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دیباچه
در طلیعله چهل سلالگی انقالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهار دهه تلالش و مجاهدت 
در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و راسلخ امام راحل 
بله گلوش می رسلد که: » مسلجد محلی اسلت کله از آن باید امور اداره شلود. این مسلاجد 
بلود کله ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کرد. این مراکز حساسلی اسلت کله ملت باید 
بله آن توجله داشلته باشلند. اینطور نباشلد که خیلال کنند که حلاال دیگر ما پیروز شلدیم، 

دیگلر مسلجد می خواهیم چله کنیم. پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت.« 1 
در تملام ایلن سلالها، فعالیلت هلای شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادهلا و سلازمان های 
متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریلت مسلجد و 
تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و فراملوش شلده 
بلود کله در آسلتانه چهلل سلالگی انقالب اسلالمی و عطلف به فرمایلش امام عزیلز  که 
پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های خود را در مرکز رسلیدگی 
بله املور مسلاجد که بله تعبیر مقام معظلم رهبری، به عنلوان » مرکز و مرجلع مقبول، آگاه 

59/4/20 :  1
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و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1«  محسلوب ملی شلود، در حلوزه های مطالعاتلی، برنامه 
ای و عملیاتلی تجمیلع و تدویلن نملوده و بله محضلر صاحلب نظلران، دسلت انلدرکاران و 

کارگلزاران عرصله مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعله و بهلره منلدی از ایلن مجموعه، بلا ارائه نظلرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتلر و کیفلی محصلوالت در حلوزه مدیریلت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیلم » چنانچله مسلاجد کیفیلت شایسلته خلود را بیابلد، هزینه های 
ملادی و معنلوی بسلیاری از دوش جامعله، ملردم و مسلئوالن برداشلته خواهلد شلد2« . 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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مسجدوجوان2 
اصولوروشهایتعاملسازنده

بانسلجواندرمسجد
ابراهیمنعییم





13

پیش گفتار
به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه

می توان برد به هر شیوه دل، آسان از من

  کلیم کاشانی

تعاملل بلا دیگلر انسلان ها و برقلراری ارتبلاط با آن هلا یکلی از قدیمی تریلن و در عین 
حلال عالی تریلن دسلتاوردهای بشلری اسلت. بشلِر نخسلتین از ارتباط گیری با سلایر 
همنوعلان خلود بلرای حفلظ حیات و کملک گرفتن از آن هلا در اموری که بله تنهایی 
از انجلام آن ناتلوان بلود، بهلره می گرفلت؛ اما املروزه برقلراری ارتباط با دیگلران و نیز 
شلکل ها و ابزار آن بسلیار متنوع شلده و شلیوه های آن کارآمدتر گشلته اسلت. تعامل 
اساسلاً بیلن دو یلا چنلد نفلر شلکل می گیلرد. همله ملا در طلول روز بلا انسلان های 
مختللف و بله دالیلل متفلاوت ارتبلاط برقلرار می کنیلم. ارتباطلات ملا بلا دیگلران در 
سلطوح کالملی و غیرکالملی اتفلاق می افتد؛ املا دلیل محلوری همه انلواع ارتباطات، 
طبلِع مدنلی انسلان و نیاز شلدید بله برقراری تعامل با سلایر انسان هاسلت. متأسلفانه 
اغللب ملا یلا قادر نیسلتیم گوش دهنلده فعلال و خوبی باشلیم و یا گوینلده بی مهارتی 
هسلتیم کله شلنوندگان خلود را آزرده خاطلر می کنیلم؛ این هلا موجلب می شلود کله 
نتوانیلم به درسلتی بلا دیگلران، به ویلژه جوانلان کله در حلال حاضلر اکثلر جمعیلت 
کشلور را تشلکیل می دهنلد، ارتبلاط مفیلد و سلازنده ای برقلرار کنیلم. بلا قطلع یلا 
مختل شلدن ارتبلاط، شلاهد کاهلش اثربخشلی فعالیت هلا در جلذب و حفلظ جوانان 

در املور دینلی و اعتقلادی خواهیلم بود. 
ایلن کتاب کوشلیده اسلت اطالعلات پایه و اساسلی را در بحث تعامل مثبلت و ارتباط 



14

اثربخلش و نیلز مشلاوره مؤثلر در اختیلار مخاطبان قرار دهلد تا با مطالعه و اشلراف بر 
آن، مهلارت مبتنلی  بلر دانش را در خلود تقویت کننلد و بتوانند اثربخشلی افزون تری 

بر مخاطبان خود داشلته باشلند.
 هلدف از آملوزش افراد در سلطح های مختلف، تربیت عالم و کارشلناس در قلمروهای 
متعدد زندگی اسلت. کارشلناس در هر حوزه کسلی اسلت که دانش پایه و مهارت های 
عمللی الزم را در آن حلوزه کسلب کرده باشلد و بتوانلد در حد قابل قبوللی آن ها را به 
کار ببلرد. کسلب دانش و مهارت مسلتلزم مطالعله و به دسلت آوردن بینش و بصیرت 
و سلپس تمریلن مهارت هلای مرتبلط بلا روش هلا و فنلون در حلوزه مربوطله اسلت. 
تربیلت افلراد واجلد وسلعت بینلش، آگاه از روش و مشلرف بلر نظریه هلا در حوزه های 
مختللف دانلش، با اسلتفاده از شلیوه های اثربخلش و کارآملد امری تحقق پذیر اسلت. 
یکلی از زمینه هلای مهلم و پرکاربلرد حضلور مشلاوره و روان شناسلی و نقطه هلای 
سلنجش توانایلی ایلن عللم، بررسلی اجلزای تعامل هلا و روابلط اثربخلش میان فردی، 
شناسلایی فراپیام هلا، تحلیلل روابلط نامطلوب، منفی، گسسلته و مخرب میلان افراد و 
بررسلی معضلالت ارتباطلی بیلن انسلان ها و ارائله راه حل هایلی قابل اعتنلا، عمل گرا و 

پیش برنلده بلرای اصلالح و بهینه سلازی ایلن تعامل هلا و روابط اسلت.
 مبانلی، روش هلا، اصلول، فنلون و رویکردهلای نظلری موردنیلاز برای ارتقای اندیشله 
مشلاوره ای و املکان برقلراری روابلط اثربخلش و تعامل های سلازنده اجتماعلی در این 
کتلاب مطلرح شلده اسلت. بله ایلن دلیلل کله ایلن اثلر بلرای اهاللی مسلجد، به ویژه 
روحانیلان معظلم، تدوین شلده  ، کوشلیده شلده اسلت کله تاحداملکان از به کارگیری 
واژگان تخصصلی اجتنلاب گلردد و مطاللب بلا نثلری روان و بلرای مخاطب علام بیان 
شلود. بلا وجلود دقت نظلری کله در تهیه و تنظیلم مطالب صلورت گرفته اسلت، این 
اثلر به هیچ وجله خاللی از اشلکال نیسلت و ارشلادات گران بهلای مخاطبلان گرانمایله، 

توشله  راهلی بلرای اصلالح و تکمیلل آن فراهم خواهنلد نمود. 

ابراهیم نعیمی 
بهمن  ماه 1394



فصل اول: آشنایی با کلیات
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در ایلن فصلل بله اجمال بله تعریف متغیرهلا و روشن سلازی مفهومی مطالبلی که در 
ایلن کتلاب با آن هلا سلروکار خواهیم داشلت، می پردازیلم. تعریف و تببیلن مفاهیم و 
اصطالحلاِت مبانلی، روش و انلواع آن، اصلول، فنلون، تعامل و اجلزای آن، رابطه مؤثر، 
مشلاوره اثربخلش، تعریلف جوانلی و تعییلن محلدوده سلنی آن مباحثی اسلت که در 

ایلن فصلل مطلرح می گردد.

مبانی
واژه »مبانلی« جملع کلمله »مبنا«سلت. در فرهنگ هلای لغت فارسلی معانلی »پایه، 
اسلاس، بنیلان، اول و شلالوده« بلرای واژه مبنا ذکر شلده اسلت. این لغلت در اصطالح 
یعنلی مجموعله  اصلول وضع شلده و متعارف و قواعد تعریف و اسلتدالل که بر اسلاس 
آن هلا عللم حاصلل می شلود؛ به تعبیلر دیگر عللم که همان کسلب آگاهلی از مجهول 

اسلت، مشلروط بله رعایت اصلول و قواعدی اسلت کله مبنا خوانده می شلود.
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روش و انواع آن
»روش« در لغت نامله دهخلدا بله معانلی »طلرز، طریقله، قاعلده و قانلون، راه، هنجار، 
شلیوه، اسللوب، منلوال، سلبک، طریلق، گونله، سلنت، نََملط، رسلم و آییلن، نهلج و 

قاعلده« آملده اسلت. )لغت نامله دهخلدا، ذیلل »روش«(
 در اصطالح روش )Method( وسلیله شلناخت هر علم اسلت. روش شناسلی در مفهوم 
مطللق خلود بله راه هایلی گفتله می شلود کله بلرای رسلیدن بله شلناخت علملی بله 
کار ملی رود؛ بله تعبیلر دیگلر روش شناسلی هلر عللم روش هلای مناسلب و پذیرفتله  
آن عللم بلرای شلناخت هنجارهلا و قواعلد آن اسلت. روش هلای شلناخت را بایلد از 
روش هلا و فنلون اجلرای آن متمایز دانسلت؛ چراکله اجرای هر قاعده پس از شلناخت 
آن قاعلده ممکلن می گلردد. واژه روش شناسلی گاه نیلز بله معنلای »روش منلدی« 
و یلا »مجموعله ای از روش هلا« بله کار ملی رود )ضیائلی، 1384(. بله عبلارت دیگلر 
روش مسلیری اسلت کله از یلک مبلدأ تلا مقصلد طلی می شلود. در درون روش هلا 
بلرای رسلیدن بله مقصلد از ابزارهایلی بهلره گرفتله می شلود کله بله آن ها »فلن« یا 

می گوییم.  »تکنیلک« 
بلرای برقلراری رابطله و تعامل اثربخلش با دیگران باید از روش های مناسلب اسلتفاده 
کرد. در انتخاب روش تعامل، عوامل متعددی مانند سلن و سلال، جنسلیت، شلخصیت 
تعامل کننلده، خصوصیلات طرف مقابل، قدمت آشلنایی و شلرایط محیطلی باید مورد 
توجله قلرار گیلرد. بلا توجله بله ملوارد پیش گفتله، چهلار روش تعاملل بله شلرح زیر 

دارد: وجود 

الف( روش مستقیم
 در ایلن روش تعامل کننلده به صلورت مسلتقیم و بی واسلطه بلا مخاطب خلود ارتباط 
چهره به چهلره برقلرار می کنلد و وارد دنیای ذهنلی و رفتاری او می شلود. در این روش 
بخلش زیلادی از فعالیلت و مسلئولیت آغلاز تعاملل و ادامله آن بر عهلده تعامل کننده 

است.
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ب( روش غیرمستقیم
 در ایلن روش تعامل کننلده به صلورت غیرمسلتقیم بلا مخاطلب خلود ارتبلاط برقلرار 
می کنلد. ایلن نلوع ارتبلاط غیرمسلتقیم خلود می توانلد بله چنلد طریلق انجام شلود: 
1.مخاطلب در گفتگلو حاضلر اسلت و روی صحبلت ملا بلا کلس دیگلری اسلت، ولی 
هلدف صحبلت ملا آن مخاطلِب حاضر اسلت. 2. مخاطب حاضر نیسلت و فرِد واسلط، 
مباحلث را منتقلل خواهلد کلرد. 3. مخاطلب حضلور عینلی نلدارد، وللی به صلورت 
مسلتقیم بلا خلود وی از طریق شلبکه های مجازی ارتبلاط برقرار می کنیلم. 4. ارتباط 
تعامللی بلا مخاطلب به صلورت غیرحضلوری و از طریلق شلبکه های مجلازی ارتباطی 
اسلت، وللی مخاطلب به صلورت مسلتقیم حضلور نلدارد و بعلداً بله پیام های ما پاسلخ 

داد.  خواهد 
در بعضلی از انلواع چهارگانله روش غیرمسلتقیِم تعاملل، مقلدار زیلادی از فعالیلت 
و مسلئولیت بلر عهلده فلرد یلا ابلزار واسلط اسلت. برقلراری ارتبلاط بلا دیگلران در 
شلبکه های اجتماعلی و انلواع و اقسلام دنیلای مجازی و برقلراری تعاملل غیرحضوری 

بلا فلرد یلا افلراد متعلدد، مصلداق اسلتفاده از ایلن روش اسلت.

ج( روش تلفیقی
 استفاده همزمان از دو روش مستقیم و غیرمستقیم روش تلفیقی نامیده می شود؛ مثاًل 
شما با مخاطب خود در حال گفتگو هستید که به دلیلی از هم جدا می شوید؛ ولی 
ارتباط شما با استفاده از تلفن، شبکه های مجازی و یا به  واسطه یک نفر سوم ادامه 

می یابد و از این طریق به تبادل  نظر خود ادامه می دهید.

د( روش اقتضایی
 بله اسلتفاده از روش هلای پیش گفتله، متناسلب با شلرایط و موقعیت هلای گوناگون و 
زمان هلا و مکان هلای مختللف، با توجه به شلرایط مخاطب، روش اقتضایلی می گوییم.

اصول
فرهنلگ عمیلد معانی »بلن، پی، بنیلاد، قاعده و قانون، ریشله، آنچه وجودش وابسلته 
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بله خودش باشلد، خلوِد چیزی، بیخ و بِن هلر چیز، بخش زیرین هر چیز و خاسلتگاه« 
را بلرای واژه »اصلل« ذکر کرده اسلت. )فرهنگ لغت عمیلد، ذیل »اصل«(

»اصلول« جملع »اصلل« و اصلل در لغلت چیزی اسلت که شلیء دیگر بلر آن مبتنی 
اسلت. در اصطلالح »اصلول تعاملل عللم بله بنیادهلا و قواعلد ملورد اسلتفاده بلرای 

حصلول نتایلج مؤثلر از تعامل سلازنده اسلت«.

فنون
در فرهنلگ لغلت معیلن آمده اسلت: َفن واژه ای فارسلی بله معنای راه و روش، شلگرد 
و مهارت هلای انجلام کاری اسلت. ایلن واژه در ادبیلات کهلن فارسلی معنای سلرود و 
آواز خلوب نیلز ملی داده اسلت. واژه فلن کوتاه شلده  »فنلد« اسلت کله در فارسلی به 
هملان معنلای شلگرد بله کار رفتله و »ترفنلد« از آن سلاخته شلده و به معنلای »فن 
شلگفت انگیز« یلا »تردسلتی« اسلت. فنلد دگرگون شلده  »پنلد« و معنلای اصلی پند 
در فارسلی )به ویلژه در پارسلی میانله( راه و روش اسلت. )فرهنلگ فارسلی معیلن، ذیلل 

»فن«(
 در لغت نامله دهخلدا »فنلون« »جملع فلن« و بله معنلای »شلیوه ها، روش هلا، آداب 
و اصلول« ذکلر شلده اسلت. فلن همچنیلن بله راه و روش و هنلر انجلام یلک کار 
بلا ظرافت هلای مشلخص و شلیوه اجلرای املور طبلق قوانیلن و قواعلد خلاص گفتله 

می شلود. )لغت نامله دهخلدا، ذیلل »فلن«(
 در اصطلالح، فلن یلا تکنیلک )Technique( راهکار عملی و اجرایی مشلخصی اسلت 
کله بلرای رسلیدن بله هلدف معّینلی آموختله  و بلا مهلارت بله کار گرفتله می شلود؛ 
ازایلن رو تسلط بلر فن به معنای داشلتن مهلارت در به کاربردن روش و نشلانه  تسللط 
بلر آن و مبّیلن سلطح معینلی از تخصلص اسلت؛ بله بیلان دیگر فلن به معنلای انجام 
درسلت و ماهرانله  روش اسلت کله نوعلی هنلر نیلز تلقی می شلود و به شلیوه  اجرای 
تخصصلی املور طبق قوانیلن و قواعد ذی ربط اطلالق می گردد )شلفیع آبادی، 1393(. 

در یلک معنلا نیلز بله ابزار و وسلایل تحقیلق تکنیلک می گویند.
 بلا توجله بله روشن شلدن معانلی روش هلا و فنلون و نزدیکلی مفهومی ایلن معانی به 
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هلم، الزم اسلت به اختصلار تفاوت هلای روش هلا و فنون را بیلان کنیلم: 1. روش واحد 
اسلت، وللی فنلون متعددنلد. 2. روش از ابتلدا با محّقق همراه اسلت؛ املا فنون ممکن 
اسلت رهلا گلردد و یلا بله آن هلا عملل نشلود. 3. روش راِه رسلیدن اسلت؛ درحالی که 

فنلون ابلزار رسلیدن می باشلد. 4. روش دائملی، املا فنون موقتی اسلت.

