ــر ذهنــی از دیگــر تکنیک هــای »ِان ِال پ اصــالح تصوی
ــار و  ــکار، رفت ــرش، اف ــتن نگ ــای داش ــه معن ــی ب ــود. مثبت گرای ــه می ش ــی ارائ ــب مثبت گرای قال
کــرداری خوش بینانــه در زندگــی اســت. طبــق ایــن تعریــف مثبت گرایــی شــامل مثبت اندیشــی و 

ــیخ پور، 1387: 9(.  ــن و ش ــود)خالقی ثمری ــز می ش ــرداری نی مثبت ک

مثبت اندیشــی  تــوان اســتفاده از تمامــی ظرفیت های ذهنی مثبت و نشــاط انگیز و امیــدوار کننده 
در زندگــی اســت کــه می تــوان آن را خوش بینــی بــه جهــان، انســان و خــود نیــز دانست)اســالمی، 
1387: 11( کــه در منابــع اســالمی از آن بــه ُحســن ظــن تعبیر می شــود. به عبارتی، مثبت اندیشــی 
شــکلی از فکرکــردن اســت کــه بــر حســب عــادت، در پــی بــه دســت آوردن بهتریــن نتیجــه از بدترین 
شــرایط اســت. شــخص مثبت اندیــش هیــچ گاه مســائل منفــی را بــه رســمیت نمی شناســد، بلکــه 
بــه مقابلــه بــا آن می پــردازد. در واقــع، مثبت نگــری فراینــدی انتخابــی اســت کــه وقتــی دنبــال چیــز 
خــوب بگردیــد احتمــال یافتــن آن بســیار اســت)پیل، 1388: 17(. از ســویی، افــراد مثبت اندیــش 
بــه جــای تمرکــز بــر ُبعــد منفــی هــر چیــزی، بــه بخــش مثبــت آن توّجــه می کننــد و همیــن مســئله 
عالوه بــر آرامــش روانــی خــود فــرد، او را بــه فــردی جــذاب و محبــوب در ارتباطــات تبدیــل می کنــد. 
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه پیامبــر اکــرم n خوش بینــی و ُحســن ظن را از مصــادق عبــادت 

بــر شــمرده-اند. »ِاَنّ ُحســَن َظــنَّ ِمــَن الِعباَده«)قضاعــی، 1393: 357(.

ــا  ــام رض ــه ام ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــن ظن ب ــی، ُحس ــی و به عبارت ــر ذهن ــالح تصوی ــت اص اهمّی
ــا َعبــِدی الُموِمــِن ِان َخیــَرا َفَخیــَرا و ِان  َوَجــلَّ َیُقــوُل َانَّ g می فرماینــد: »َاحِســِن الَظــَن باللــِه َعزَّ
ــد عزوجــل  ــاش کــه خداون ــد نیکوگمــان ب ــه خداون ا َفَشرا«)مجلســی، 1403ق، ج2: 72(؛ ب ــرَّ َش
ــود نیکــی می کنــم و اگــر  ــه گمــان بنــده مؤمنــم هســتم؛ اگــر خوش گمــان ب می فرمایــد: مــن ب

ــا او رفتــار می کنــم. ــر اســاس آن ب ــود، ب بدگمــان ب

در تحلیــل ایــن روایــت بایــد گفــت کــه خوش گمانــی یــا به عبارتــی، مثبت نگــری از ارکان اولیــه 
ــد را می دهــد،  ــه خداون ــی ب ــه خوش گمان هــر ارتباطــی اســت و وقتــی امــام رضــا g دســتور ب
یعنــی ایــن شــیوه ارتباطــی نه تنهــا دربــارۀ خداونــد بلکــه در تمامــی ارتباطــات صــادق اســت. در 
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تبییــن چرایــی ایــن اصــل بــا اســتناد بــه روایــت امــام بایــد گفــت کــه جهت هــای ذهنــی هــر فردی 
نســبت بــه دیگــران نــوع رفتــار آن هــا را بــا مــا تعییــن می کنــد. وقتــی مــا بــا تصویــر مثبــت بــه یــک 
ارتبــاط بنگریــم، ایــن تصویــر مثبــت در رفتــار و زبــان بــدن مــا تجلــی می یابــد و بــا انتقــال آن بــه 
مخاطــب بازخوردهــای مثبتــی هــم از طــرف مقابــل دریافــت می کنیــم؛ برعکــس، تصویــر ذهنــی 
منفــی مــا را بــه چالــش در ارتبــاط می کشــاند و همیــن مســئله نقــش و اهمیــت گشــاده رویی در 
ارتباطــات را دو چنــدان می نمایــد؛ زیــرا گشــاده رویی در فراینــد ارتباطــی عالوه بــر انتقــال انــرژی 