تعامل و اجزای آن
در لغت نامله دهخلدا تعامل به معانی سلروکار، واکنش، دادوسلتد داشلتن و با یکدیگر 
 )interaction( دادوسلتد کردن آمده اسلت. فرهنگسلتان زبلان و ادب فارسلی کلمله
را کله »تعاملل« ترجمله فارسلی آن اسلت، به معنای ارتبلاط متقابل میلان دو یا چند 
فلرد یلا گلروه یلا سلامانه« تعریلف کلرده اسلت. در واقلع تعامل هر نلوع وابسلتگی و 
ارتبلاط اسلت کله میلان دو یلا چند چیلز وجلود دارد؛ به تأثیلر و نفوذی کله یک چیز 

در دیگری داشلته باشلد، نیلز گفته می شلود )شلعاری نژاد، 1375(. 
در حلوزه جامعه شناسلی اصطلالح »رابطله اجتماعلی« برای ترسلیم شلرایطی به کار 
ملی رود کله دو یلا چند نفلر در رفتاری مشلارکت دارند کله در چارچلوب آن، هر یک 
از آنلان رفتلار دیگلری را بله طلرز معناداری به حسلاب ملی آورد و بر اسلاس آن رفتار 

جهت گیلری می کنلد )وبلر، به نقلل از منوچهلری، 1374(.
 از نظلر اصطالحلی »تعاملل« یلک نلوع رابطله اجتماعی اسلت کله در اثر پاسلخ یک 
طلرف بله خواسلته  طلرف مقابلل ایجلاد می شلود. رابطله سلالم و احوال پرسلی یلا 

پرسلیدن آدرس در خیابلان هلر کلدام یلک تعاملل هسلتند.
 اگلر تکله ای چلوب را بله تکه چلوب دیگری بچسلبانیم و یلا آن هلا را بلا پیلچ و مهره 
بله هلم وصلل کنیلم، بیلن ایلن دو قطعله چلوب ارتباطی بله وجلود نیاورده ایلم؛ زیرا 
در صلورت اسلتفاده از چسلب بیلن آن هلا، خواص عناصلر سطحی شلان از بین می رود 
و چه بسلا بله قشلر سلطحی ایلن دو تکله چلوب دیگلر نتلوان مفهلوم چلوب را اطالق 
کرد. اتصلال  ایلن دو قطعله با پیلچ و مهره نیلز بله معنلای تبلادل ویژگی هلای دو 
قطعله بلا یکدیگلر نیسلت؛ بنابرایلن هرچنلد دو قطعه چوب بله یکدیگر چسلبیده اند، 

میلان آن هلا رابطه ای ایجاد نشلده اسلت.
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 از ایلن نکتله می تلوان نتیجله گرفلت کله رابطله یلک مفهوم غیرملادی اسلت که در 
حلوزه اجسلام و مادیلات تحقق پذیلر نیسلت. صحبلت ملا در ایلن مجموعله دربلاره 
پیونلد معنلوی دو عنصلر بلا یکدیگلر اسلت و قاعدتاً چنیلن پیوند یا رابطله ای مختص 

موجلودات زنلده، به ویژه انسلان اسلت.
 برخلی معتقدند ارتبلاط بیلن عناصلر مختلف، شلکلی از پیوند میان آن هاسلت که در 
آن خلواص فیزیکلی و شلیمیایی هلر یک تغییلر نمی کنلد، ولی برخلی از ویژگی های 
سلطحی هلر یلک بلا جلزء مقابلل مبادلله می شلود؛ بنابراین اگلر دو عنصلر مجلزا از 
هلم به گونله ای در کنلار یکدیگلر قلرار بگیرنلد کله اوالً: بله هلم نزدیلک شلوند و ثانیاً 
تغییلری در اصلل آن هلا رخ ندهلد و ثالثلاً: برخلی از ویژگی هلای هلر یلک بلا دیگری 
مبادلله شلود،  بیلن آن دو عنصلر تعاملل ایجلاد شلده اسلت؛ به عبلارت دیگلر در یک 
فراینلد رابطله و تعاملل میلان دو عنصلر مختلف موضوع مبادله بسلیار اهمیلت دارد و 
اگلر در ایلن فراینلد مبادلله ای صلورت نگیلرد، اساسلاً ارتباطی صلورت نگرفته اسلت. 
بهتریلن مثلال بلرای تعاملل آشلنایی میان دو انسلان بلرای هر نلوع گفتگلو، از جمله 

یلک دادوسلتد، آشلنایی، همکاری شلغلی یا ازدواج اسلت.
 در یلک رابطله شلغلی، دو طلرف هنگامی احسلاس خرسلندی می کنند که بله اندازه 
نیلاز از یکدیگلر منفعت کسلب کلرده باشلند؛ در غیر این صلورت خیلی سلریع پیوند 
میلان آن هلا بله جدایلی کشلیده می شلود. تأمیلن منافلع متقابلل در همکاری هلای 
شلغلی هملان تبلادل ویژگی اسلت کله در تعریلف ارتباط به آن اشلاره شلد؛ یعنی هر 
یلک از دو طلرِف رابطله شلغلی بایلد سلهمی از ویژگی هلا و دارایی هلای ماللی یا فنی 
خلود را بله طلرف مقابلل بدهلد و در مقابلل به هملان انلدازه از طرف مقابلل خدمات 
ماللی یلا فنلی بگیلرد. اگر ایلن مبادله عادالنله صورت بگیلرد و سلهم آورده  هر طرف 
برابلر بلا سلهم دریافتلی از طرف مقابل باشلد، رابطه شلغلی میلان آن ها ادامله خواهد 
یافلت و طرفیلن از ایلن رابطله خرسلند خواهنلد بلود؛ در غیلر ایلن صورت احسلاس 

شکسلت و ناکاملی می کننلد و از ادامله تعاملل منصرف می شلوند.
 در ارتباطلات انسلانی مبادلله  برابلر میلان دو طلرف یلک اصلل مهم و اثرگذار اسلت؛ 
املا در تعامل هایلی کله بلر اسلاس اعتقلادات و بلر مبنلای رویکردهلای دینلی و در 
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فضلای مسلجد صلورت می گیلرد، ایلن اصلل بایلد کاملاًل دگرگلون شلود؛ یعنلی باید 
میلزان داده هلا بله نسلل جلوان بسلیار بیشلتر از میلزان سلتانده ها باشلد. مهم تریلن 
داده هلای ایلن تعاملل احترام بله جوانان، حفظ و ارتقلای عزت نفس و کرامت انسلانی 
ایشلان، تشلویق های کالمی مؤثلر، پذیرش احساسلات و عواطف آن هلا، ارائه اطالعات 
اثربخلش، ایجلاد بینلش متقن و پاسلخ مناسلب بله نیازمندی های نسلل جوان اسلت.
بلرای برقلراری تعاملل شلش جلزء مهلم وجلود دارد کله در این بخلش به اختصلار به 
آن هلا اشلاره  می کنیلم و آن هلا را به تفصیلل در فصلل چهلارم کله بله فنلون برقراری 

ارتبلاط مؤثلر اختصلاص دارد، بررسلی خواهیلم کرد:
1. فرسـتنده: کسلی اسلت کله بیشلتر اوقلات آغازکننلده تعامل اسلت و گاهلی اوقات 

نیلز ابتلدا مخاطلب اسلت و بعلد در مقلام فرسلتنده شلروع به ارسلال پیلام می کند.
2. گیرنـده: فلردی اسلت کله دریافت کننلده پیلام و مخاطلب اصلی فرسلتنده و طرف 
مقابلل رابطله اسلت. هر انسلان هنلگام برقلراری تعامل با دیگلران، وقتلی که صحبت 
می کنلد در جایلگاه فرسلتنده اسلت و وقتلی بله صحبت هلای طلرف مقابلل گلوش 

می دهلد، در حکلم گیرنلده عملل می کنلد.
3. پیـام: محتوایلی اسلت کله در قاللب صحبلت و به صورت هلای کالملی، نوشلتاری، 

عینلی و تصویلری و یلا تلفیقلی از ایلن ملوارد ارسلال می شلود.
4. فراپیـام: شلامل حریم هلا، زبلان حالت هلای کللی و اندامی بلدن، زبان حلرکات بدن 

ماننلد دسلت ها، پاهلا، جایگاه سلر، زبان چهلره، چگونگلی آرایش صورت و... اسلت.
5. بازخـورد: بله معنلای عکس العملل و نوعلی برگشلت پیلام ارتباطی اسلت کله در آن، 
گیرنلده به طلور آگاهانله بر حسلب درکلی که از پیلام و فراپیام هلای طرف مقابلل دارد، 
بله پیلام او واکنلش نشلان می دهلد. ایلن پیام هلا، بله فرسلتنده املکان می دهنلد تلا 
وضعیلت ارتباطلی اش را بر حسلب درك خلود از پیام و فراپیام هلای مخاطبانش ارزیابی 
کنلد. نظام هلای سلالم ارتباطی بازخلورد را فرصتی بلرای اصالح خود قلملداد می کنند.

6. بافـت: زمینله یلا موقعیتلی اسلت کله ارتبلاط در آن روی می دهلد. مسلائلی ماننلد 
اینکله روابلط بیلن افلراد در چله مکانلی )عموملی یلا خصوصی، مهلم یلا کم اهمیت، 
مثلل؛ منلزل، اداره، مسلجد و...(، در چله زمانی )صبلح، ظهر، عصلر و...( در حضور چه 
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کسلانی یلا در خللوت اتفلاق می افتد، جنسلیت طرفین چیسلت، گذشلته روابط شلان 
چگونله بلوده اسلت و چقلدر قدملت دارد و خرده فرهنگلی که به آن وابسلته هسلتند، 

چله اقتضائاتلی دارد، بافلت پیلام را شلکل می دهد.

فنون تعامل سازنده
 فنلون تعاملل سلازنده شلامل مجموعله ای از روش هلای برقلراری ارتبلاط به طلور 
ماهرانله و پیشلبرد گفتگلوی رضایت بخلش و موفقیت آمیلز اسلت کله بلا اسلتعداد، 
عالقله، تمریلن و پشلتکار می تلوان بلر آن ها مسللط شلد. یک فلرد کارآزملوده و اهل 
تعاملل اثربخلش می دانلد کله یلک رابطله را چگونله بله طریق درسلت آغاز کنلد، به 
چله نحلوی ادامله دهلد و بله چله ظرافت هایلی در حیلن تعامل توجه داشلته باشلد، 
چگونله شلرایط خلود را در لحظله بلا موقعیلت فلرد مقابل تنظیلم کنلد و در نهایت با 

چله شلیوه ای آن را بله پایلان برسلاند تلا بله نتیجله مطلوب دسلت یابد.
 بله عبلارت دیگلر فنلون تعاملل سلازنده مجموعله  قوانین نظلری و عملی شلیوه های 

برقلراری ارتبلاط و ادامله آن به ءطلور موفقیت آمیلز، مؤثلر و جلذاب را دربرمی گیلرد.

رابطه مؤثر
آدملی در قلرن حاضلر بله توانایی هلای متعلددی نیلاز دارد کله هلر کلدام می توانلد 
بله نوعلی در رونلد زندگلی و کار او تاثیرگلذار باشلد. از ایلن میلان، توانایلی برقلراری 
ارتبلاط و ایجلاد مناسلبات اجتماعلی از جملله مهم تریلن مهارت هاسلت. مشلاوران و 
روان شناسلان معتقدنلد هلر چله قلدر انسلان ها مهارت هلای ارتباطی شلان قوی تلر و 
موثرتلر باشلد، بیشلتر می تواننلد بلر اطرافیان خلود تأثیر گذاشلته و افراد بیشلتری را 

بله خلود جللب و جلذب کنند.

مشاوره اثربخش
مشلاوره در فرهنگ هلای لغلت فارسلی )دهخلدا، معین، عمیلد( به معانی مشلورت، با 
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هلم مشلورت کردن، کنکاش کلردن، رایزنلی، بلا کسلی رأی زدن، با یکدیگلر رأی زدن، 
coun� )تفکر و اندیشله، مذاکره و تدبیر آمده اسلت. فرهنگسلتان زبان فارسلی کلمه 

seling( را کله بله مشلاوره برگردان شلده اسلت، به مفهلوم »ارائه  کملک تخصصی به 

مراجعلان بلرای توانمندکلردن آن ها در برخورد با مشلکالت شلخصی نظیر مشلکالت 
هیجانلی، رفتلاری، شلغلی، تحصیللی یلا زناشلویی« تعریلف کلرده اسلت. در مجموع 
می تلوان گفلت مشلاوره بله معنلای همکاری کلردن و نظلر تخصصلی کلس دیگری را 

برای انجام کاری خواسلتن اسلت.
 در تعریلف مشلاوره بیلن مشلاوران و روان شناسلان اتفاق نظلر وجود نلدارد و هر یک 
بلر حسلب نلوع نگاهی که از مشلرب فلسلفی خود بله ماهیت انسلان خود داشلته اند، 
تعاریلف مختلفلی را ارائله کرده انلد. آنچله از برآینلد تعاریلف مختللف می تلوان مورد 
توجله قلرار داد، ایلن اسلت کله مشلاوره یلک تعاملل گلرم، مثبلت و یاورانله اسلت؛ 
رابطله ای  اسلت کله بیلن دو نفلر، یکلی مراجلع )کسلی کله بله کملک نیلاز دارد و 
مراجعله نملوده اسلت( و دیگلری مشلاور )فلرد آموزش دیلده بلرای کملک حرفله ای( 
برقلرار می شلود و هلدف آن کاهلش دردهلای مراجع، حلل مسلائل او، کاهش تنش ها 
و افزایلش رضایلت از زندگلی، کار و تحصیلل، بازگشلت آرامش درونی به افلراد، اتخاذ 
بهتریلن تصمیلم در امور مختلف، رشلد شلناختی، عاطفلی و در یک کالم، بهزیسلتی 

و رشلد همه جانبله مراجع اسلت.
 صاحب نظلران مشلاوره حرفله ای از جملله پاترسلون )1977( معتقدنلد کله رابطله 
حسلنه مشلاوره ای و تعاملل گلرم و سلازنده بیلن مشلاور و مراجلع اثلر درمان بخشلی 
بسلیار مهملی دارد و اگلر مشلاور نتوانلد چنیلن رابطله مطللوب و ضلروری را ایجلاد 
نمایلد، مشلکل مراجع در حد مقبول حل نخواهد شلد. شلفیع آبلادی )1393( تعامل 
مثبلت و رابطله حسلنه مشلاوره ای را عاملل اصللی درمان بخلش در مشلاوره می داند. 
رابطله حسلنه مشلاوره ای، ارتباطی رویاروی، صمیمی، دوسلتانه و رشلددهنده اسلت 
کله بلا اعتملاد آغلاز و به تدریج تعمیق می گلردد. در ایجاد رابطه  حسلنه  مشلاوره ای، 
زندگلی مراجلع و نحلوه رشلد او ملورد توجله قلرار می گیلرد. ایجلاد رابطله حسلنه 
مشلاوره ای کله بلر درك عاطفلی متکلی اسلت، در جایلگاه نیلروی محرکله ای بلرای 
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اسلتمرار مشلاوره ضلرورت دارد و در آن  بله ُمراجلع بله عنلوان انسلانی آزاد، متفکلر، 
ارزشلمند و تصمیم گیرنلده نگریسلته می شلود.

 در فعالیلت یاورانله و اثربخلش مشلاوره ای، ما با انسلان های عادی، بهنجلار و معمولی 
سلروکار داریلم کله به صورت مقطعلی و موقت دچلار بحران هایی ماننلد موقعیت های 
دشلوار زندگلی، بحران هلای عاطفلی، بی ثباتلی در زندگلی، سللب آراملش، افزایلش 
تعارضات، کاهش رضایت از زندگی، سلردی عاطفی، سلردرگمی در انتخاب، تردید در 
تصمیم گیلری، تلرس از برخورد با انسلان های دیگلر، نارضایتی از رفتارهلای نزدیکان، 
افلت عملکلرد، آشلفتگی در زندگلی، ارتباطات ناسلالم و مخلرب، علدم تمایزیافتگی، 
تعاملالت سسلت و بی ملرزی بلا دیگلران یلا مرزهلای روابط سلخت و خشلن شلده اند 
و نیلاز بله گفتگلو از تله  دل، بلدون تلرس، محدودیلت و بلازداری، نیلاز به دیده شلدن 
و شنیده شلدن، بلدون قضلاوت و پیش داوری هلای عجوالنله دارنلد تلا در یلک محیط 
ممللو از دوسلتی، احتلرام و صمیمیلت، با انتخاب خودشلان دسلت به تغییلر و اصالح 
افلکار، احساسلات و رفتارهلای خلود بزنند و شلاهد کاهش تنش ها، تسللط بلر خود و 

بلر زندگلی و افزایلش رضایلت کلی در زندگی باشلند.
 مشلاور مؤثلر شلخص خودسلاخته و ماهلری اسلت کله قلدرت و توانایلی برقلراری 
ارتبلاط گلرم و صمیمانله بلا انسلان های دیگلر را دارد و توانایلی جللب اعتماد ایشلان 
و گفتگلوی عمیلق بلا آن هلا را بلا هلدف حلل و فصلل مسلائل ایشلان داراسلت. البته 
شلفیع آبادی )1393( اذعلان ملی دارد کله سله عاملل مهلم در ایلن املر دخیل اند که 
شلامل: 1. ویژگی های شلخصیتی و رشلد شلخصی خود مشلاور، 2. موقعیت مشلاوره، 
3. میلزان تسللط و سلواد مشلاور در مهارت هلای ضلروری و حرفله ای مشلاوره اسلت.

جوان
جلوان در لغلت بله معنلای »برنلا، تلازه، نلو و چیلزی اسلت کله از عملر آن چنلدان 
نگذشلته باشلد« )لغت نامه دهخلدا، 1382( آمده اسلت. دوره جوانی دوره قوت اسلت 
کله در بیلن دو دوره ضعلف و ناتوانلی کودکلی و پیلری قرار گرفته اسلت. ایلن دوران 
بحرانی تریلن مرحلله زندگلی فلرد اسلت و بیشلترین و عمیق تریلن تغییلر و تحلوالت 
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در آن اتفلاق می افتلد. تأثیلر ایلن تغییلرات بسلیار زیلاد و طوالنی مدت اسلت. اهمیت 
ایلن دوران بله ایلن عللت اسلت کله می تلوان گفلت چارچلوب و اسلاس شلخصیت و 
هویلت فلرد در ایلن دوران بنلا گذاشلته می شلود. جلوان تلالش می کنلد از خانلواده 
خلود مسلتقل باشلد و تحلت املر و فرملان والدیلن قلرار نگیلرد. او سلعی دارد آزادانه 
بلرای خلود الگلو و نگلرش جدیلدی انتخلاب کنلد. ایلن تحلوالت در همله جنبه های 
فلردی از جملله جسلمی، شلناختی، اخالقلی، فرهنگلی، اجتماعلی، عاطفلی و روانی 

ایجلاد می شلود. 
جوان در این برهه نسبت به دوران کودکی خود تغییرات زیادی را احساس می کند 
و پایه و بنیان شخصیت و هویت خویش را برای سال های آینده بنا می کند. بر این 
اساس این دوره، دوران تغییر و تحول نسبت به دوران کودکی از یک سو و سازندگی و 
پایه گذاری شخصیت و هویت نسبت به بزرگسالی است. جوان در خود حس و حاالت 
جدیدی را تجربه می کند و این مسئله باعث نگرانی و استرس نسبت به وضع جسمی و 
ظاهری و نسبت به حاالت جنسی ای می گردد که احساس می کند )کمالی لطف،1391؛ 

شریف زاده، 1394(.
 خداونلد متعلال در سلوره مبارکله روم آیه شلریفه 54 می فرماید: »خدا همان کسلی 
اسلت کله شلما را آفریلد، درحالی کله ضعیلف بودیلد؛ سلپس بعلد از ایلن ضعلف و 
ناتوانلی، قلوت بخشلید و بلاز بعلد از قوت، ضعلف و پیری قلرار داد. او هر چله بخواهد 
می آفرینلد و اوسلت عاللم و قلادر«. بلر اسلاس ایلن آیه شلریفه، پلی می بریم که سله 
دوران عملده در زندگلی انسلان وجلود دارد: 1. دوران ضعلف نخسلت؛ 2. دوران قوت؛ 

3. دوران ضعلف نهایی.
 البتله در هلر دوران مراحلل مختلفلی وجلود دارد که تمرکلز ما بر دوران قّوت اسلت. 
خداونلد متعلال می فرمایلد: »اهلُل الَّلِذي َخلََقُکلْم ِملْن َضْعلٍف ثُمَّ َجَعلَل ِمْن بَْعلِد َضْعٍف 
ٍه َضْعفاً َو َشلْیَبًه یَْخُلُق َما یََشلاُء َو ُهلَو الَْعلِیلُم الَْقِدیُر« )روم:  ًه ثُلمَّ َجَعلَل ِملْن بَْعِد ُقلوَّ ُقلوَّ

.)54
بنابرایلن پلس از طفولیت دوران قّوت اسلت کله مراحلی دارد؛ یعنی ابتلدا زمینه هایی 
در فلرد فراهلم می شلود و بله بلوغ جنسلی می رسلد؛ علالوه بلر آن در قلرآن از »بلوغ 
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اشلّد« یلا هملان »اوج بللوغ« یاد شلده اسلت کله در این مرحله فلرد بله قابلّیت کافی 
فکلری و اجتماعلی نائلل می شلود و بله رشلد می رسلد. البتله در قلرآن »رشلد« بله 
معنلای راهیابلی و هدایلت بله مقصلد اسلت و در مقابلل »ّغلی« قلرار دارد؛ یعنی فرد 
بله قابلیلت کافلی بلرای تنظیلم و تدبیلر املور اقتصلادی و اجتماعلی خود می رسلد و 
بعلد از آن مرحلله  دوم، دوران »اسلتوا« بلروز می یابلد که به معنای اسلتقرار و اعتدال 
اسلت و نوسلانات و هیجانلات بللوغ پایلان می یابلد و فرد در آغلاز راهی قلرار می گیرد 
کله در آن ثبلات و اسلتواری در زندگلی او ظهلور می کنلد و الزمله آن دسلت یافتن به 

نبوغلی اسلتقرار در حلاالت عاطفلی، فکری و اجتماعی اسلت )شلریف زاده، 1394(.

تعیین محدوده جوانی
تعاریلف و مفاهیلم متفاوتلی از واژه جلوان و دوران جوانلی وجود دارد. بسلته به اینکه 
بلا چله نلگاه و از چله رویکلردی بله بررسلی موضلوع جوانلان بپردازیلم، ایلن تعاریف 
متفلاوت بله ذهلن افلراد جامعله متبلادر می شلود. در بسلیاری از رشلته های علمی و 
دانشلگاهی از جملله روان شناسلی، جامعه شناسلی، جمعیت شناسلی، جرم شناسلی، 
مطالعلات دینلی و فرهنگلی، اصطلالح یلا مفهلوم جلوان و جوانلی کاربلرد دارد و 
متخصصلان هلر رشلته رویکلرد خلاص خودشلان را دارنلد. مثلاًل بلر اسلاس رویکلرد 
مذهبلی جلوان کسلی اسلت کله دوران خردسلالی را گذرانلده  اسلت و با رسلیدن به 
بللوغ جسلمانی، از برخلی حقوق فطری و شلرعی مانند حق تسللط بر املوال، ازدواج، 
طلالق و خریدوفلروش برخوردار شلده اسلت؛ حقوقی کله در دوران کودکی و نوجوانی 

املکان برخلورداری از آن هلا وجود نداشلته اسلت.
 جوانی دوره ای شکوهمند، پراوج و بی بازگشت است. دوره ای که در آن کم آگاهی، 
با خصلت هایی چون امیدواری،  شتاب زدگی، ناهشیاری، خودشیفتگی و کم تجربگی 
جستجوگری، حق طلبی، عاطفه مندی و خوداتکایی پیوند می خورد که اگر از شکوفایی 
و بالندگی این فرصت غفلت شود، بحراِن ایجادشده و تبعات تلخ آن، پردامنه و چشمگیر 

خواهد بود )اخوی، 1394(.
 در تعریلف دوره هلای سلنی مختللف بیلن روان شناسلان نیلز اتفلاق نظر وجلود ندارد 
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و صاحب نظلران مختللف بلر اسلاس مبانلی مختللف فکلری و درنظرگرفتلن شلرایط 
رشلدی و عملکلردی، مقاطلع سلنی متفاوتلی را بلرای دوره هلای کودکلی، نوجوانلی، 
جوانلی و بزرگسلالی در نظلر می گیرنلد؛ بنابرایلن تعریلف جوان نیز بسلته به شلرایط 

متغیلر اجتماعلی، سیاسلی و اقتصلادی متفاوت اسلت.
 کشلورهای مختللف بلا توجه بله معیارهای خاص خلود، از جمله تعریلف گروه هدف، 
سیاسلت ها و برنامه هایلی کله در حلوزه جوانلان داشلته اند، اقلدام بله مشلخص کردن 
بلازه سلنی دوره جوانلی کرده انلد؛ مثلاًل در اسلترالیا 12 تلا 25 سلال، چیلن 14 تلا 
28 سلال، آفریقلای جنوبلی 14 تلا 35 سلال، ماللزی 15 تلا 40 سلال، ایتالیلا 15 
تلا 24 سلال، انگلسلتان 13 تلا 19 سلال، آلملان 15 تلا 24 سلال، ترکیله 15 تلا 25 
سلال، روسلیه 14 تلا 30 سلال و فرانسله 16 تلا 26 سلال را بله عنوان تعریلف ملی از 
جلوان به رسلمیت می شناسلند. تفلاوت در تعاریف ملی ارائه شلده از مفهلوم جوان در 
کشلورهای مختللف، از تفلاوت در ارزش ها، سلاختارها و شلرایط اجتماعلی، فرهنگی، 

سیاسلی و اقتصلادی آن هلا ریشله می گیلرد )سلطوتی، 1392(.
 در مطالعله ای که سلازمان ملل متحد با عنلوان وضعیت جهانی جوانان در دهه 1990 
انجلام داد، ایلن تعریلف را از جوانلی ارائله کلرد: جوانلی مرحلله ای انتقاللی از عالیق و 
آسلیب پذیری های دوران کودکی به حقوق و مسلئولیت های دوران بزرگسلالی اسلت. 
جوانلی مرحلله تکالیلف و مشلکالت جدیلد اسلت و نوجوانلی معملوالً دورانلی موقت 
شلناخته می شلود کله طلی آن جامعله فلرد را دیگلر یلک کلودك نمی دانلد، ولی در 
عیلن حلال بله او موقعیلت کاملل یک بزرگسلال را اعطلا نمی کنلد. جوانلان در هنگام 
بللوغ معملوالً از موقعیلت کامل بزرگسلاالن و حقوقی مانند تشلکیل خانواده، اشلتغال 

بله کار و حقوق سیاسلی برخوردار نیسلتند. 
قبلل از اینکله جلوان فرصلت داشلته باشلد، از ایلن مرحلله  انتقاللی کله جوانلی 
نامیلده می شلود، عبلور کنلد، اغللب بلا مشلکالت گوناگونلی در زمینه های بهداشلت، 
مسلائل خانوادگلی، مسلائل آموزشلی، رشلد و پیشلرفت مواجله می شلود. بلر اسلاس 
تقسلیم بندی های آملاری دبیرخانله سلازمان مللل متحد، جوانلان در گروه سلنی 15 
تلا 24 سلال قلرار می گیرنلد. تعاریلف نهادهلای بین الملللی هلم بلا توجه بله اهداف و 
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کار ویلژه مشلخصی کله دارنلد، متفاوت اسلت؛ مثاًل کنوانسلیون حقوق کلودك، افراد 
زیلر 18 سلال را کلودك می دانلد.

 شلورای عاللی جوانلان کشلورمان پلس از تأسلیس در سلال 1371، اولیلن بلار گروه 
سلنی 12 تلا 25 سلال را بلرای عنوان جوان در جمهوری اسلالمی ایلران مطرح کرد و 
ایلن مسلئله، مبنایلی بلرای برنامه ریزی و سلامان دهی امور جوانان شلد. البتله در این 
تعریلف مقرر شلد کله نوجوانان هم باید در سیاسلت گذاری های شلورا و کمیسلیون ها 
ملورد توجله قلرار گیرنلد و کمیسلیون های اشلتغال و ازدواج در سیاسلت گذاری و 
برنامه ریزی هلای خلود، تلا سلن 30 سلالگی را مد نظر قلرار دهند. در سلال 1384 در 
ایلن تعریلف بازنگلری و گلروه سلنی 15 تلا 29 سلال به رسلمیت شلناخته شلد. این 
تغییلر بله عللت تکاملل رویکردهلا بلود. در تصمیم گیلری سلال 84، بلا لحاظ کلردن 
مسلائل اجتماعلی نوپدیلد که رسلیدن به سلن ازدواج و تشلکیل خانلواده را به تعویق 
انداختله اسلت، دامنله سلنی جوانی از 25 تا 29 سلال امتداد یافت )سلطوتی،1392(.
 جلوان و جوانلی در نظام هلای مدیریلت اداری و برنامه ریلزی کشلورها رویکلردی 
جامع نگلر دارد. در سلال های اخیلر بلا طوالنی شلدن دوران آملوزش و تمایلل جوانلان 
بله ادامله تحصیلل و طی نملودن تحصیلالت تکمیللی از یلک طلرف و دشوارشلدن 
شلرایط ازدواج و تشلکیل خانلواده از طرف دیگلر، دوران جوانی در جمهوری اسلالمی 
ایلران نیلز ماننلد سلایر کشلورها طوالنی تلر شلده و ورود جوانلان بله دوران پذیلرش 

مسلئولیت ها و تکالیلف بزرگسلالی بله تعویلق افتلاده اسلت. 
للزوم بازاندیشلی و بازنگلری در تعریلف مللی از مفهلوم جلوان و جوانلی بلر اسلاس 
ویژگی هلا، زیرسلاخت ها و مشلخصه های سیاسلی، اجتماعلی، فرهنگلی و اقتصلادی 
کشلور و بلا مالحظله نیازهلای حلال و آینده جوانان اسلت. مشلکالتی مانند اشلتغال، 
ازدواج و مسلکن بسلیاری از جوانلان ایرانلی را حتلی تلا ملرز 35 یلا 40 سلالگی 
همراهلی می کنلد. در این شلرایط اگر ازدواج و اشلتغال و داشلتن سلرپناه مسلتقل را 
از ویژگی هلای ورود بله دوران بزرگسلالی بدانیلم، بایلد بپذیریلم کله بخلش عظیملی 
از جمعیلت کشلور کله 10 سلال پیلش 15 تلا 29 سلال بودنلد، املروز 25 تلا 40 
سلاله هسلتند و هنلوز در شلرایط دوران جوانلی قلرار دارند و بله برنامه هلای حمایتی 
دوللت و نظلام جمهلوری اسلالمی ایلران نیازمندنلد. هرچنلد بله دلیلل تفاوت هلای 
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روان شلناختی کله بیلن افلراد مختلف وجلود دارد، با معیلار قراردادن این دامنه سلنی 
دچلار اشلکاالتی می شلویم، در ایلن کتلاب بر اسلاس آخرین تصمیم رسلمی شلورای 
عاللی جوانلان در سلال 1384 دوره جوانلی را شلامل گلروه سلنی 15 تا 29 سلال در 

نظلر می گیریلم.
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جوانلی مرحلله ای از زندگلی اسلت کله همانند دیگلر مراحل رشلد، ویژگی هلا، نیازها 
و مشلکالت رفتلاری خلود را دارد. بلا عبلور از مرحلله نوجوانلی و رسلیدن بله ملرز 
بزرگسلالی، تغییراتلی در سله سلطح فکلری، عاطفلی و رفتلاری پدیلدار می شلود که 
آشلنایی بلا آن هلا بلرای تملام همراهان جلوان ضلروری اسلت و بخشلی از کار بزرگ 
تربیتلی بله شلمار می آیلد. جلوان بلا تکیله بلر توانایی هلای به دسلت آمده از دیگلر 
دوره هلا، تلالش پیگیلری بلرای قطلع هلر نلوع وابسلتگی بله دیگلران و رسلیدن بله 
اسلتقالل دارد و بلرای ایلن کار ممکلن اسلت حتلی تلا ملرز طغیلان علیله خانلواده و 
ارزش هلا هلم پیلش بلرود. آگاهی از اقتضائات رشلدی سلن جوانی بله همراهان جوان 
کملک می کنلد تلا رفتلاری شایسلته را پیلش بگیرنلد و به جوان در رسلیدن بله آنچه 
سلزاوار آن اسلت، یلاری برسلانند. تربیلت دینلی جلوان نیلز در صورتی موفلق خواهد 
بلود کله ویژگی هلا و نیازهای دوره جوانی در آن دیده شلود )اخلوی، 1394(؛ بنابراین 
یکلی از مقدملات اولیله کارکلردن بلا جوانان شلناختن نیازهلا، شلرایط و ویژگی های 
دوره جوانلی اسلت؛ ازهمیلن رو در ایلن بخلش بلا جزئیلات بیشلتری بله ایلن موضوع 

می پردازیلم.
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نیازهای اساسی جوان
مهم ترین دغدغه تربیتی انسان های نیک اندیش، معلمان، مربیان و روحانیان دلسوز و 
متعهد این است که با اصالح رفتار خویش و دیگران، همگان را به سوی سعادت دنیا 
و آخرت رهنمون شوند؛ اما برای رسیدن به این مقصود مهم و البته دشوار، الزم است 
ابتدا ماهیت انسان شناخته شود و ریشه های رفتار او مشخص گردد تا با شناخت آن ها 

آموزش الزم برای رشد افزون تر یا اصالح رفتار، صحیح تر و سریع تر انجام شود.
 یکلی از مباحلث مهلم در حلوزه روان شناسلی »انگیلزش« اسلت. انگیلزش عامللی 
اسلت کله در ملا تحلرك ایجلاد می کنلد و ملا را برمی انگیلزد، بله حرکلت واملی دارد 
و بله سلوی انجلام رفتلار معّینلی سلوق می دهلد. از طلرف دیگلر نیازهلا، به خصلوص 
نیازهلای اساسلی انسلان، زمینه سلاز و بیدارکننلده انگیزه هلای رفتارنلد؛ بله عبلارت 
دیگلر می تلوان در یلک طرح سلاده، بین سله مفهلوِم نیاز، انگیلزش و رفتلار، این گونه 

ارتبلاط برقلرار کلرد: نیلاز ← انگیلزش ← رفتار. 
دیدگاه هلای نظریه پلردازان مختللف عللم روان شناسلی در معرفلی و تبییلن نیازهلای 
اساسلی انسلان بلا هلم تفلاوت دارد. از میان آن هلا طرح سلسلله مراتب نیازهلای مازلو 
کاربلرد فراوانلی در مسلائلی چلون آموزش وپلرورش، مدیریلت، تجلارت، محیلط کار، 
روان درمانلی، تربیلت فرزنلدان، ازدواج و خانلواده دارد. عوامللی از درون یلا بیلرون از 
وجلود انسلان بله عنلوان محلرك در رفتارهلا و فعالیت هلای او تأثیلر مهلم و بسلزایی 
دارنلد. در ایلن بخلش ملا به دنبال آشلنایی با عوامل محلرك درونی یا نیازها هسلتیم. 

در یلک تقسلیم بندی جاملع می تلوان نیازهلا را بله هفلت طبقله تقسلیم کرد:
 1. نیازهلای زیسلتی و جسلمانی؛ 2. نیازهلای روانلی و ذهنلی؛ 3. نیازهلای عاطفلی؛ 
4.نیازهلای اعتقلادی و معنوی؛ 5. نیازهای فرهنگلی و اجتماعی؛ 6. نیازهای اقتصادی؛ 

7. نیازهای رشلدی.
 در تعییلن اولویلت بیلن ایلن هفلت طبقله نیلاز، قطعلاً نیازهلای طبقله اول، یعنلی 
نیازهلای زیسلتی و جسلمانی، در اولویلت اول قلرار دارند. بخش زیلادی از ارضای این 

نیازهلا وابسلته بله تأمیلن مایحتاج ضلروری زندگی اسلت.
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 وقتلی از نیلاز صحبلت می کنیلم، هدفملان ایلن اسلت کله بله چرایلی رفتلار انسلان 
پاسلخ دهیلم. روان شناسلان معتقدنلد کله نیازهلا به وجود آورنلده  انگیزه ها هسلتند و 
انگیزه هلا مولّلد رفتلار؛ بله عبلارت دیگلر نیاز یک سلطح تنلش در موجود زنلده ایجاد 
می کنلد و موجلود زنلده می کوشلد بلا بلرآوردن نیازهلا ایلن تنلش را کاهلش دهلد 

)گنجلی، 1389(؛ پلس نیلاز در واقلع سله کار انجلام می دهلد:
1. بله رفتلار انلرژی می دهلد. 2. باعث تداوم و اسلتمرار رفتلار می شلود. 3. رفتار را در 

جهلت مناسلبی هدایلت می کند تا باعلث ارضای نیاز شلود.
 حلاال بلا دانسلتن اهمیلت نیازهلا و آشلنایی بلا هفلت طبقله نیازهلای انسلان و سله 
کار مهلم آن هلا، بلرای اینکله بتوانیلم تعامللی اثربخلش و یلک برنامه ریزی آموزشلی 
و تربیتلی درسلت و منطبلق بلا ویژگی هلای سرشلتی جوانلان داشلته باشلیم، الزم 
اسلت بله ایلن نکته بسلیار مهلم روان شلناختی بپردازیم که اصلوالً جوانلان دارای چه 
نیازهلای اساسلی هسلتند؛ زیلرا با دانسلتن ایلن نیازها، به شلناختی بهتر و متناسلب 
بلا ماهیلت شلخصیتی آن هلا خواهیلم رسلید و می توانیلم بلا علم بله این شلاخصه ها، 
اولویت هلای تعامللی، آموزشلی، اخالقلی و تربیتلی را در فعالیت هلای مسلجد تنظیم 
کنیلم تلا بتوانیلم در تعامللی کارآملد بلا اثربخشلی افزون تلری  بله جلذب جوانان در 

برنامه هلا و املور مسلجد نائلل شلویم )نعیملی، 1394(.
    البتله آنچله ملا در ایلن بخلش تحت عنلوان نیازهلای جوانلان برمی شلماریم، بیان 
جزئی تلر و مصداقی تلر هفلت طبقله نیازهایی اسلت کله بیان کردیلم؛ به تعبیلر دیگر 
هلر یلک از ایلن نیازهلا، خلود زیرمجموعه  یکلی از طبقلات هفت گانه نیازهایی اسلت 

کله پیش تلر مطرح شلد.