مثبــت بــه مخاطــب تصویــر ذهنــی او را نســبت بــه ادامــه تعامــالت مثبــت می کنــد.

2-3-1. گشاده رویی 

گشــاده رویی از دیگــر مؤلفه هــای غیرکالمــی اســت کــه بــه معنــای بــاز بــودن چهره اســت)معین، 
13۸۸، ج3: 3325( و از تکنیک هــای برقــراری ارتبــاط صحیــح در »ِان ِال پــی« و ســیره رضــوی 

به  شــمار مــی رود. 

ــا  ــراد ب ــی اف ــرا وقت ــخاص دارد؛ زی ــاط اش ــار و ارتب ــوۀ رفت ــده ای در نح ــش عم ــاده رویی، نق  گش
چهــرۀ بــاز و گشــاده بــا کســی روبــه رو می شــوند، در واقــع، کلیــد مّحبــت و دوســتی را بــه طــرف 
مقابــل هدیــه داده انــد. برعکــس، چهــرۀ اخمــو و ابروهــای گره خــورده و صــورت درهــم، دریچــۀ 
ارتبــاط و صمیّمیــت را می بندد)محدثــی، 1390: 34-35(. امــام رضــا g در تبییــن ایــن الگوی 
ــی، 1403ق، ج71:  ــَة ِباْلِبْشِر«)مجلس ــِب... اْلَعامَّ ــد: »اْصَح ــتور می دهن ــن دس ــی چنی ارتباط
167(؛ بــا تــودۀ مــردم بــا گشــاده رویی و چهــره بــاز معاشــرت کــن. در چرایــی ایــن الگــو بــه کالم 
ــد.  ــی می کنن ــش معرف ــی بخش ــاده رویی را نوع ــه گش ــود ک ــتناد می ش ــام g اس ــری از ام دیگ
ــان، ج68:  َقاء«)هم ــِن اللِّ ــِه َو ُحْس ــِة اْلَوْج ــُعوُهْم ِبَطاَلَق ــْم َفَس ْمَواِلُک

َ
ــاَس ِبأ ــُعوا النَّ ــْن  َتَس ــمْ  َل ُک »ِإنَّ

384( شــما هرگــز نمی توانیــد بــا دارایی تــان بــه همــۀ مــردم عطــا و بخشــش کنیــد؛ پــس بــا آنــان 
ــم  ــاده رویی از ارکان مّه ــه گش ــت ک ــر آن اس ــت بیانگ ــن روای ــید. ای ــالق باش ــاده رو و خوش اخ گش
یــک ارتبــاط مؤثــر اســت؛ زیــرا چهــرۀ نیکــو و گشــاده بــا اســتناد بــه ســایر روایت هــا1 باعــث جلــب 

« )ابن شعبه حرانی، 1404ق: 296(. َوَجلَّ ِ َعزَّ 1. »الِْبْشُر الَْحَسُن َو َطاَلَقُۀ الَْوْجِه َمکَسَبۀٌ لِلَْمَحبَّۀ ِو َُقْربٌَۀ ِمَنا هللَّ
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ــه خداونــد می شــود. محّبــت و نزدیکــی ب