1. نیازهای زیستی و جسمانی
نیازهلای زیسلتی در اولیلن رتبله از سلسلله مراتب نیازهلا قلرار دارنلد و تلا زمانی کله 
بله قلدر الزم ارضلا نشلوند، بیشلترین تأثیلر را بلر رفتلار فرد دارنلد و به خواسلته های 
اساسلی او جهلت می دهنلد. نیازهلای زیسلتی در واقلع نیازهلای آدملی بلرای ادامله 
حیلات و بقلای نسلل او هسلتند. ایلن نیازهلا شلامل صیانت نفلس، تنفلس، آب، غذا، 
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خلواب، پوشلاك، غریلزه جنسلی و مسلکن هسلتند. تلا زمانلی کله نیازهلای اساسلی 
بلرای فعالیت هلای بلدن بله حلد کافی ارضا نشلده  باشلد، عملده فعالیت های شلخص 
احتملاالً در ایلن سلطح باقلی می مانلد و بقیله نیازهلا انگیلزش کملی در فلرد ایجلاد 

کرد. خواهلد 

2. نیاز به حقیقت جویی
نیلاز بله شلناخت حقیقلت را می توانیلم نیلاز بله دانایلی یلا دریافلت واقعّیلت جهلان 
نیلز بنامیلم. مقصلود ایلن اسلت کله در انسلان چنیلن گرایشلی وجلود دارد: گرایش 
بله کشلف واقعّیت هلا آن چنان کله هسلتند، درك حقایلق پدیده هلا؛ اینکله انسلان 
می خواهلد جهلان را، هسلتی را، اشلیاء را آن گونله  کله هسلتند، بشناسلد. از دعاهلای 
منسلوب بله پیغمبلر اکلرم اسلت کله »اللهلّم ارنی االشلیاء کملا هی« )مجلسلی، 
ج14، ص10(. اساسلاً هلدف آنچله »حکملت« و »فلسلفه« نامیده می شلود، پاسلخ به 
همیلن نیاز انسلان اسلت. اصلاًل اگر بشلر به دنبال فلسلفه رفتله، برای پاسلخگویی به 
همیلن حلس بوده اسلت و می خواسلته حقیقت جهان و اشلیاء را درك کنلد؛ بنابراین 
می تلوان ایلن حلس را  »حّس فلسلفی« هلم نامید. این مسلئله  در پلی حقیقت بودن 
یلا حقیقت جویلی، از نظلر فیلسلوفان هملان کمال نظری انسلان اسلت؛ یعنی انسلان 
به طلور ذاتلی و بالفطلره می خواهلد بله کملال نظلری برسلد و حقایق جهلان را درك 

کند )مطهلری، 1385(.

3. نیاز به مذهب و معنویت
انسلان از ابتلدای توللد و در دوران طفولیلت سرشلار از فطرتلی پلاك و زالل اسلت 
کله جوشلش های درونلی انسلان را کله هملان بعلد اخالقلی و مذهبلی اسلت، سلبب 
می شلود. نوجلوان بلا دل و روح زالل و آرمان طلبلی کله دارد، بله دنبلال عدالت طلبی 
و حقیقت جویلی و خداخواهلی اسلت. اعتقلاد بله خداونلد و داشلتن ایمان بله او و در 
پلی آن، درپیش گرفتلن الگوهلای صحیلح رفتلاری و اعتقلادی، نه تنهلا روش زندگلی 
مناسلب را بله کلودکان و نوجوانلان می شناسلاند، بلکله ارزش هایلی را کله الزمه  یک 
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زندگلی سلالم اسلت، به آنلان معرفی می کننلد.  اعتقاد نداشلتن به ارزش هلای صحیح 
زندگلی باعلث می شلود نوجوانلان معیارهایی بلی ارزش را انتخاب کننلد و در نهایت به 

سلرخوردگی و پوچلی در زندگلی دچار شلوند )حجلازی، 1391(.
 نجلات از بسلیاری از تشلویش ها و اضطراب هلای روحلی بلا گرایش انسلان به مذهب 
و یلاد خلدا تحقلق می یابلد. بله نظلر روان شناسلان دوران بللوغ و جوانلی دوره بلروز 
احساسلات مذهبلی و شکفته شلدن تمایلالت ایمانلی و اخالقلی اسلت. در ایلن دوره، 
جوانلان به طلور فطری از عالم مبدأ باخبر می شلوند و در جسلتجوی حقیقت هسلتند. 
گاالنلژ، فیلز، و برگیلن اظهلار می دارند کله »مذهب« با »سلالمت روانی« همبسلتگی 
مثبتلی دارد؛ بله عبلارت دیگلر افلراد مذهبلی دارای سلالمت روانلی و انعطاف پذیری 
بیشلتری نسلبت بله افلراد غیرمذهبلی هسلتند. همچنیلن ویلیلام ِجیملز می گویلد: 
»مؤثرتریلن داروی شلفابخش نگرانی هلای انسلان هملان ایملان و اعتقلاد مذهبلی او 
بله خداسلت«. مانسلون نیلز در سلال 1998 در پلی تحقیقاتلی در باِب نقلش مذهب 
در بهداشلت روانلی افلراد، بله ایلن نتیجله رسلید که دعلا یکلی از رفتارهلای مذهبِی 

مرتبلط بلا سلالمت روانی و تندرسلتی اسلت )نعیملی، 1394(.
 برخلی از روان شناسلان اذعلان داشلته اند کله اعتقاد به خلدا و توکل بله او نیرویی در 
انسلان ایجلاد می کنلد کله باعلث می شلود در برخورد با مشلکالت با تالشلی مضاعف، 
امیدوارانله راه رسلیدن بله کمال و موفقیلت را طی کند. حضرت عللی می فرماید: 
»هلر کلس بلر خلدا تلوکل کنلد، املور سلخت و سلنگین بلر او خلوار و نلرم و آسلان 
می شلود و اسلباب و وسلیله ها برایلش فراهم می گلردد و در آسلایش، راحتی و کرامت 

جلای می گیرد« )خوانسلاری، 1379(.
 اعتقلاد بله یلک منبلع معرفتلی ثابلت و پرقلدرت موجب اتصال انسلان به سرچشلمه 
فیلض ازللی و ابلدی و تقویلت ملداوم درونلی او می شلود؛ از همیلن روی اسلت کله 
روان شناسلی بله سلمت و سلوی اصلی خلود که اخذ آراملش از منبع اصللی و حقیقی 
آن اسلت، پیلش ملی رود؛ چراکله بنا بلر فرمایش قلرآن  کریلم »أاَلَ بِِذْکِر اهللِ تَْطَمِئللنُّ 
الُْقُللوُب«  )رعلد: 28(. بلرای نمونله  بله تعلدادی از مصادیلق تلالش بلرای بلرآوردن 

نیازهلای معنلوی اشلاره می کنیم:
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3-1. دعا و نیایش؛
3-2. توسل و زیارت؛

3-3. روزه داری؛
3-4. زیارت بارگاه امامان و امامزادگان؛

3-5. انجام مناسک حج و دوری گزینی موقتی از لذایذ مادی؛
3-6. گرایش به توبه و بازگشت به سوی حق و حقیقت.

4. نیاز به پرسش گری و رفع شبهات
جلوان جامعله ملا نیلاز دارد به پرسلش های دینی اش پاسلخ داده شلود و اقنلاع گردد؛ 
بله تعبیلر دیگلر پاسلخگویی به سلؤاالت جدید نسلل جلوان و قانع کلردن او و تطبیق 
دادن شلیوه پرداختلن بله احلکام دینلی با شلرایط و اقتضائات جلوان امروز و شلرایط 
پیلش رو از ضروریلات اسلت. گویلی جلوان، خلود می گویلد: »ذهلن ملن پُلر اسلت از 
سلؤاالت فلراوان از دیلن اگلر جوان بله غنلای فرهنگی - دینی برسلد و فقلر فرهنگی 
نداشلته باشلد، بله تدریلج بر همه مشلکالت غلبه خواهلد کرد؛ در آن صلورت فرهنِگ 
درسلت کارکلردن را می آملوزد و مثل بسلیاری از جوانلان جامعه ما به دنبلال کارهای 
پشلت میلزی نیسلت. جلواِن متفّکلر کله بله فرهنلگ ایرانی - اسلالمی خلود مباهات 
می کنلد، ممکلن اسلت به سلِر زمین کشلاورزی برود و بیلل بزند و به ایلن عمل خود، 

افتخلار هم بکنلد« )تارنملای حوزه(.

5. نیاز به شناخت هویت  و تثبیت آن
شلناخت جوان از خود و رسلیدن به پاسلخ این پرسلش که »او کیسلت و چیسلت«، 
باعلث تقویلت احسلاس هویلت و حفلظ تعلادل روانلی و عاطفلی در مقابل فشلارهای 

درونلی و بیرونلی  می شلود.
 بله نظلر اریکسلون هویلت عبلارت اسلت از افتلراق و تمییلزی کله فلرد بیلن خلود و 
دیگلران قائلل می شلود. از دیلد او هویلت یک سلازه روانلی - اجتماعی اسلت که طرز 
فکلر، عقایلد فلرد و نحلوه ارتبلاط او بلا دیگلران را دربرمی گیلرد. هویلت فلردی نیلز 
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جنبه هایلی از هویلت اسلت کله کملک می کند فلرد خلودش را از دیگران جلدا کند و 
شلامل دسلته ای از ارزش هلا، باورها و هدف هایی اسلت کله فلرد دارد و از دید دیگران 
پنهلان نیسلت )برقی مقلدم، 1388(. هویلت در کنشلی دائملی بلا جهلان فیزیکلی و 
اجتماعلی رشلد می کنلد و ایلن فراینلد رشلدی در قالب سلاخت های شلناختی ظاهر 
می شلود. هویلت اساسلاً یلک نظریله راجلع به خویشلتن اسلت کله شلامل فرضیات، 

سلاختارها و قیاس هلای منطقلی منطبلق بلا افراد اسلت )نعیملی، 1393(.
 دربلاره  مفهلوم و دامنله  هویلت دیدگاه هلای متفلاوت وجلود دارد. عده ایلی هویت را 
دارای سله کارکلرد اصللی می داننلد: افزایلش توان گزینشلی، ایجلاد املکان ارتباط با 
دیگلران و نیروبخشلی و نرمش پذیلری انسلان. ایلن نرمش پذیلری تلا جایی اسلت که 
می توانلد هویلت فلرد را بلا جوهلره ای ورای خلود، یعنلی مللت، پیونلد بزنلد )گیبرنا، 
1378(. هویلت بلا تقویت وجه تمایز فرد با دیگللران مجموعلله ای از خصایل فللردی 
)صلدر،1375، بله نقلل از شلریف زاده، 1394( را در او پدید می آورد کله جزئی از معنا 
و هسلتی وجللود او تلقلی می شلود و فللرد بله اعتبلار و بلا اتلکای بله آن هلا می تواند 
خلود را از دیگلران متمایلز بدانلد و بلرای خود حق و قلدرت انتخاب قائل شلود و توان 
برقلراری ارتبلاط با دیگلران را در خود احسلاس نماید؛ همچنین فرد بر اسلاس هویت 
اسلت کله بله تنظیم نحلوه  تعامل خود بلا دیگران اقلدام می کند. صاحب نظلران علوم 
اجتماعلی نیلز تعاریلف مختلفلی بلرای هویت ارائله کرده انلد، از جمله اینکله گفته اند 
کله هویلت معطلوف به چیسلتی و کیسلتی ملن و ماسلت. مِن فلردی، ملِن جمعی و 
ملِن مللی نیلز در ایللن قاعلده می گنجلد. آن بخلش از قلملرو حیات که فلرد خودش 
را بلا آن معرفلی می کنلد و در قبلال آن احسلاس تعهلد و تکلیف می کنلد، هویت او را 

شلکل می دهلد )صلدر، 1377، به نقلل از شلریف زاده، 1394(.
 هویلت انسلانی عبارت اسلت از مجموعه خصوصیات و مشلخصات فلردی و اجتماعی 
و احساسلات و اندیشله های مربلوط بله آن ها کله فرد از طریلق توانایی کنلش متقابل 
بلا خلود و بلا یافتلن تصوراتلی از خلود بله دسلت ملی آورد و در جلواب سلؤال »ملن 
کیسلتم« ارائله می کنلد. هویلت یلک فلرد می توانلد فلردی یلا جمعلی باشلد. هویت 
فلردی بله خصوصیلات و مشلخصاتی اشلاره دارد کله فلرد بله عنلوان یلک شلخص 
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منحصربه فلرد و متفلاوت از دیگلر افلراد جامعله آن هلا را بله خلود منتسلب می کنلد. 
هویلت اجتماعلی یلک فرد خصوصیات و مشلخصات و تفکراتی اسلت که فلرد آن ها را 
از طریق اشتراکات اجتماعی و عضویت در گللروه ها شامللل نژاد، مللذهب، قللومیت، 
ملللیت، جنسلیت و احلزاب سیاسلی کسلب می کند. هویلت اجتماعی یک فلرد باعث 

ایجلاد »ملا« در برابلر »آن هلا« می شلود )همان(. 
از میلان انلواع هویلت، هویلت مللی باالتریلن سلطح هویت اسلت. هویت ملی بیشلتر 
ناظلر بله درونی کلردن هویلت جمعلی جامعله از طلرف فلرد اسلت. فلرد در طلول 
جامعه پذیلری، هویلت مللی را بلا تملام ابعلادش درونلی می کنلد و آنهلا را جزئلی از 
شلخصیت خویلش می سلازد. از طریلق درونی کلردن هویلت مللی اسلت کله فلرد به 
تشلابهات مللی خلود بلا هم وطنانلش پلی می برد و نوعلی دلبسلتگی و تعهد بله آن ها 
و جامعله احسلاس می کنلد و بله تفاوت هلای خلود در جایلگاه عنصلری از جامعله بلا 
جواملع دیگلر آگاه می شلود و ایلن آگاهلی از تفاوت هلا، پیونلد او را بلا جامعله خویش 

اسلتحکام می بخشلد )احمدللو، 1381(.

بحران هویت
 از ناتوانلی فلرد در به دسلت آوردن هویت انسلانی بله صورت های مختلفی تعبیر شلده 
اسلت. برخلی از صاحب نظلران از آن بلا تعبیر گم کلردن خویش یلا ازخودبیگانگی یاد 
می کننلد. روان شناسلان از ایلن حاللت بلا تعبیر هایلی چون آشلفتگی هویلت، اختالل 
هویلت و بحلران هویلت یلاد می کننلد و در توصیلف آن می گوینلد: »بحلران هویلت 
عبلارت اسلت از ناتوانلی فلرد در پذیرفتلن نقشلی کله جامعله از او انتظلار دارد«. بله 
اعتلراف همله صاحب نظلران جدی تریلن بحلران در طلول زندگلی انسلان در خلالل 
شلکل گیری هویلت او رخ می دهلد؛ زیلرا شلخصی کله فاقد یلک هویت متشلکل قابل 
قبلول باشلد، در طلول زندگلی با مشلکالت بسلیار زیلادی روبلرو خواهد شلد. چنین 
شلخصی در درجله اول از حقیقلت وجودی خود و اسلتعداد و توانمندی هایی که دارد، 
آگاهلی الزم نلدارد و در درجله دوم از هلدف خلقلت و نقشلی کله در نظام هسلتی بر 
عهده اوسلت، بی اطالع اسلت؛ در نتیجه از تشلخیص شلیوه درسلت ارتباط با دیگران 
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و برخلورد بلا پیشلامدها و نیلز پاسلخگویی بله اصلی ترین پرسلش های زندگلی عاجز 
اسلت؛ مجموعله ایلن املور در نهایلت او را دچلار سلردرگمی در اغللب موضع گیری ها 
می کنلد. طبیعلی اسلت کله وقتلی فرد خود را نشلناخت و هلدف از آفرینلش جهان و 
انسلان بلرای وی معللوم نگشلت و با وظایفلی که در جامعه بر عهده دارد، آشلنا نشلد، 
نمی توانلد نقلش مثبتلی در زندگلی ایفلا کنلد. بلروز چنین وضعلی و تزللزل فکری -  
اعتقلادی مهم تریلن خطلری اسلت که سلعادت انسلان را در طول حیات ملورد تهدید 

قلرار می دهلد )نوردبلی، 1369، بله نقل از شلرفی 1383(.
 یکلی از مباحلث مهم در روان شناسلی »رشلد خود« اسلت کله مهم تریلن موضوعات 
آن عبارت انلد از: رشلد خودانلگاره، عزت  نفس، رشلد انگیزش پیشلرفت، رشلد کنترل 
خلود، رشلد شلناخت دیگلران و رشلد هویت. اریلک فلروم نیازهای اختصاصی انسلان 
را از منظلر روان شلناختی مشلتمل بر نیلاز به تعالی، نیاز به وابسلتگی، نیلاز به هویت، 

نیلاز رجلوع بله اصل و نیلاز به مبنلای جهت گیلری می داند )فلروم1، 1947(.
 همان طلور کله در تعریلف هویلت از هویلت فلردی و اجتماعلی سلخن به میلان آمد، 
از دو منظلر فلردی و اجتماعلی می تلوان بله تعریلف بحلران هویلت نیلز پرداخلت. 
به طورکللی بحلران هویلت عبلارت اسلت از وضعیتلی نسلبتاً پرتنلش و متزللزل کله 
معملوالً معطلوف بله نقطله عطلف و دگرگونلی اسلت. منظلور از بحران هویلت فردی 
احسلاس تنهایلی، ناکاملی، ناامنلی، پوچلی، خطاکاری و نبلود اطمینان در فرد اسلت. 
در واقلع ایلن شلاخص ها یلا برخی از آن هلا وقتی حاد می شلوند و زندگلی را برای فرد 
غیرقابل تحملل می سلازند کله فلرد دچار بحران هویت شلده باشلد. در بحلران هویت 
فلردی، فلرد تصویلر مناسلب و مفیلدی از خود نلدارد و دائملاً با محیط و خلود درگیر 
اسلت و چیلزی او را ارضلا نمی کنلد؛ املا در بحلران هویلت اجتماعلی نوعی احسلاس 
بیگانگلی از ارزش هلا و هنجارهلای اجتماعلی و گاه تنفر از آن ها دیده می شلود. فرد به 
عناصلر فرهنگلی جامعله )مذهبلی، قومی، مللی( چندان تعللق خاطر نلدارد و مهمتر 
از همله اینکله متوجله ارزش هلا و هنجارهلای دیگلران اسلت؛ ارزش هلا و هنجارهلای 

1. Fromm.
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فرهنلگ بیگانله کله گاه در تضاد بلا فرهنگ وی اسلت )شلریف زاده، 1394(.

6. نیاز به خوداتکایی و استقالل
در دوران جوانلی وابسلتگی های عاطفلی تبدیلل به دلبسلتگی های عاطفلی و به تدریج 
اتلکای بیشلتر بله خود می شلود. در این دوره جوان سلعی می کنلد، تصمیمات زندگی 
خلود را به صلورت مسلتقل بگیلرد و آن هلا را بله انجلام برسلاند؛ زیلرا چنانچله فلرد 
احسلاس کنلد کله تحلت تسللط و نفلوذ دیگلران اسلت، عالقله و اشلتیاق بله ادامله 
زندگلی را از دسلت می دهلد. اسلتقالل جوانان از ابعاد مختلفی قابل  بررسلی اسلت؛ از 
جهلات عاطفلی، اقتصلادی، فکری و فلردی. در دوره نوجوانی و جوانی، انسلان بیش از 
سلایر دوره هلای زندگلی خود مجلال خودنمایی پیلدا می کند. چنانچه شلخص در این 
دوره بلا فرصلت کافلی توانایی هلا و عالیلق واقعی خویلش را به عرصه ظهلور و نمایش 
برسلاند، می توانلد واقعیلت درونلی خلود را بهتلر بشناسلد؛ چنیلن شلناختی منجر به 
خودشناسلی خواهلد شلد و کسلی کله توانایی هلا و امکانلات و ضعلف خلود را خلوب 

بشناسلد، آینلده بهتلری را برای خلود ترسلیم می کند )کشلاورزی، 1386(.

7. نیاز به تعلق به گروه
در جریان رشلد فردی و اسلتقالل طلبی و با کمرنگ شلدن وابسلتگی به خانواده، جوان 
وارد گروه هلای همسلاالن و سلایر گروه هلای اجتماعلی ماننلد کانون هلا، انجمن هلا، 
هیئت هلا و بسلیج می شلود. در بعضلی مواقلع معیارهای گروهلی بیشلتر از معیارهای 
خانلواده و مدرسله در رفتلار نوجوانلان و جوانلان تأثیر دارد و آن ها تلالش می کنند در 
بیشلتر معاشلرت ها و رابطله صمیمانله با آن هلا، خود را بلا معیار گروه منطبق سلازند. 
جلوان بلرای احسلاس تعلق به گروه، بیشلترین فعالیلت را از خود بلروز می دهد. گروه 
همسلاالن جایلی اسلت کله نوجوانلان و جوانلان می تواننلد توانایی ها و اسلتعدادهای 
خلود را در حلد اعلال نشلان دهنلد و رضایت خاطر کسلب کنند. ورود به گلروه و تعلق 
داشلتن بله آن بله معنای پذیرش و قبول گروه توسلط جوان اسلت. هر نلوع رویدادی 
کله بلر ایلن پذیلرش اثر بگلذارد، جوان را دچلار تزلزل، احسلاس بی اعتملادی به خود 
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و احسلاس بی  کفایتلی خواهلد نملود؛ اینجاسلت کله گلروه می توانلد اثر نلرم و خاص 
خلود را در تغییلر جلوان نشلان دهلد. جوانان بلرای گریلز از تنهایی و غربت، اشلتیاق 
عمیقلی بله گلروه پیلدا می کننلد و شلاید به وجود آملدن ایلن همله گروه هلای علنلی 
و غیرعلنلی بله عللت نیلاز بله »احسلاس تعلّلق« باشلد کله در جایلی دیگلر بلرآورده 

نمی شلود )نعیمی، 1393(.

8. نیاز به روابط متقابل با دیگران
انسلان موجلودی اجتماعی اسلت و نیلاز دارد با دیگران رابطه و مراواده داشلته باشلد. 
ایلن نیلاز طبیعلی همه انسان هاسلت، املا جوانان بلا انرژی زیلادی که دارنلد، بیش از 
دیگلران دوسلت دارنلد بلا دیگلران، به ویژه همسلن و سلال های خودشلان رفت وآمد و 

حشرونشر داشلته باشند.

9. نیاز به دلبستگی های عاطفی، دوستی و مهربانی )دوست داشتن و دوست داشته شدن(
یکلی دیگلر از نیازهلای جوانلان نیلاز عاطفلی اسلت. یلک احسلاس درونلی بله نلام 
یلا  نلام دوست داشته شلدن. خلأ محبلت  بله  بیرونلی  نیلاز  و یلک  دوست داشلتن 
دوست داشلتن و دوست داشته شلدن آثلار منفلی بلر روح و روان یک جلوان می گذارد. 
کمبلود محبلت در اکثلر مواقلع باعث بروز  رفتارهایی از سلوی انسلان ها می شلود که 
نتیجله آن احسلاس حقلارت اسلت و ممکلن اسلت باعلث احسلاس تنهایی و انلزوا در 
شلخص شلود. جمع شلدن دو احسلاِس دوست داشلتن و دوست داشته شلدن است که 
می توانلد احسلاس آراملش را بله شلخص هدیه کند. وجلود صمیمیت بین دو دوسلت 
باعلث می شلود ایلن احسلاس آرامش بخلش در دو طلرف بله وجلود بیایلد و آن دو از 
شلادی یکدیگلر شلاد و از ناراحتلی هم ناراحت شلوند و همیشله همدمی بلرای دردها 
و شلادی های انسلان وجلود داشلته باشلد. جوان بله محبلت والدین، محّبت دوسلتان 
و اطرافیلان و در سلال های بعلد بله محبلت همسلر و حتلی محبت هلای معللم خلود 

دارد. نیاز 
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10. نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده
اولیلن نیلاز در سلسلله مراتب مازللو شلامل مجموعله ای از نیازهلای فیزیولوژیکی الزم 
بلرای تعلادل حیاتلی بلدن، آرامش و بقاسلت. یکلی از ایلن نیازهای بسلیار ضروری و 
پرقلدرت، نیلاز جنسلی اسلت کله خداونلد در وجلود انسلان ها قلرار داده و راه صحیح 
ارضلای آن را نیلز ازدواج نامیلده اسلت )گللزاری،1394(. بلا ازدواج علالوه بلر تأمیلن 
نیازجنسلی، چنلد نیلاز دیگلر انسلان نیلز بلرآورده می شلود؛ نیلاز جلوان به اسلتقالل 
و دوست داشلتن و دوست داشته شلدن از همیلن نیازهاسلت کله بلا ازدواج بلرآورده 
می شلود و بنلا بلر فرمایلش قلرآن کریلم در سلوره مبارکله روم، بله آراملش و ملودت 
و محبلت می رسلد. بله دلیلل اهمیلت ایلن بحلث و تبییلن اینکله همسلان گزینی در 
ازدواج چقلدر بلر سلالمت روان جوانلان مؤثلر اسلت، آثلار روان شلناختی ازدواج را بله 

نقلل از شلریفی )1394( ذکلر می کنیلم:

آثار روان شناختی ازدواج موفق
الف. دستیابی به عشق

    عشلق کیمیایلی اسلت کمیلاب کله هلم به دسلت آوردن آن دشلوار اسلت و هلم 
حراسلت از آن. عقلد وسلیله ای اسلت بلرای حراسلت از یلک عشلق پلاك و مانلدگار 
کله دیگلران را شلاهد قلول و قلرار دو عاشلق می کنلد. بلا اجلرای دسلتور خداونلد، 
دل هلای عاشلق و پرتپلش دو جلوان آرامشلی عمیلق و ضمانتلی دوچنلدان می یابلد 
کله در قلرآن کریلم از  آن بله ملودت نام برده شلده اسلت.1 دو جلوان از اینکله بدون 
هیچ گناهلی می تواننلد جنلس مخاللف خلود را داشلته باشلند و از صمیلم قللب او را 
دوسلت داشلته باشلند، بسلیار خرسلندند. بلا ازدواج اسلت کله دو جلوان درمی یابنلد 
کله عشلق فقلط عشلق پاکی اسلت کله ُمهر تأییلد خداونلد را به همراه داشلته باشلد 
و تملام سلرگرمی های غیلر آن، سلم مهللک جلان و ایملان جوان اند. احساسلی که از 
آراملش روان و شلکوفایی در همسلران پدیلد می آید، برترین نشلانه خوشلبختی آنان 

ًه َو َرْحَمـًه إِنَّ ِفـی ذلِـک اَلیـاٍت لَِقـْوٍم یَتَفکـُروَن«: و از  1 . »َو ِمـْن آیاِتـِه َأْن َخَلـَق لَکـْم ِمـْن َأْنُفِسـکْم َأْزَواجـا لَِتْسـکُنوا إِلَیهـا َو َجَعـَل َبیَنکـْم َمـَودَّ
نشـانه های قـدرت اوسـت کـه برایتـان از جنـس خودتـان جفت ها آفرید تا به ایشـان آرامـش یابید و میان شـما دوسـتی و مهربانی نهـاد. همانا 

در ایـن نشـانه هایی اسـت بـرای مردمی کـه بیندیشـند. )روم: 21(.
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اسلت )افلروز، 1389(.

ب. جهش معنوی
    یکی از ویژگی های دوران عقد احساسلات معنوی باالیی اسلت که از میل به تشلکر 
از خداونلد سرچشلمه می گیلرد. چنیلن احساسلی کله معملوالً روزهلای اول نوجوانی 
هلم درك می شلود، اکنلون پلس از سلال ها دوبلاره به سلراغ انسلان می آیلد. وقتی دو 
زوج جلوان درمی یابنلد کله از ایلن پس باهم بودنشلان نیلز می تواند یک عبادت باشلد 
و می یابنلد کله دوست داشلتن آن هلا بله لطف و نلگاه خداوند گلره خورده اسلت و نیز 
می داننلد کله از این پس بیشلتر ایمانشلان را بله بیمه خداونلد درآورده انلد و نمازها و 
دیگلر عبادت هایشلان بهلره ای چندبرابلری دارد، حسلی عالی به سلراغ آن هلا می آید؛ 
به ویلژه زمانلی کله هلر دو بلا نلام و یلاد خلدا بله یلاد همدیگلر می افتنلد، از اینکله 
خداونلد همسلرانی مؤملن را نصیلب هلم کلرده اسلت تلا از غلم رها شلوند، احسلاس 
خلوش معنلوی بیشلتری به آن ها دسلت می دهلد. روزهای عقلد می تواند نشلانه ای از 
هملان نفحه های الهی باشلد که در سلفارش رسلول خلدا آمده اسلت. حضرت در 
ُضوا لَِنَفحلاِت اهللِ؛ فإّن هلل  جملله ای واال می فرماینلد: »اُطُلُبلوا الَخیلَر َدهَرکم کلَّلُه و تََعرَّ
نََفحلاٌت ِملن َرحَمِتلِه یِصیلُب بهلا َملن یشلاُء ِمن عبلاِدِه: در سراسلر عمر خلود جویای 
خیلر و خوبلی باشلید و خویشلتن را در معلرض نسلیم های خداوندی قلرار دهید؛ زیرا 
نسلیم رحملت خلدا گله گاه می وزد و به هلر یلک از بندگانش که او خواهد، می رسلد« 
)محملدی ری شلهری، 1377، ح7212(. اکنلون چنیلن نسلیمی در روح و جلان دو 

جلوان دمیلده شلده و آن هلا را مهّیای بندگی بیشلتر نموده اسلت. 
   نمونله ای دیگلر از روایلات را درباره ارزش دهی معنوی ازدواج به انسلان برمی شلماریم: 
پیامبلر اعظلم فرملود: »َملن تَلَزوََّج فقلد اُعِطلی نِصلَف الِعباَدهِ: هلر کله ازدواج کند، 
نصلف عبادت به او داده شلده اسلت«)همان، ح8003( و فرمودند: »َمن تَلَزوََّج فقد أحَرَز 
نِصلَف ِدیِنلِه، َفلْیتَّلِق اهلل فی النِّصَف الباقی: کسلی کله ازدواج کند، نیملی از دین خود را 
حفلظ نموده اسلت و برای نیمله دوم باید تقوای خلدا درپیش گیرد«)هملان، ح8007(.
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ج. فرصتی برای تحول
    زمانلی کله در دوران عقلد، دو جلواِن پرانگیلزه بلا نقطه ضعف هلای خلود یلا طلرف 
مقابلل روبلرو می شلوند، می تواننلد از کیمیلای عشلق فلراوان ایلن دوره بلرای تبدیل 
ملس بله طلال اسلتفاده کننلد و هلم تغییلر را در خلود رقلم بزننلد و هم به دوسلت و 
هملراه جدیدشلان کملک کننلد کله عادت هلای نامناسلبی ماننلد تنبللی، ولخرجی، 
بی نظملی، بدقوللی، اعتیاد بله دخانیلات، رفیق بازی، وابسلتگی به دیگلران، زودرنجی 
را کنلار بگذارنلد. سلفر بله سلوی کملال و شلکوفایی، به تنهایلی ناممکن یا دسلت کم 
بسلیار دشلوار اسلت. فلراز و فرودهلای بهشلتی شلدن آنقلدر زیلاد اسلت که نیلاز به 
همسلفر را حتملی می کنلد. اینلک بلرای دو نفری کله با هم پیملان دائمی بسلته اند، 
فرصتلی ایجلاد شلده تلا خود را بله شلکوفایی نزدیلک کنند. این شلکوفایی در رشلد 
شلخصیتی آن هلا، رشلد مهلارت ارتبلاط بلا دیگلران، تصمیم گیلری و حلل مسلئله، 
 خویشلتن داری و دیگلر نمونله، نمایانگلر خواهلد شلد. در روایتلی از رسلول امین
لرا َفلْیلَْقلُه بَزوَجلٍه: هر که دوسلت  می خوانیلم: »َملن أَحلبَّ أن یلَقلی اهللَ  طاِهلرا ُمَطهَّ
دارد کله پلاك و پاکیلزه خدا را دیدار کند، با داشلتن همسلر به دیلدارش رود«)همان، 

.)7994

د. برون رفت از تنهایی
 اصلل زوجیلت در هسلتی پرشلکوه ترین نشلانه توحیلد1، حکملت و آیلت بقلا و 
کملال خلقلت و مایله اندیشله بشلر اسلت )افلروز، 1385(. تنهایلی مایله بسلیاری از 
ناگواری هاسلت. دختلر و پسلری کله سلال ها بله دنبلال هملدم و مونسلی بوده اند که 
بتواننلد بسلیاری از ناگفته هلا را بلرای او بازگلو کننلد و شلانه هایش را بلرای تکیه زدن 
برگزیننلد، بلا ازدواج بله چنیلن موهبتلی دسلت می یابنلد و از غلار تاریلک تنهایلی 
خویش به سلوی سلرزمینی روشلن و سرسلبز می رسلند. ازدواج موفق می تواند سلهم 
عمده ای از سلالمت روان افراد را تأمین کند. همسلرانی که در شلرایط سلنی مناسلب 

ـا اَل َیْعَلُمـوَن : منـزه اسـت خدایـی کـه همه پدیده های هسـتی را  ـا ُتْنِبـُت الَْأْرُض َو ِمـْن َأْنُفِسـِهْم َو ِممَّ ِذي َخَلـَق الَْأْزَواَج ُکلََّهـا ِممَّ 1 . »ُسـْبَحاَن الَـّ
جفـت آفریـده اسـت، چـه از نباتـات و حیوانـات و چـه از نفـوس بشـر و دیگـر مخلوقـات و پدیده هایی کـه شـما از آن آگاه نیسـتید« )یس:36(.
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در کنلار یکدیگلر قلرار می گیرنلد و پاسلخگوی نیازهلای روانلی و جسلمی یکدیگلر 
می شلوند، بله یکدیگلر آراملش و سلالمت را هدیله می دهنلد.

هـ. ایجاد فضای هیجانی جدید
 هیجلان ناشلی از متأهل شلدن بلرای دو جوانلی که تلا دیروز بله نگاه یک فلرد تنها و 
کم اعتبلار بله آن هلا توجله می شلده اسلت و نیلز مسلئولیت های جدیدی کله خداوند 
بلا جاری شلدن خطبه عقلد بر دوش آن دو می گلذارد، در نوع خود جالب توجه اسلت. 
نمونله کوچک تلر آن زمانی اسلت که پسلر یا دختر دبیرسلتانی وارد جامعله ای بزرگتر 
بلا مسلئولیت هایی بیشلتر ماننلد دانشلگاه می شلود. در این فضلای علملی جدید، هم 
عناویلن اعتباری بیشلتری نصیب دانشلجو می شلود و هلم کارهای زیلادی وجود دارد 
کله او بایلد انجلام دهلد. ایلن اهداف جدید خلود نیلروزا و انرژی بخش هسلتند و روان 
جلوان را از خملودی و بی حاللی بله سلمت حرکت و تکاپو سلوق می دهنلد. برون رفت 

از تکلرار و بی حاللی نیلز بر هیجلان ایلن دوره می افزاید.

و. دستیابی به اعتبار خانوادگی و اجتماعی
 تجلّرد بله معنلای ناتماملی اسلت. فلردی که هنلوز تشلکیل خانلواده نداده اسلت، از 
نظلر فلردی و اجتماعلی از هویت کافی برخوردار نیسلت. بخشلی از پیکره شلخصیتی 
هلر فلرد را همسلرش تشلکیل می دهلد؛ بنابرایلن بلا تجّرد تکاملل شلخصیتی محّقق 
نمی گلردد. آقاداملاد و عروس خانلم واژه هلای تلازه ای هسلتند کله دو جوانی کله تازه 
ازدواج کرده انلد، از خانلواده و دوسلتان خلود می شلنوند؛ ایلن عنوان و اعتبلار نو یعنی 
یلک تغییلر و پذیرش نقشلی تلازه. این دو دیگر از املواج تصمیم و انتخاب گذشلته اند 
و بله سلاحل آراملش دسلت یافته انلد و ایلن آراملش بلا جمالتلی آسلمانی دوچندان 
شلده اسلت. روزهلای ازدواج، روزهلای رهایلی از وابسلتگی و تمرین اسلتقالل اسلت. 
روزهایلی کله احسلاس واقعلی بزرگ شلدن و توانسلتن در همسلران بلروز می کنلد و 

ایلن، حرکتلی نلو به سلوی یک زندگی شلیرین اسلت.
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ز. رشد اخالقی
بسلتر  و  تکمیلل می شلود  اخالقلی همسلران  پیکلره  از  بخشلی  موفلق  ازدواج  بلا 
مناسلب تری بلرای رشلد معنلوی و تعاللی آن ها پدیلد می آید. محرومیت های جنسلی 
تلا حلدی می توانلد دردسلرآفرین باشلد؛ به ویلژه در روزگاری کله از هر سلو بمب های 
جنسلی در جلان جوانلان کار گذاشلته می شلود و زمینه هلای تحریلک و گنلاه فراوان 
اسلت، جسلتجو بلرای پناهگاهلی املن که هلر دو طلرف در آن بلا خاطری آسلوده  از 
ایلن بمباران دمی بیاسلایند، جسلتجویی معنوی و اخالقی اسلت. با تشلکیل خانواده، 
دو جلوان بله یکدیگلر پناهنده می شلوند و کام دلشلان را از همسلر خلود می جویند و 

می خواهنلد کله به کسلی جلز همدیگلر پنلاه نبرند.