گشــاده رویی از جملــه فراینــد ارتباطــی اســت کــه موجــب بهترشــدن روابــط بــا دیگران می شــود؛ 
زیــرا در یــک فراینــد ارتباطــی، خودگشــودگی موجب بالندگی شــخصّیتی فــرد شــده و او را در برابر 
دیگــران از نظــر ارتباطــی، تواناتــر از پیــش می کنــد )فرهنگــی، 1386، ج2: 49(. عالوه بــر ایــن 
ــر گشــاده رویی تلقــی  ــد دنیــوی، از منظــر امــام رضــا g لبخنــد زدن کــه مصــداق مّهمــی ب بُع
می شــود، ســبب می شــود کــه فــرد گشــاده رو در آخــرت نیــز مــورد لطــف خداونــد قــرار بگیــرد و 
ــُه َلــُه  ــُه َلــُه َحَســَنًة َو َمــْن َکَتــَب اللَّ ِخیــِه اْلُمْؤِمــِن َکَتــَب اللَّ

َ
ــمَ  ِفــي َوْجــِه أ عــذاب نشــود. »َمــْن  َتَبسَّ

ْبُه«)ابــن بابویــه، 1402ق: 52( هــر کــس بــه روی بــرادر مؤمــن خــود لبخنــد بزنــد،  َحَســَنًة َلــْم ُیَعذِّ
خداونــد برایــش ثوابــی خواهــد نوشــت و هرکــس را کــه خداوند برایــش ثوابــی بنویســد، او را عذاب 

نخواهــد داد.

ــه هــر  ــه همــگان می آمــوزد کــه جامعــۀ انســانی، ب تحلیــل ایــن آموزه هــای  ارتباطــی رضــوی ب
مقــدار هــم کــه قانونمنــد باشــد، اگــر مهــر و محّبــت در میــان آن هــا حاکــم نباشــد، جامعۀ  خشــک 
و بی روحــی اســت و زندگــی در چنیــن فضایــی غیرقابــل تحمــل خواهــد شــد؛ زیــرا بخــش مّهمــی 
از فطریــات بشــر را عواطــف تشــکیل می دهــد کــه گشــاده رویی مصــداق مّهــم آن تلقــی می شــود.

2-4. تداوم اثر

از دیگــر ویژگی هــای بــارز »ِان ِال پــی« رضــوی ایــن اســت کــه تغییــر بــه وجــود آمــده، اســتمرار 
داشــته باشــد. اســتمرار بــه معنــای ادامه داشــتن، پیوســتگی و دوام اســت)ابن منظــور، 1414ق، 
ــالح  ــی در اصط ــد. آگاهی بخش ــق می یاب ــن تحق ــی و تمری ــا آگاهی بخش ــن کار ب ج5: 165(. ای
ــر  ــوده و منج ــی ب ــن آدم ــل ذه ــه حاص ــود ک ــه می ش ــی گفت ــای روان ــه فراینده ــی ب روان شناس
ــردن،  ــدی ک ــاط دادن، طبقه بن ــادآوری، ارتب ــامل ی ــا ش ــن فراینده ــود. ای ــتن« می ش ــه »دانس ب
نمادســازی، تجّســم یا تصّور، حّل مســئله، تخّیــل و رؤیا پــردازی می شود)محســنی، 1382: 17(. 
آگاهی بخشــی یکــی از مّهم تریــن عوامــل در تــداوم تغییــرات در »ِان ِال پــی« بــه  شــمار مــی رود؛ 
زیــرا ارتبــاط مؤثــر در »ِان ِال پــی« شــامل مرحلــه ای بــا عنــوان »متامــدل« اســت. »متامدل هــا« 
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الگوهایــی بــا بــار معنایــی خــاص هســتند و بــه همیــن منظــور موجــب جهت دهــی ذهــن مخاطب 
می شــوند)برن، 13۸7: 47( و ایــن جهت دهــی بــه تــداوم اثــر یــک ارتبــاط و کارآمــدی آن منجــر 
می شــود. چنیــن رویکــردی کــه ناظــر بــر محتــوای فرهنگ ســازی اســت، عالوه بــر اندیشــه ورزی 
و تقویــت مهارت هــای ارتباطــی می توانــد بــه تحکیــم ســاختارهای معرفتــی، فکــری، فرهنگــی و 
اســتقرار ثبــات و انســجام اجتماعــی منجــر شــود و موجبــات برقــراری ارتبــاط مؤثــر را بیــن افــراد 