11. نیاز به اثبات خود و ابراز وجود
جلوان به شلدت نیازمنلد آن اسلت کله دیگلران حضلور او را قلدر بداننلد و ارج نهند و 
شلخصیت او را بله  حسلاب آورنلد. ایلن مسلئله نوعلی تمرین شلخصیت بلرای جوانی 
اسلت کله در حلال کسلب اسلتقالل از خانلواده پلدری اسلت و اتکایلش را از خانواده 
برملی دارد و  بله  خلود تکیه می کنلد. خانواده هایلی که به ایلن نیاز جوانلان خود جامه  
عملل می پوشلانند و به موقلع پاسلخگوی احتیاجات واقعی و اساسلی شلخصیت آن ها 
می شلوند، کمتلر در تقابلل با جوانلان خویش قلرار می گیرند و ایلن دوران را با آرامش 

بیشلتری سلپری می کنند )شلرفی، 1383(.

12. نیاز به امنّیت و آسایش
احسلاس امنیت و آسلایش بیش از هر چیز دیگری ادامه زندگی را سلهل و خوشلایند 
می سلازد. چنانچله جلوان امنیلت و آرامش را در محیلط زندگی خلود و از آن بهتر در 
درون خویلش احسلاس نمایلد، راحت تلر می توانلد خود را بلا محیط اطلراف وفق دهد 
و آن را کامل تلر بشناسلد و بلا ایلن شلناخت، آینلده ای روشلن و سرشلار از سلعادت و 

نیک بختلی را بلرای خود رقلم بزند.
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13. نیاز به کسب مقبولّیت و احترام
همله انسلان ها از جملله جوانلان دوسلت دارند ملورد تکریلم و احترام دیگران باشلند 
و دیگلران در برخلورد بلا آن هلا ایلن احتلرام و ادب را در کردار، گفتلار و حاالت چهره 
و رفتلار خلود نشلان دهنلد. جوانلان بله دلیلل داشلتن ارزش هلای ثابلت و اسلتوار و 
معملوالً  آرمانی شلان، بله حفظ شلدن احترام، علزت نفس و مقبولیتشلان نلزد دیگران 
نیلاز و تمایلل ویلژه ای دارنلد؛ بنابراین وقتلی ببینند کله می توانند به خوبلی انتظارات 
و توّقعلات محیلط و اطرافیانشلان را بلرآورده کننلد، در ایلن جهلت حرکلت می کنند. 
داشلتن توقلع احتلرام از دیگلران و احتراملی کله فلرد به خویشلتن می گلذارد، باعث 

می شلود کله نیلاز فرد بله احتلرام و علزت نفلس، در جامعه ارضا شلود.

14. نیاز به قدردانی
انسلان در دوره نوجوانلی و جوانلی نیلاز دارد کله اطرافیانلش از تالش هلا و کارهلای 
مفیلد او قدردانلی و تشلکر کننلد؛ بنابرایلن چنانچله از وی تشلکر و قدردانی نشلود و 
ملورد حمایلت و تشلویق قلرار نگیلرد، نوعلی بی انگیزگلی و ناامیلدی بله فلرد دسلت 

خواهلد داد.

15. آرمان خواهی و ایده آل طلبی

جوانلان آرمان خلواه و ایده آل طلب  هسلتند. آن ها بلدون درنظرگرفتن سلایر اقتضائات 
زندگلی جمعلی، فکلر می کننلد کله همله چیلز بایلد طبلق ایده آل هلای ذهنی شلان 
انجلام شلود و اگلر آنچله اتفلاق می افتلد، اندکی بلا آنچه می اندیشلند، متفاوت باشلد، 
همله چیلز را زیلر سلؤال می برنلد. جوانلان بله دلیلل وجلود ایلن خصیصله و کمبلود 
تجربیلات و درنظرنگرفتلن مصالحلی کله بزرگسلاالن خلود را مقّیلد بله آن هلا نیلز 
می داننلد، مسلائل مختللف را فقلط از یلک زاویله می نگرنلد و دنیلا را بله سلادگی دل 
صلاف و سلاده خلود تصلور می کنند و بله همین دلیلل در برخلورد با مسلائل مختلف 

بلا زبانلی تنلد و صریلح سلخن می گویند.
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16. نیاز به هدفمندی
زندگلی انسلان بلدون هدف فاقد معناسلت. انسلان ها سلعی می کنند بله فعالیت هایی 
دسلت بزننلد کله بلرای آن هدفلی در نظلر گرفته اند و تالش بلرای رسلیدن به همین 
هدف هاسلت کله نیلروی تحلّرك آن هلا را چندیلن برابر می کنلد؛ بنابرایلن بین هدف 
و تحلّرك نوعلی همبسلتگی مثبلت وجلود دارد؛ یعنلی هرچله هلدف بزرگ تر باشلد، 
تحلرك و فعالیلت نیز بیشلتر اسلت. بله همین دلیلل جوانانلی که هدف مشلخصی را 
دنبلال نمی کننلد و یلا هدف کوچکلی را برای خود تعریلف کرده اند، زندگی شلان فاقد 
ارزش اسلت و دائملاً افسلردگی، بی انگیزگلی و ناامیلدی هملراه بلا احسلاس تنهایلی، 

پوچلی و سلردرگمی بله آن ها دسلت می دهد )نعیملی، 1394(.

17. نیاز به جلب توجه و احساس دیده شدن
یکلی از نیازهلای اساسلی یلک جلوان ایلن اسلت کله مقبلول خانلواده و اطرافیانلش 
باشلد. جلوان بایلد احسلاس کنلد کله موقعیلت مطللوب و قابل قبوللی در بیلن افراد 
مهلم زندگلی و اطرافیانلش دارد. اهاللی مسلجد بلا توجله بله مراوداتی که بلا جوانان 
برقلرار می کننلد و نیلز سلوابق ذهنلی و تجربیلات شلخصی کله از ارتبلاط بلا جوانان 
خودشلان دارنلد، بله برنامله ای عملی می رسلند که بر اسلاس آن، جوانان یک مسلجد 
از موقعیلت و جایلگاه یکسلانی در نلزد آن هلا برخلوردار نیسلتند؛ بلکه برخلی جوانان 
نلزد آن هلا در شلرایط بهتلر و بعضلی دیگلر در وضعیلت نامطلوبی قلرار دارنلد که این 
احسلاِس قرارداشلتن در وضعیتلی نامطللوب، ممکن اسلت منجر بله کناره گیری و در 

نهایلت جدایلی جوان از مسلجد شلود )نعیملی، 1393(.

18. نیاز به جلب اعتماد دیگران
جلوان دوسلت دارد ملورد اعتملاد واقلع شلود و بله وی کاری سلپرده شلود کله مهم 
اسلت و در شلرایط علادی بله افلرادی بزرگ تلر از سلن او واگلذار می شلده اسلت؛ لذا 
تملام تلالش خلود را بلرای نشلان دادن توانایلی و کارایلی اش صلرف می کند تلا بتواند 

اعتملادی را کله بله او می شلود، ارج گذاشلته، تقویلت نماید.
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19. نیاز به دیده شدن، شنیده شدن و شناخته شدن
یکلی از نیازهلای مهلم جوانلان درك شلدن ایشلان توسلط افلراد بزرگسلال، به ویلژه 
اعضلای خانلواده اسلت. جوانلان نیلاز به گفتگلو و عمیق شلدن روابطشلان بلا دیگران 
دارنلد تلا بتواننلد بلا تحکیلم روابط بلا آن هلا دلتنگی هلای خود را بلا ایشلان در میان 
بگذرانلد. از سلوی دیگلر نیاز به مطرح شلدن در جمع و کسلب شلهرت نیلز در جوانان 
وجلود دارد. ایلن نیلاز بلرای جوانی که در حال اسلتقالل خواهی اسلت، به قدری جدی 
اسلت کله گاهلی اوقلات بلرای به دسلت آوردن آن انلواع خطلرات مختللف را بله جان 
می خلرد. اهاللی مسلجد می تواننلد متناسلب بلا ایلن نیلاز جوانان، اقلدام بله طراحی 
برنامه هایلی نماینلد کله آن ها بتوانند با نشلان دادن تلوان و لیاقت خود، ایلن نیاز خود 
بله مطلرح  و دیده شلدن را در جهلت درسلت ارضا کننلد و جذب فعالیت هلای معنوی 

گردند )نعیملی،1393(.

20. نیاز به تجربه مسئول بودن
یکلی از نیازهلای بسلیار مهم جوان این اسلت که مسلئولیت کاری به او سلپرده شلود 
و آن کار بلا اجلازه، هماهنگلی و هملکاری وی بله انجلام برسلد. ایلن مسلئله همزمان 
چنلد نیلاز دیگلر جلوان را نیز ارضلا می کند؛ ماننلد نیاز به جللب اعتماد دیگلران، نیاز 
بله احسلاس بزرگ شلدن، نیلاز به کسلب احترام، نیلاز به تجربه انلدوزی، نیلاز به مورد 

توجله واقع شلدن و نیاز به اثبلات خود )کشلاورزی، 1386(.

21. نیاز به اشتغال فکری و جسمی
جلوان سرشلار از انرژی اسلت و الزم اسلت این انلرژی در موقعیت های مناسلب به  کار 
گرفتله شلود. اگلر ایلن اتفلاق نیفتلد، با توجله بله گرایش هلای غریزی جسلمانی که 
در فلرد وجلود دارد، ایلن انرژی به مسلیرهای نادرسلت منحرف خواهد شلد؛ بنابراین 
بایلد بلا یلک برنامه ریلزی دقیلق، اوقلات فراغلت نوجلوان و جلوان را بلا برنامه هلای 
متنلّوع و مفلّرح فکلری و جسلمی به جهلات مقبول هدایت کلرد و به صلورت بهینه از 

آن هلا اسلتفاده مطلوب را به عملل آورد )نعیملی، 1394(.
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22. گرایش به کمال
ملرز تفکیلک انسلان از سلایر موجلودات، عشلق بله برترین هاسلت و ایلن حس اسلت 
کله بله انسلانیت معنلا می بخشلد. از ایلن منظلر کمال گرایلی نیلاز روحلی بشلر تلقی 
می شلود. کمال گرایلی بله جوانلان بیلش از بزرگسلاالن پویایلی می بخشلد و آرملان 
نوینلی پیلش رویشلان قلرار می دهلد. مذهلب از سرچشلمه های اصیلل و منابلع قابل 
اتکایلی اسلت کله می توانلد کمال گرایلی جلوان را ارضلا کنلد و بلا تدویلن سلاختار 
ارزش هلا، بلرای پرسلش های فطری نوجلوان در خصوص ارزش هلای اخالقی و معنوی 
پاسلخ های مناسلبی تلدارك ببیند. سللوك اخالقی انسلان را بلر شلالوده مذهب بهتر 
می تلوان بنلا کلرد. اسلتخراج نمونه هلای بدیلع و جلّذاب از فرهنگ اسلالمی در زمینه 
کمال جویلی و اسلتعال و تدویلن آن هلا در قالبلی روان و شلیوا، می توانلد به نحلوی 
مطللوب و مؤثلر ذهلن جوانلان را قانلع کنلد؛ چراکله عرفان اسلالمی مظاهلر کم نظیر 
و تحول آفرینلی  از کمال جویلان را در خلود دارد. جلوان بلا درك دقیلق و تفسلیر 
صحیلح کمال گرایلی، بله نقطله ای می رسلد کله بله بی حاصللی و پوچلی بسلیاری از 
آرزوهلای بشلری واقلف می شلود؛ آن گاه بلا چشلم اندازی گسلترده از قلله آگاهلی بله 
بسلتر حرکت هلای بشلری می نگلرد و در تکاپلوی روزملره زندگی از اسلتعالی روحی 

غافلل نمی مانلد )شلرفی، 1383(.

23. نیاز به تجربه اندوزی
جلوان نیلاز دارد در موقعیت هایلی قلرار بگیلرد کله بتوانلد زندگلی اجتماعلی را یلاد 
بگیلرد، بلا دیگلران ارتبلاط برقلرار کنلد و در جهلت رسلیدن بله یک هدف مشلترك 
در قاللب کار جمعلی و گروهلی تلالش کنلد و سلهم خلود را در این تلالش جمعی ادا 
نمایلد. هرچنلد در ایلن راه ممکلن اسلت بلا توجله بله سلن و سلال و شلرایط جوانی 
و کم تجربگلی جلوان، اشلتباهاتی سلهوی هلم رخ بدهلد، اهاللی مسلجد باید بلا دیده 
اغملاض بله مسلائل بنگرنلد و اجلازه این آزملون  و خطا را برای رشلد هرچه بیشلتر به 
جلوان بدهنلد. اگلر جلوان در چنینی شلرایطی اشلتباهی مرتکب شلود و در محیطی 
دوسلتانه هملراه بلا رأفلت و عطوفتلی معنلوی آن اشلتباه را تصحیح کند، از بسلیاری 
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از آسلیب های احتماللی آینلده پیشلگیری خواهلد شلد و جامعله هزینله اشلتباهات 
بزرگ تلر جلوان املروز و بزرگسلال فلردا را نخواهلد داد )نعیملی، 1393(.

24. نیاز به تخلیه هیجان
دوره جوانلی اوج انلرژی، تحلرك و نشلاط و نیلز دوره اوج هیجان خواهلی و بی باکلی 
فلرد اسلت. جوان موجودی اسلت سرشلار از انلرژی و آمال و آرزو. جلوان جنب وجوش 
و پویایلی می خواهلد؛ انرژی هایلی دارد کله ملازاد بلر نیلاز اسلت و بایلد جهت دهلی و 
در جهلت مناسلب از آن هلا اسلتفاده شلود و اگلر برنامه ریلزان بلرای اسلتفاده از آن ها 
برنامله ای نداشلته باشلند، جلوان خلود راهی بلرای تخلیه ایلن انلرژی  و ارضای حس 
تحرك جویلی و هیجان طلبلی پیلدا می کنلد. همیلن اسلت کله می بینیلم بعضلی از 
جوانلان بلرای تخلیله انلرژی و حس هیجان طلبلی خود چگونله در اتوبان هلا رانندگی 
می کننلد. بلا عللم بله ایلن موضلوع می تلوان برنامه هلای آموزشلی متناسلبی را از 
طریلق پایگاه های بسلیج مسلتقر در مسلاجد بلرای جوانان طراحی کلرد و در محیطی 

معنلوی، کنترل شلده و موردتأییلد، بله ایلن نیلاز جوانلان جامه  عمل پوشلاند.
25. نیاز به تحرک، ورزش و تندرستی

فعالیلت جلوان در باشلگاه های ورزشلی بلرای او هم تندرسلتی ملی آورد و هلم تفریح 
و لّذتلی اسلت کله باعلث می شلود او به خوبلی بله درس و کار خود  بپلردازد؛ در ضمن 

یلک راه بسلیار خلوب هلم برای صلرف انلرژی در راهی مطللوب قلملداد می گردد.

26. نیاز به اشتغال
شلغل یلک عامل درآملدزای اقتصلادی و عاملی بلرای دسلتیابی به جایلگاه اجتماعی 
اسلت و بلا اشلتغال بسلیاری از نیازهلای پیش گفتله  جلوان از جملله نیلاز اقتصلادی، 
ازدواج، اسلتقالل، جللب اعتملاد دیگران، تخلیله هیجانات، هدفمنلدی، تعلق به گروه، 

مقبولیلت، احتلرام و تجربله مسلئول بودن نیلز مرتفع می شلود.
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27. نیاز به امیدواری و تحرک زیاد برای موفقیت
امیلد معجونلی جان بخش اسلت. انسلان بلا امید زنده اسلت. امیلد را کله مایه رحمت 
اسلت، بایلد بله عنوان نیلروی حرکت آفریلن و زداینلده  نگرانی ها هملواره در دل زنده 
نگله داشلت. زمانلی که شلخص بلا تحمل سلختی هایی چلون سلپری کردن امتحانات 
تحصیللی، بله کسلب ملدارج علملی باالتلر می اندیشلد، امیلد می توانلد رنِج رسلیدن 
بله گنلج را تحمل پذیلر و شلیرین کنلد. ملا از آینلده اطالعلی نداریلم، وللی می دانیم 
کله نتیجله زندگلی درسلت و سلالم برخلورداری از نتایج خلوب و مطلوب اسلت. امام 
صلادق دراین بلاره می فرماینلد: »ناامیلد مبلاش کله ناامیلدی کفلر اسلت. شلاید 
خداونلد تلو را بله زودی بی نیلاز کنلد«) اربللی، ج2، ص162(. املام عللی نیلز در 
ابیاتلی نغلز چنیلن سلروده اند: »آن گاه کله قلب هلا را ناامیلدی احاطله کلرد و غم هلا 
سلینه ها را تنلگ کلرد و آن گاه کله ناراحتی هلا خانله کردنلد و ریشله دوانیدنلد و 
سلختی ها در مراکلز خود اسلتوار گردیدنلد و آن گاه که برای برطرف کلردن نامالیمات 
راهلی نیسلت و شلخص عاقلل نمی توانلد از نقشله های خلود سلود ببلرد، بلا تملام 
ناامیدی هلا، بلر اثلر لطفلی که خدای فریلادرس به بندگانلش ارزانی ملی دارد، پیروزی 
فرامی رسلد« )دیلوان املام علی، ص61(. پیامبلر خدا درباره تحمل مشلکالت 
بلرای رسلیدن بله اهلداف می فرمایلد: »اگلر آنچله را بلرای شلما ذخیره شلده اسلت، 
می شلناختید، بر آنچه از شلما گرفته شلده اسلت، غمگین نمی شلدید )متقی هندی، 

ج6، ص614 بله نقلل از: اخلوی، 1394(.