.)Carlsson, 2008:23(ــم آورد ــه فراه جامع

ذکــر ایــن مطلــب ضــروری اســت کــه هــر فراینــدی، بــه هــر میــزان هــم ارزشــمند و دارای الگــوی 
مناســب باشــد ولــی اســتمرار و ممارســت بــر آن پدیــده وجــود نداشــته باشــد، فرامــوش خواهــد 
ــی  ــداوم، معرف ــر ت ــای مؤث ــی از روش ه ــتمرار یک ــی اس ــان قرآن ــل در گفتم ــن دلی ــه همی ــد. ب ش
ُرون«)قصــص، 51( ایــن گفتــار را بــرای آنــان  ُهــْم َیَتَذکَّ ْلنــا َلُهــُم اْلَقــْوَل َلَعلَّ شــده اســت: »َو َلَقــْد َوصَّ

پی درپــی و بــه هــم پیوســته نــازل ســاختیم، شــاید متذکــر شــوند.

بــر همیــن اســاس، امــام رضــا g بــرای تــداوم ارتباطــات بــا دوســتان برنامــه تربیتــی زیــر را در 
ْرَبــَع َســاَعاٍت َســاَعًة 

َ
ْن  َیُکــوَن  َزَماُنُکــمْ  أ

َ
قالــب »ِان ِال پــی« رضــوی معرفــی می کننــد: »اْجَتِهــُدوا أ

ــْم  ُفوَنُک ــَن ُیَعرِّ ِذی ــاِت َو الَّ َق ــَواِن الثِّ ْخ ــَرِة اْلِ ــاَعًة ِلُمَعاَش ــاِش َو َس ــِر اْلَمَع ْم
َ
ــاَعًة أِل ــِه َو َس ــُه ِلُمَناَجاِت ِمْن

ــاَعِة َتْقــِدُروَن َعَلی  اِتُکــْم َو ِبَهِذِه السَّ ُعُیوَبُکــْم َو َیْخُلُصــوَن َلُکــْم ِفــي اْلَباِطِن َو َســاَعًة َتْخُلــوَن ِفیَها ِلَلذَّ
ــاَعاِت«)صحیفه الرضــا g، 1406ق: 337( تــالش کنیــد تــا زمانتــان چهــار بخــش  ــاَلِث السَّ الثَّ
باشــد: بخشــی بــرای مناجــات، قســمتی بــرای تأمیــن زندگــی، زمانــی بــرای دیــدار بــا دوســتان 
مــورد اعتمــاد کــه عیــوب شــما را بــه شــما نشــان دهنــد و در نهــان، دوســتی خالصانــه ی خــود را 
نمایــان ســازند و بخشــی را بــه لذت هــای خــود بپردازیــد و بــا ایــن زمــان، خــود را بــرای ســه بخــش 

پیشــین توانمنــد ســازید.

تحلیــل ایــن روایــت نشــان می دهــد کــه بــر اســاس الگــوی ارتباطــی رضــوی بایــد در انتخــاب 
دوســتان دّقــت الزم صــورت گیــرد. دلیــل ایــن مســئله از نظــر علــم پزشــکی و بــا توّجــه بــه عملکرد 
ســلول عصبــی، موســوم بــه نــورون آینــه ای قابــل اثبــات اســت. محققــان در خصوص عملکــرد این 
ــه ایــن نتیجــه دســت یافته انــد کــه وقتــی افــراد در جمعــی قــرار می گیــرد، نورون هــای  نــورون ب
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آینــه ای بــه صــورت ناخــودآگاه تحــت تأثیــر جمــع قــرار می گیرنــد و باعــث می شــوند پــس از مدتی 
فــرد مخاطــب خصوصیــات مشــترکی نســبت بــه افــراد پیــدا نمایــد)Heyes, 2010:576( از این رو، 

می توانــد ســبب تغییــر در رفتــار و نگــرش  افــراد در زندگــی فــردی و اجتماعــی شــود.