28. نیاز به سرور، شادی و نشاط
خوشلحالی و خرسلندی یلک حاللت روانلی اسلت کله در آن فلرد احسلاس عشلق، 
للذت، خوشلبختی و یلا شلادی می کنلد. مسلائل مختلفلی هچلون مسلائل زیسلتی، 
روان شلناختی و یلا دینلی بلرای تبییلن دلیلل و منشلأ خرسلندی ذکلر شلده  اسلت. 
دانشلمندان دریافته اند که شلادی و خوشلحالی سلبب تقویت سیسلتم دفاعی بدن و 
سیسلتم اعصاب انسلان می شلود. شلادبودن یک هدیه از سلوی خداوند اسلت؛ اوسلت 

کله نشلاط را در دل آدمیلان می نهلد و موجلب شلادی آن هلا می شلود. 
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در یلک برنامه ریلزی منطقلی بلرای زندگلی، برنامه هایلی ماننلد تفریح سلالم، ورزش،  
سلیر و سلیاحت و گفتگوهلای فرح بخلش بلا افلراد نیک سلیرت، خلواب به انلدازه و 
به موقلع، شلوخی های کنترل شلده و بلدون دیگلرآزاری و گنلاه جلای خاصلی دارد و 
بله انسلان کملک می کنلد کله بتواند بلا نشلاط و شلادابی وظایلف خلود را در زندگی 
بله انجلام برسلاند و در برابلر تهاجم عوامل ناخوشلایند و اسلترس ها مقاوملت موفق و 
آسلانی داشلته باشلد. پیامبر گرامی اسلالم فرمودند: »دل ها را سلاعت به سلاعت 

اسلتراحت دهیلد« )پاینلده، 1324، ح1677(. 
مؤملن بله پیلروی از پیشلوایان دیلن، گشلاده رو و متبّسلم اسلت و در چهلره  او هاله ای 
از شلادمانی دیلده می شلود، حتلی اگلر در دل او انلدوه فراوانلی باشلد. شلوخ طبعی 
کنترل شلده، مؤدبانه و دور از گناه از ویژگی های مؤمن اسلت. )مجلسی، ج77، ص153( 
شلوخ طبعی، شلکننده کبلر و غلرور اسلت و انسلان را از حاللت خشلکی و جدی بلودِن 
افراطلی بله حالتلی کله انسلان قلادر بله تخلیله فشلارهای روحلی و بیرون ریختلن آثار 
درونلی خودخلوری )تنلش درون ریز( باشلد، سلوق می دهد و این مسلئله بسلیار به نفع 
شلخصی اسلت که با اسلترس روبروسلت. گریه  کنترل شلده هلم در جای خلود داروی 

آرام بخشلی اسلت کله بلرای مقابله با اسلترس ها کارسلاز اسلت )اخلوی، 1394(.
 تحقیقلات نشلان داده  اسلت شلادی رابطله  مسلتقیمی بلا مسلائلی چلون روابلط و 
تعاملالت اجتماعلی، وضعیلت فرد از نظر داشلتن شلریک زندگلی، کار، درآمد و حتی 
نزدیکلی بله انسلان های شلاد دارد. فیلسلوفان و متفکلران مذهبلی شلادی را واژه ای 
بلرای توصیلف یلک زندگلی خلوب و موفق و نله صرفاً یک احسلاس تعریلف می کنند 
)دانشلنامه آزاد(؛ بنابرایلن برنامه ریلزان و مسلئوالن بایلد شلرایطی را فراهلم کنند که 
جوانلان از راه هلای منطقلی، طبیعلی و صحیلح بله شلادی دسلت یابنلد؛ چراکله اگر 
ایلن شلرایط مهّیلا نشلود، جلوان خلود بله دنبلال راه هایلی برای رسلیدن به نشلاط و 
شلادی ملی رود کله ممکن اسلت از نظلر جامعه صحیلح نباشلد. دلیل اینکله برخی از 
جوانلان ملا به سلوی برخلی از ماده هلای روانگردان می رونلد، تالش برای پاسلخگویی 
بله همیلن نیاز و جسلتجوی نشلاط اسلت، اما قلدرت تشلخیص راه از بیلراه را ندارند.
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29. نیاز به گردش و تفریح
کارهایلی کله عموملاً در اوقلات فراغلت برای کسلب للذت و رضایت فردی یلا جمعی 
انجلام می شلود، تفریلح و گاه گلردش نامیلده می شلود. در دوره جوانی نیلاز به تفریح 
و گلردش شلدت بیشلتری دارد و بایلد در برنامه ریلزی بلرای جوانلان بلرآوردن ایلن 
نیلاز روحلی آنلان نیلز مدنظلر قلرار گیلرد. تحقیقلات نشلان می دهلد کله حضلور در 
طبیعلت و قلدم زدن در جنلگل و کنلار دریلا بله کاهلش فشلارهای روانلی و ایجلاد 
یلک محیلط آرام بخلش درونلی در افلراد کملک شلایان توجهلی می کنلد. به خصوص 
روحیله ماجراجلو و تنّوع طللب جوانلان برای دیلدن مناظلر بدیع و بخش هلای نادیده  
طبیعلت و نیلز کوهنلوری و اثبلات توانایلی خود بلرای باالرفتلن از مسلیرهایی که در 
حاللت علادی بلرای سلایر افلراد تلردد از آن ها دشلوار اسلت، بایلد ملورد توجه خاص 
برنامه ریلزان باشلد تلا ایلن نیلاز روحلی و روانلی جوانلان بله بهتریلن نحو ارضا شلود.

30. حس برتری جویی و رقابت طلبی
احسلاس خوداتکایی، جلوان را بلرای حضور در میلدان رقابت ها آملاده و او را برتری جو 
می سلازد. حلس اسلتقالل جویی نیلز حلس برتری طلبلی را در جلوان کله سرشلار از 

انلرژی و نیروهلای پراکنلده و انتظام نایافتله اسلت، شلکوفا و تقویلت می کند.

31. نیاز به خودشکوفایی و تکامل
نوجوانلان و جوانلان عالقه مندنلد که آنچله را در درون خود به  صورت بالقلّوه دارند، به 
صلورت بالفعلل درآورنلد تا بله دیگران نمایلش دهند. پیاملد چنین رفتاری احسلاس 
بزرگ شلدن، بللوغ و سلالمت روان اسلت. هرچنلد ممکلن اسلت فلرد در رسلیدن بله 
چنین اهدافی موفقیت زیادی نداشلته باشلد و اسلتعدادهایش، آن گونه که می خواهد، 
شلکوفا نگلردد، نیلاز به تلالش برای رسلیدن بله آن را در خود احسلاس می کند و گاه 
می کوشلد بلا تلالش و اقداملات خلود، ظرفیت هلا و توانایی هلای علملی اش را محلک 
می زنلد. در همیلن راسلتا، نوجوان سلعی می کند هر کاری را به او واگذار شلده اسلت، 
بله بهتریلن شلکل ممکلن انجلام دهد. شلاید تحقق بخشلیدن بله ارزش هلا و آرمان ها 
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و اعملال مذهبلی، انسلانی، اجتماعلی و نظایلر آن نیلز مربلوط بله ارضای همیلن نیاز 
باشلد. گاه فلرد بلرای رسلیدن به هدف هلای خود، حتلی از جانش نیز مایله می گذارد؛ 
ماننلد شلهیدان کله جانشلان را فلدای اعتقلادات و آرمان هلای خلود کردند تلا به حد 

کمال برسلند.
 یک جوان »خودشلکوفا« به »خودتالشلگری« بها می دهد و از بسلتر خودتالشلگری، 
زمینه را برای رشلد همه جانبه خویش فراهم می سلازد. جوانی که به »خودکارآمدی« 
دسلت پیلدا کنلد، در پلی آن، پنجره های دیگر خودشلکوفایی نیز به روی وی گشلوده 
خواهنلد شلد. یکلی دیگلر از ویژگی هلای جلوان و نوجلوان خودشلکوفا این اسلت که 
مدیریلت زملان را جلّدی می گیلرد و از زملان بله بهتریلن نحلو بهلره می بلرد؛ ماننلد 
جوانلی کله سلاعتی از اوقلات فراغتلش را در کتابخانله بله مطالعله می پلردازد و یلا 
سلاعت ها سلرگرم یادگیلری یلک مهلارت اسلت و یلا جوانلی کله در اقتصلاد خانواده 

سلهیم می شلود )برجعلی،1391(.

32. نیازهای رشدی
بلا فلرض اینکله نیازهلای اولیله انسلان ارضلا شلده باشلد و شلخص از دسلتیابی بله 
آن هلا محلروم نشلده باشلد، نیازهای رشلدگرای او شلروع بله ظاهرشلدن می کند و او 
را بی قلرار و ناخشلنود می سلازد. هرچنلد ممکلن اسلت شلخص احسلاس گرسلنگی، 
ناامنلی، کمبلود محبلت یلا حقلارت نکند، بلرای اینکله فردی شایسلته و ملورد توجه 
دیگلران باشلد، تلالش می کنلد. منشلأ ایلن تلالش هملان تمایلل بله بهترشلدن و 
تبدیل شلدن بله آن چیلزی اسلت کله شلخص تصلور می کنلد شایسلتگی آن را دارد 

)گللزاری، 1394(. 
بلا توجله به رشلد روزافلزون علم و تکنوللوژی، انتظار می رود جلواِن املروزی همواره در 
حال یادگیری مطالب و موضوعات جدید و رشلد روزافزون باشلد و بکوشلد مهارت های 
جدیلد را به خوبلی بیاملوزد و بله خوبلی نیلز بله کار ببنلدد؛ چراکله بله نظلر می رسلد 
نیازهای شلناختی مانند دانسلتن، فهمیلدن و کاویدن و نیز نیازهلای ذوقی مانند عالقه 

بله تقلارن، نظلم و زیبایلی از جمله مهم ترین نیازهای رشلدی انسلان باشلند.
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نتیجه گیری و جمع بندی فصل
دیدگاه هلای نظریه پلردازان عللم روان شناسلی در معرفلی و تبییلن نیازهلای اساسلی 
بلا هلم تفاوت هایلی دارد. از میلان ایلن دیدگاه هلا، طلرح سلسلله مراتب نیازهلای 
مازللو کاربلرد روشلن و زیلادی در آموزش وپلرورش، مدیریلت، تجلارت، محیلط کار، 

روان درمانلی، تربیلت فرزنلدان، ازدواج و خانلواده و دارد.
 بلا توجله بله نیازهلای اساسلی جلوان و دانسلتن اینکله ایلن نیازهلا نیلروی عظیمی 
تولیلد می کننلد و رفتلار انسلان را در جهلت ارضای آن ها سلوق می دهند، الزم اسلت 
برنامه هلای آموزشلی و تربیتلی به گونله ای در راسلتای ارضلای آن هلا تنظیم شلود که 
جذابیلت الزم را بلرای جوانلان داشلته باشلد تلا بتلوان با اسلتفاده از حضور و شلرکت 
جوانلان در ایلن برنامه هلا و اقنلاع حاصلل از آن هلا، از املکان و فرصلت اثربخشلی و 
تغییلر شلناختی و رفتلاری مثبلت در جوانلان برخلوردار شلد. بله نظلر می رسلد در 
صورتلی  کله برنامه هلای آموزشلی و تربیتلی مسلاجد بلر اسلاس  نیازهلای هفت گانله  
مطرح شلده در ایلن فصلل و 32 نیلاز جزئی تلری کله بیلان شلد، اولویت بنلدی گردد، 
قلدرت جلذب و اثرگلذاری بیشلتری خواهلد داشلت. هلر برنامه آموزشلی کله تنظیم 
می شلود، اول بایلد جایلگاه آن را در سلسلله مراتب نیازهلای هفت گانله تعییلن کرد و 
در صلورت توجیه پذیربلودن از نظلِر داشلتن اولویلت در طبقه بندی مذکلور، آن را در 

جلدول برنامه هلا قلرار داد.
 در اولویت بنلدی هفلت طبقله از نیازهلای مذکلور، قطعلاً نیازهلای طبقله اول کله 
نیازهلای زیسلتی و جسلمانی هسلتند، در اولویلت اول قلرار دارنلد. بخلش زیلادی از 
بلرآوردن ایلن نیازهلا وابسلته به تأمین مایحتلاج ضروری زندگی  و خلارج از بحث این 
مقالله اسلت؛ ولی نحلوه و چگونگی تالش بلرای ارضای آن ها، یعنلی رعایت آداب الزم 
در ایلن خصلوص، وابسلته به برنامه های آموزشلی در حلوزه نیازهای اجتماعی اسلت؛ 
بله همیلن دلیلل الزم اسلت برنامه های آموزشلی متناسلب بلا ایلن مجموعه نیازها نیز 

در ایلن بخلش ملورد توجه قلرار گیرد.
 یکلی از نیازهلای مهلم جوانلان شنیده شلدن و دیده شلدن اسلت. گلله و شلکایت 
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بسلیاری از جوانلان ایلن اسلت کله ارتبلاط درسلتی با پلدر، ملادر، اعضای خانلواده و 
حتلی معلملان و اولیلای آموزشلی خلود ندارنلد و یا بله دلیل سلردی روابلط عاطفی، 
املکان و جلرأت الزم را بلرای طلرح مسلائل خود بلا خانلواده و اسلتفاده از کمک های 
فکلری آن هلا ندارنلد؛ بنابرایلن یکلی از اولویت هلای اولیه و مهلم، آملوزش خانواده ها 
در حوزه هلای مختللف مرتبلط بلا جوانلان اسلت؛ همچنیلن بایلد بحلث مشلاوره بلا 
جوانلان جدی تلر گرفتله شلود و بله عنلوان یکلی از اولویت هلای اساسلی در برنامه ها 

مّدنظلر قلرار گیرد.
یکلی از مباحلث مهلم در حلوزه روان شناسلی انگیلزش اسلت. انگیلزش عاملی اسلت 
کله در ملا تحلرك ایجلاد می کنلد و ملا را برمی انگیلزد، بله حرکلت واملی دارد و بله 
سلوی انجلام رفتلار معّینلی سلوق می دهد. از طلرف دیگلر، نیازها، بله ویلژه نیازهای 
اساسلی انسلان، زمینه سلاز و بیدارکننلده انگیزه هلای رفتارنلد. می تلوان در طرحلی 
سلاده،  رابطله موجلود بین سله مفهلوِم نیلاز، انگیلزش و رفتلار را این گونه نشلان داد: 

نیلاز ← انگیلزش ← رفتلار.                         
 هرگونله تعاملل و برنامه ریلزی بلرای مسلائل آموزشلی و تربیتلی بلرای نسلل جلوان 
بایلد معطلوف بله پاسلخگویی بله نیازهلای اساسلی آنان باشلد تلا آن نیلروی محرك 
و برانگیزاننلده بلرای حضلور پرشلور جوانلان و حضلور حداکثلری ایشلان در برنامه ها 
را بله هملراه داشلته باشلد. در صورتلی  کله برنامه های آموزشلی کله بلرای جوانان در 
نظلر گرفتله می شلود، بلدون توجله بله نیازهای اساسلی ایشلان تلدارك دیده شلود، 
بلا کم توجهلی و  اسلتقبال کلم آنلان مواجله خواهلد شلد. بلا نگاهلی بله برنامه هلای 
آموزشلی کله در حلوزه جوانلان برگلزار می شلود، مشلاهده می کنیم که بعضلی از این 
برنامه هلا از اسلتقبال زایدالوصفلی مواجه انلد؛ ماننلد کارگاه های آموزشلی که در حوزه 
ازدواج و مسلائل متعلدد پیرامونلی آن، از همسلان گزینی تلا مهارت هلای همسلرداری 
و آفت هلای روابلط صمیمانله زوجیلن، تشلکیل می شلود. عللت اصللی ایلن اسلتقبال 
نیلاز شلدیدی اسلت کله جوانلان بله دریافت ایلن آموزش هلا کله منطبق بلر نیازهای 
اساسلی ایشلان اسلت، دارنلد. وقتلی بر اسلاس هلرم نیازهلای جوانلان به این مسلئله 
نلگاه می کنیلم، چرایلی ایلن اسلتقبال برای ما روشلن تر می شلود؛ بنابراین الزم اسلت 
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هرگونله برنامه ریلزی در حلوزه جوانلان، بلا توجله خلاص بله ایلن مقوله انجلام گردد.
 امیرالمؤمنیلن املام  عللی می فرماینلد: »أنِصفلوا الّنلاَس ِملن أنُفِسلکم َواْصِبلُروا 
لُموا أَحلداً َعلن حاَجِتلِه و التَحِبُسلوُه َعلن َطلَِبِتلِه: بلا ملردم بله  لَِحوائِجِهلم... والتُحشِّ
انصلاف رفتلار کنیلد و در برآوردن نیازهایشلان شلکیبا باشلید. کسلی را بلرای نیازش 
نامله51، محملدی  بلاز مداریلد )نهج البالغله،  از خواسلته اش  شلرمگین نسلازید و 

ج4، ص104(.  ،1389 ری شلهری، 
تلا زمانلی  کله چرخله معیوب فعللی اصلالح نشلود و املکان ارتباط گیلری و گفتگو با 
جوانلان بلر اسلاس اولویت دهلی بله نیازهای اساسلی ایشلان فراهلم نگلردد، نمی توان 
انتظلار جلذب حداکثری جوانلان و اثربخشلی برنامه های آموزشلی و رخ دادن تغییرات 
قابلل توجله در حوزه هلای مختللف مرتبلط بلا جوانان را داشلت؛ املا اگلر  برنامه های 
آموزشلی جوانلان بلر حسلب اولویلت نیازهلای اساسلی ایشلان تنظیم شلود، می توان 
انتظلار داشلت کله بلا حضلور پرشلورتر جوانان مواجه شلود. حضلور پررنلگ جوانان و 
گفتگلو و ارائله مطاللب و اسلتدالل های الزم بله آن هلا منجر بله تغییر و اصلالح افکار 
آنلان می شلود. پلس از ایجلاد تغییلر در افلکار و شلناخت )نگلرش(، احسلاس فرد در 
مقایسله بلا قبلل تغییلر خواهلد کرد؛ زیلرا شلناخت جدید، احسلاس جدید بله همراه 
ملی آورد و در مرحلله بعلدی و پلس از تغییلر در احسلاس، رفتلار فلرد نیلز تغییلر 

می کنلد:
تغییر در نگرش )شناخت( ← تغییر در احساس ← تغییر در رفتار
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ایجاد احساس نیاز، تحریک نیازهای واقعی و عالقه به تعامل
 تلا زمانلی کله فرد به لزوم چیلزی در زندگی احسلاس نیاز نکند و بدان راغب نباشلد، 
بلرای رسلیدن بله آن تلالش نخواهلد کلرد. اگلر انسلانی مسلائل مهلم زندگلی اش را 
تشلخیص ندهلد و آن هلا را نشناسلد، به بهبود زندگلی او نباید امید داشلت. اگر فردی 
ندانلد چله چیلزی برایلش مهلم اسلت و چله کاری بایلد انجلام بدهلد، بله هدف های 
خلود در زندگلی نخواهد رسلید و توفیقلی در کارها کسلب نخواهد کلرد و دور باطلی 
در درونلش بله وجلود خواهلد آملد )شلفیع آبادی، 1393(. روحانلی مسلجد می تواند 
بله جوانلان کملک  کند تلا چیزهای جاللب و مورد عالقه خلود را بشناسلند؛ چیزهایی 