3. نتیجه گیری

ــاز دارد. از  ــران نی ــا دیگ ــل ب ــاط و تعام ــراری ارتب ــه برق ــش ب ــی بودن ــب اجتماع ــه موج ــان ب انس
ــا  ــر برقــرار کنــد، نیازمنــد الگویــی اســت ت ــا دیگــران ارتباطــی مؤث ــد ب ــرای اینکــه بتوان ایــن رو، ب
ــی« مــدل ارتباطــی  ــد شــیوه های صحیــح ارتباطــی را بیامــوزد. »ِان ِال پ ــه آن بتوان ــا اســتناد ب ب
ــود  ــط وج ــن فق ــودن، بی ــودن و عادی ب ــن بهترین ب ــه بی ــردازد ک ــی می پ ــه موضوعات ــه ب ــت ک اس
داشــتن و زندگی کــردن تفــاوت ایجــاد می کنــد. بــه همیــن منظــور »ِان ِال پــی« به عنــوان الگویــی 
بــرای ارتقــای ســطح ارتباطــات مــورد توّجــه اندیشــمندان قــرار گرفــت کــه به وســیلۀ آن انتقــال و 
پذیــرش پیام هــای کالمــی و غیرکالمــی بــه بهتریــن وجــه ممکــن صــورت می گیــرد. نکتــۀ قابــل 
ــناخته و  ــال 1971 ش ــه از س ــت ک ــی اس ــی نوین ــدل ارتباط ــی« م ــه »ِان ِال پ ــت ک ــل اینجاس تأم
به مــرور توســعه یافــت؛ اّمــا ســیرۀ رضــوی بــا هــدف ســعادت بشــری از همــان ابتــدا بــه الگوهــای 
ــا از  ــل آن ه ــیر و تحلی ــه آن و تفس ــتناد ب ــا اس ــه ب ــت، به گونه ای ک ــرده اس ــژه ک ــه وی ــی توّج ارتباط
ــر  ــی و غی ــاط کالم ــه ارتب ــی در زمین ــی عال ــه الگوی ــوان ب ــی، می ت ــناختی و ارتباط ــر روان ش منظ
کالمــی دســت یافــت. از ســویی بررســی و تحلیــل الگــوی ارتباطــی »ِان ِال پــی« در ســیرۀ رضــوی 
ــی  ــوی ارتباط ــۀ  الگ ــار مؤلف ــه چه ــد ک ــان می ده ــی نش ــح ارتباط ــیوه های صحی ــوص ش در خص
»ِان ِال پــی« )ارتبــاط بــا خــود، ارتبــاط بــا دیگــران، اصــالح تصاویــر ذهنــی و تــداوم اثــر( به عنــوان 
یــک مجموعــه اجتماعــی هســتند کــه در صــورت تحقــق تمــام اجــزا، بــه فراینــدی مؤثــر تبدیــل 
خواهــد شــد. تبییــن ایــن چهــار مؤلفــه نشــان می دهــد کــه ارتبــاط بــا خــود به عنــوان اصلــی مهــم 
و بنیادیــن در پیشــبرد ارتباطــات بــه ســمت کارآمــدی اســت؛ چراکــه انســان در پرتــو شــناخت خود 
ــه فعلیــت  ــا ب ــد عوامــل ارتباطــی را کــه موجــب ســیر تکاملــی او می شــود شناســایی و ب می توان

رســاندن آن هــا در عمــل، بــه ارتباطــی الهــی و موفقیت آمیــز بــا دیگــران دســت یابــد.
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ــا ســالم کردن،  ــا دیگــران در دو بخــش کالمــی و غیــر کالمــی خالصــه می شــود کــه ب ارتبــاط ب
رعایــت ادب، صداقــت، آراســتگی ظاهــری، برقــرای ارتبــاط چشــمی و گــوش دادن می تــوان بــه 
ــی در  ــر ذهن ــالح تصاوی ــا اص ــه ب ــت، به گونه ای ک ــت یاف ــات دس ــام در ارتباط ــذاری پی اوج تأثیرگ
راســتای تــداوم اثــر آن هــا در معاشــرت ها می تــوان ادعــا کــرد کــه عالوه بــر موفقیــت در ارتباطــات 

تأمیــن ســعادت دنیــوی و اخــروی را نیــز در پــی خواهــد داشــت.

تبیین و نتایج نهایی

نتایج مؤلفه های »NLP« رضوی مؤلفه های 
»NLP«

1. آگاهی از شخصیت واقعی خود
۲. به فعلیت رساندن استعدادها
3. کسب مهارت ارتباط با دیگران

4. شفاف سازی تمایالت ارتباطی با دیگران

خود شناسی

ْنَساِن  ْفَضُل  اْلَعْقِل  َمْعِرَفُة اْلِ
َ
»أ

ِبَنْفِسِه«

1. ارتباط با خود

1. القای پیام صلح و آشتی به مخاطب
۲. تکریم و احترام به مخاطب

3. جلب اعتماد مخاطب
4. ایجاد مهر، محبت و صمیمیت در ارتباط

. 1. آغاز کالم با لفظ سالم 

ْوِلَیاِئَي  
َ
ي  أ ْبِلْغ  َعنِّ

َ
»َیا َعْبَد اْلَعِظیِم أ

اَلم« السَّ

۲. ارتباط با دیگران:

1. ایجاد و تقویت بازخوردهای مثبت در ارتباط
۲. تأثیرگذاری در کالم و تقویت جذابیت های گفتاری

3. پرورش صمیمیت اجتماعی
4. تقویت عزت نفس و رشد شخصیتی

۲. رعایت ادب در کالم

َطاَب  اْلَکاَلَم...«  
َ
»َخْیُرُکمْ  َمْن  أ

الف. ارتباط کالمی
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1. تأمین آرامش، اعتماد و اطمینان در ارتباط
۲. تداوم دوستی و صمیمیت

3. راستگویی در گفتار 
4. امنیت در محیط ارتباطی

1. ایجاد نشاط در ارتباط
۲. تقویت ُانس و هم گرایی اجتماعی

3. ایجاد محبوبیت
4. تقویت جذابیت فردی

1. ایجاد حالت عاطفی با مخاطب
۲. ایجاد حس ارزشمندی به مخاطب
3. جلب محبت و دوستی در ارتباط

4. آگاهی از احواالت درونی طرف مقابل

1. ایجاد احترام و محبت بین طرفین
۲. تحلیل و ارزیابی شخصیت شخص متکلم

3. تقویت ادب رفتاری و اجتماعی

3. صداقت 

ْدِق ِفي اْلَحِدیِث...« »ُمْرُهْم ِبالصِّ

1. آراستگی ظاهری

ُب« َطیُّ ْنِبَیاِء: التَّ
َ
ْخاَلِق اأْل

َ
»ِمْن أ

۲. برقراری ارتباط چشمی

ْیَناُه 
َ
ُجَل  ِإَذا َرأ ا َلَنْعِرُف  الرَّ »ِإنَّ

َفاِق« یَماِن َو ِبَحِقیَقِة النِّ ِبَحِقیَقِة اْلِ

3. گوش دادن فعال

ن  َینِصُت  اأَلَخ أِلِخیِه 
َ
ِة أ »ِمن  اَلُمُروَّ

ِثه..« إَذا َحدَّ

ب. ارتباط غیرکالمی

1. ایجاد نشاط و امید در ارتباطات
۲. تقویت آرامش روانی

3- تقویت مهارت های ارتباطی

1. جلب محبت
۲. بهبود فرآیند ارتباطی

3. انتقال انرژی مثبت به مخاطب

1. مثبت اندیشی

»ِاَنّ ُحسَن َظنَّ ِمَن الِعباَده«

۲. گشاده رویی

َة ِباْلِبْشِر« »اْصَحِب.....اْلَعامَّ

3. اصالح تصاویر 
ذهنی

1. تحکیم پایه های دوستی
۲. تحکیم ساختارهای معرفتی، فکری و فرهنگی

3. استقرار و انسجام رابطه های اجتماعی
4. جهت دهی ذهن مخاطب در راستای تأثیرگذاری

1. استمرار 

ْمِر اْلَمَعاِش َو َساَعًة 
َ
»َو َساَعًة أِل

ِذیَن  َقاِت َو الَّ ْخَواِن الثِّ ِلُمَعاَشَرِة اْلِ
ُفوَنُکْم ُعُیوَبُکْم َو َیْخُلُصوَن َلُکْم  ُیَعرِّ

ِفي اْلَباِطِن«

4. تداوم اثر
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