کله از دیلدگاه افلراد مختللف می تواند متفاوت باشلد. 
 رفتلار، متأثلر از احساسلات و خواسلته های انسلان اسلت؛ بله عبارت دیگر احساسلات 
و طلرز تلقی هلا و اعتقلادات و ادراکات، پدیدآورنلده رفتلار هسلتند )شلفیع آبادی، 
1378(. اگلر جوانلی احسلاس کنلد کله روحانلی و اهاللی مسلجد او را دوسلت دارند، 
رفتلارش بلا آن هلا متقاباًل دوسلتانه و بلا محبت قلبی هملراه خواهد بلود؛ برعکس اگر 
جلوان احسلاس کند که اهالی مسلجد او را دوسلت ندارند یا حسلی منفی بله او دارند 
یلا او را منحلرف و کجلرو می پندارنلد، او نیلز عالقه اش را به آن ها از دسلت خواهد داد.
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 نیازهلای اساسلی جوانلان به صورت فطری در نهاد ایشلان وجلود دارد و البته تعدادی 
از آن هلا بسلته به شلرایط متفلاوت محیطلی می توانلد در قالب های مختلف بله منّصه  
ظهلور برسلد. متأسلفانه بعضلاً نیازهلای اصللی و فطلری یلک جلوان، بله دلیلل نبود 
توجله درسلت تربیتلی یا در پلی تأثیر رسلانه های جمعی، بلر او پوشلیده می ماند و به 
انلدازه سلایر نیازهایلش، مثلاًل نیلاز جنسلی، شلدت و قدرت خلود را نشلان نمی دهد. 
در چنیلن مواقعلی بایلد بلا کنلارزدن الیه هلا و موانلع مختللف از فکلر و ذهلن جوان، 
نیازهلای واقعلی  او را دوبلاره زنده کنیم و سلپس بلا تحریک آن نیازهلا، فطرت پاك او 
را بله سلمت اهلداف و آرمان هلای متعالی سلوق دهیلم؛ از مهم تریلِن این نیاز هلا، نیاز 

بله معنویلت و حقیقت جویی اسلت. 
 بلرای ایجلاد احسلاس مثبلت در جوانلان، مهم تریلن فنلی کله می توانلد بله ملا یاری 
برسلاند، هملان اسلت کله در فصلل قبلل بلا عنلوان همدللی بلدان پرداختیلم. درك 
همدالنله  جلوان، یعنلی پذیرفتلن وی همان طور که هسلت. همدللی مهم ترین کمک 
را بله ملا می کنلد تلا بله دنیلای ذهنلی و شلناختی جلوان نزدیلک شلویم. تلا زمانلی 
کله ایلن نزدیکلی و رابطله و پیونلد بله وجلود نیایلد و تلا زمانی که ملا متقابلاًل حرف 
همدیگلر را نشلنویم و بلا نلوِع نلگاه و زاویه دید یکدیگر به دنیا و آخرت آشلنا نشلویم، 

هیچ گونله گفت وشلنود و بالطبلع، تغییلری هلم اتفلاق نخواهلد افتاد. 
نقطله شلروع و عزیملت ملا بایلد از شلرایط فعللی و موجلوِد یک جلوان تعریف شلود، 
نله از نقطله ای کله ملا در آن ایسلتاده ایم، تلا بتوانیلم مرحله  بله  مرحلله و گام به گام، 
نقطله مطللوب و ایلده آل را در نظلر بگیریم و به سلمت آن حرکت کنیم و این مسلئله 
جلز بلا درك همدالنه  جوان میسلر نخواهد شلد. ایلن درك همدالنه، احسلاس مثبت 
جلوان را زنلده می کنلد. وقتلی ملا بله او بله چشلم یلک خالفلکار و جانلی و منحرف 
نلگاه نمی کنیلم، بلکله او را بله دیلده  یلک انسلان، انسلانی کله در علرش کبریایی به 
جلان می ارزیلده کله خداونلد روح را در بدنلش دمیلده اسلت، می نگریلم، ایلن نگرش 
مثبلت ملا به سلمت جلوان جاری می شلود و جوان بلا دریافلت آن، احسلاس ارزش و 
غلرور می کنلد و ایلن قلدرت و حلس مثبلِت دریافت شلده، او را بله سلمت ملا و ملا را 
بله سلمت او می کشلاند. در ایلن مرحلله اسلت که بایلد با تملام وجود گوش باشلیم و 



67 فصل سوم: ایجاد  احساس مثبت وعالقه به تعامل با مسجد

جلوان را بشلنویم و چشلم باشلیم و او را ببینیلم؛ چراکله جواِن خسلته از سلرزنش ها 
و نصیحت هلا، بله دنبلال مجاللی اسلت تا درددل هلای خود را بیلرون بریلزد و از عمق 
جلان بلا ملا ارتبلاط برقرار کند؛ به شلرطی که ملا در گام اول فضایلی را مهّیا کنیم که 
چنیلن اتفاقلی بیفتلد. کافی اسلت با او همدللی کنیم و دربلاره او پیلش داوری نکنیم. 
کافلی اسلت جلوان را ببینیلم و او را درك کنیلم. کافلی اسلت تالش کنیم تا مسلجد 
و به ویلژه آدم هلای فعلال و حاضلر در مسلجد )روحانلی، اعضای هیئت امنا، مسلئوالن 
پایلگاه مقاوملت و کانلون فرهنگلی مسلجد، ریش سلفیدان و متنفذان( محیلط روانی 
سلالم، آرام و دور از دغدغله ای را بلرای جوانلان فراهلم سلازند تلا آن هلا هلم املکان 

حضلور در مسلجد را بیابند. 
هنگاملی کله یلک جوان با موهلای خیلی متفلاوت یا لبلاس خاصی در مسلجد حاضر 
می شلود، آسلان ترین کار برخلورد تنلد و زننلده بلا وی و طردکلردن او می باشلد؛ 
کاری کله تاکنلون بارهلا انجلام شلده اسلت؛ کاری که پلای آن جوان را برای همیشله 
از مسلجد می بُلرد. ملا بایلد بلدون توجله به ظاهلر متفلاوت آن جلوان، با زبانلی نرم و 
گفتلاری گلرم و رویلی گشلاده، خود جلوان و شلخصیت و وجلود او را ببینیلم و پذیرا 
باشلیم و بلرای جلذب او هلر آنچله می توانیلم، انجلام دهیلم. در چنین مواقعلی نباید 
توجهلی بله پوشلش متفلاوت آن جلوان داشلته باشلیم؛ بلکله بایلد بلا بهتریلن حالت 
ممکلن بلا او برخلورد کنیلم. اینکله در برخلورد، بیلن او و کسلانی کله در جهتلی که 
ملا دوسلت داریلم، رفتلار می کننلد، تبعیض قائلل نشلویم، او را جذب مسلجد و رفتاِر 

اهاللی مسلجد خواهلد کرد. 
نبایلد در برخلورد بلا جلوان بلرای تغییلر عجلله نکنیلم. بایلد بله او فرصلت بدهیلم. 
هرقلدر حشرونشلر چنیلن جوانلی با اهالی مسلجد بیشلتر باشلد، در درازملدت گفتار 
و رفتلارش را اصلالح خواهلد کلرد و رفتارهلای درسلت را، نله بلا زبان کله در عمل از 
مسلجدیان خواهلد آموخلت. مشلکل ملا کم حوصلگلی و سلعه صدر کلم  اسلت. تصور 
می کنیلم، شلخص بایلد یلک روزه رفتار درسلت را دریافت کنلد و خیلی زود اندیشله، 
پوشلش و رفتلار خلود را، آن گونله که ملا می خواهیم، تغییلر دهد؛ درحالی کله فرایند 
تغییلر یلک فراینلد آرام و زمان بلر اسلت و در کوتاه ملدت نباید انتظار تغییلرات زیادی 
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داشلت. کسلی کله شلخصیتش طلی ملدت بیسلت  و چند سلال شلکل گرفتله، برای 
تغییلر نیازمنلد زملان اسلت. اگر بتوانیلم به آرامی و در طلی زمان فکر و نگلرش وی را 

اصلالح کنیلم، خلودش به صلورت خلودکار رفتلارش را اصالح خواهلد کرد.

 پاسخگویی به نیازهای جوان
 در فصلل دوم به صلورت مشلروح نیازهلای جلوان را برشلمردیم. بعضلی از نیازهلای 
جوانلان از طریلق مسلجد قابلل دسلتیابی اسلت و بعضی دیگر خیلر؛ املا در نیازهایی 
هلم کله مسلجد در بلرآوردن آن هلا نقلش مسلتقیم نلدارد، می توانلد از راه هلای 
گوناگلون، به ویلژه از طریلق ایجلاد یا اصلالح فکری و شلناختی و نیز تلالش در جهت 
متقاعدسلازی خانواده هلا بلا سلخنرانی های الزم دربلاره آن هلا، مؤثلر باشلد. وقتی که 
روحانلی مسلجد در تلالش بلرای بلرآوردن این نیازها باشلد، کشلش جوانان به سلوی 
مسلجد و روحانلی بیشلتر خواهد شلد و او را پناهلگاه خود خواهند دانسلت؛ در نتیجه 
بلا مراجعله بله وی و برقلراری تعاملل  بیشلتر، رابطله بهتلری را بیلن خلود بله وجلود 
خواهنلد آورد. در چنیلن شلرایطی روحانلی مسلجد می توانلد از فرصت به دسلت آمده 
نهایلت اسلتفاده را بلرای جذب جوانلان و به کارگیلری هدفمند آنلان در برنامه ها ببرد.

دادن فرصت برای تفکر و خودیابی
 نظلام آموزشلی کنونلی بله افلراد و جوانلان فرصلت تفکلر، اندیشلیدن و در نتیجله 
خودیابلی نمی دهلد. سیسلتم آموزشلی در مسلجد که مبتنلی بر سلخنرانی روحانی و 
کالس هلای آموزشلی مختلف اسلت، صرفلاً مجموعله ای از مطاللب را به جوانلان ارائه 
می کنلد و هنلوز موضلوع بله انلدازه کافلی فهلم نشلده و ملورد تجزیله و تحلیلل قرار 
نگرفتله، وارد مطاللب جدیلدی می شلود؛ در نتیجله یادگیری طوطلی وار و بدون درك 
کافلی خواهلد بلود. این روش هم در سیسلتم آملوزش مدارس و هم در مسلاجد تکرار 
می شلود و بله مخاطلب القلا می کنلد که بایلد مطالب را حفظ کنلد و فقط آنچله به او 
می گوینلد، صحیلح اسلت. در چنیلن نظلام آموزشلی ای به تفکر و اندیشله و احسلاس 
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یادگیرنلده بله موضلوع، کله عاملل مهملی در افزایش عالقله و میزان یادگیری اسلت، 
توجله نمی شلود و جلوان نحلوه اندیشلیدن و ابلراز احساسلات را یاد نمی گیلرد و فقط 

محفوظلات خلود را گسلترش می دهد. 
بسلیاری از جوانلان در حوزه هلای مختلف فکری و اعتقادی دارای سلؤاالت و شلبهات 
فراوانلی هسلتند. کار روحانلی ایلن نیسلت کله بالفاصلله بله همه ملوارد پاسلخ دهد. 
روحانلی بایلد ُخلقیلات آدم هلا را بشناسلد و بتوانلد تشلخیص دهلد کله ویژگی هلای 
انسلان های مختللف و نحلوه تعاملل بلا آن هلا چگونله اسلت. بله بعضی هلا باید پاسلخ 
داد؛ برخی را باید به سلمت کشلف پاسلخ از راه های هدایت شلده و مشلخص و معرفی 
منابلع هدایلت کلرد؛ بله برخلی بایلد فرصلت داد تلا زملان مسلئله را بلرای آن ها حل 
کنلد. جوانلان عموملاً پرشلور و هیجلان و در پی کشلف حقائلق و اهل بحلث و مطالعه 

و پیگیلری هسلتند کله می تلوان از ایلن فرصلِت مغتنم اسلتفاده شلایانی برد.

نقش خانه و خانواده
 خانلواده نخسلتین نهلاد اجتماعی اسلت که فلرد در آن پا به عرصه زندگلی می گذارد و 
اولیلن پایه هلای تعلیلم و تربیت در آنجا بنا می شلود. وجود محبت و عاطفله در خانواده 
رملز سلعادت و خوشلبختی انسلان و کلیلد بسلیاری از مشلکالت و راه جللب احتلرام و 
رعایلت حقوق دیگران اسلت. عاطفه، عشلق و محبلت به فرزندان می توانلد اراده متزلزل 
و روح آشلفته آنلان را درملان کنلد و آنلان را به یک زندگی سلعادتمند و موفلق امیدوار 
سلازد؛ للذا بلرای تربیلت و پرورش درسلت فرزندان، بایلد محیطی ایجاد کلرد که در آن 
درگیلری و اختالفی وجود نداشلته باشلد. محبلت و صداقت، ایمان و عشلق به خوبی ها، 
صمیمیلت، وحلدت و اتحلاد می تواند راهگشلای بسلیاری از مشلکالت باشلد. اگلر پدر، 
ملادر و اعضلای خانلواده اهل مسلجد و منبر باشلند، از همان دوران کودکلی، فرزندان را 
با عشلق و نوای مسلجد و مؤذن و روحانی رشلد می دهند و این انس و الفت، بخشلی از 
تعلیلم آن هلا و بخلش تفکیک ناپذیر تربیتی شلان خواهد بلود؛ ولی اگر اعضلای خانواده، 
خود با مسلجد انسلی نداشلته باشلند یا خلدای ناکرده در تضلاد با آن باشلند، موجبات 

تمسلخر و طلرد جلوان و نوجوان خود را از مسلجد فراهلم خواهند نمود.
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نقش مدرسه
مدرسله از مهم تریلن نهادهلای اجتماعلی، تربیتلی و آموزشلی و اصلی تریلن رکلن 
تعلیلم و تربیلت اسلت کله بله منظلور تربیلت صحیح دانلش آملوزان در ابعلاد دینی، 
اخالقلی، علملی، آموزشلی، اجتماعلی و کشلف اسلتعدادها و هدایلت آن هلا و رشلد 
متلوازن روحلی و معنلوی و جسلمانی آنلان، بلر اسلاس اهلداف مصلوب دوره هلای 
تحصیللی و برابلر ضوابلط اداره می شلود. انتقلال ارزش های اساسلی جامعله در کانون 
اصللی توجله نظلام آموزشلی قلرار دارد؛ به گونه ای که مدرسله دانش آملوزان را متعهد 

می سلازد ارزش هلای جامعله را درونلی سلازند.
 در ملدارس، آملوزش ارزش هلا در البله الی درس هلای گوناگلون صلورت می گیلرد؛ 
بنابرایلن کارایلی تعلیلم ارزش هلا در هلر درس، بله میلزان درك معللم از اهلداف 
موردنظلر در آن درس بسلتگی دارد. معللم بلا شلناخت امکانلات، بله تجهیلز محیلط 
آموزشلی می پلردازد و با شلناخت عالیق و توانایی شلاگردان، آنلان را در جهت صحیح 
یادگیلری هدایلت می کنلد. موفقیت در مدارس مسلتلزم آن اسلت که معلملان عقاید 
دیگلران را بپذیرنلد. نظلام آموزش وپلرورش از طریلق روش هایلی کله در املر تدریس 
بله کار می گیلرد، ارزش هلا و برداشلت های خاصلی را در ذهلن دانلش آملوزان جلای 
می دهلد. در رونلد تبییلن ارزش هلا، همسلاالن از طریلق کنلِش متقابل، نقلش مهمی 
ایفلا می کننلد. همله نظام هلای آموزشلی در دنیلا تلالش می کننلد از توانایی هلای 

منابلع انسلانی خلود بله بهترین شلکل اسلتفاده کنند.
مسلئولیت آملوزش ارزش هلا وظیفله همله نیروهلای تربیتی جامعله، یعنلی خانواده، 
مدرسله و نهادهای گوناگون اجتماعی، مانند نهادهای سیاسلی و اداری اسلت. آموزش 
بله عنلوان یلک واجب دینی، املری جدی اسلت. روش آموزش بر اسلاس تعالیم قرآن 
و سلنت پیامبلر و دیگلر پیشلوایان معصلوم از صلورت تحکلم خلارج می شلود و 
به صلورت هدایلت و بحلث و تعقلل درمی آیلد. همان گونله کله در قلرآن آملده اسلت: 

»آیلا کسلانی کله می داننلد با کسلانی کله نمی داننلد، مسلاوی اند؟« )زملر: 9(.
جایلگاه مدرسله در تعلیلم ارزش هلا ممکلن اسلت در قاللب برنامه های درسلی باشلد. 
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برنامه هلای درسلی دو نلوع اسلت: آشلکار و پنهلان. برنامله رسلمی آموزشلی کله 
مقام هلای مسلئول در قاللب ملواد درسلی، هدف هلا و محتواهلای معّینلی تصویلب و 
اجلرا می کننلد، از نلوع برنامه درسلی آشلکار اسلت. برنامه درسلی پنهان بله معیارها، 
ارزش هلا و اعتقلادات ناگفتله ای می پلردازد کله روابلط اجتماعلی مدرسله بلر آن هلا 
اسلتوار اسلت و بله محتلوای کتاب هلا و درس هایلی کله به طلور رسلمی تدریلس 
می شلود، هیلچ ارتباطلی نلدارد و به طلور ضمنلی آموختله می شلود و به همیلن دلیل 
ایلیلچ در دیلدگاه انتقلادی خود، از مدرسله زدایی سلخن می گوید و خواهلان تغییرات 

در نظام هلای آموزشلی کنونلی اسلت.
 بلر اسلاس آنچله بیلان شلد، آملوزش ارزش هلا در مدرسله یلا به صلورت ناخواسلته 
انجلام می شلود کله ایلن نلوع آملوزش نتیجله آگاهانه یلا ناآگاهانله نوع سلازمان دهی 
اداری و روابلط اجتماعلی درون مؤسسله آموزشلی اسلت و یلا  به صلورت مسلتقیم و 
هدفمنلد صلورت می گیلرد. بله این منظور بلرای معلملان و دانش آملوزان کالس هایی 
بلا عنلوان »تحلیلل جریان هلای روز« گنجانلده می شلود. تعلیلم ارزش هلا علالوه بلر 
شلیوه های مسلتقیم، بله شلیوه های غیرمسلتقیم نیلز صلورت می گیلرد کله از آن 
شلیوه ها الگوبلرداری اسلت کله هملان تقلیلد آگاهانله یلا ناآگاهانله از بزرگسلاالن، 
مدرسله، جامعله و خانلواده اسلت. بسلیاری از دانش آملوزان ارزش هلا را از فرهنلگ 

حاکلم بلر مدرسله می آموزنلد.
یکلی دیگلر از شلیوه های غیرمسلتقیم تعلیلم ارزش هلا، »خودگردانلی امور مدرسله« 
اسلت کله معلمان هلر از گاهلی از دانش آموزان می خواهنلد به ارزیابی خلود بپردازند. 
همچنیلن تعلیلم ارزش هلا از طریلق فعالیلت عمللی، یعنلی برنامه مشلترك نهادهای 
آموزشلی بلا نهادهلای اجتماعلی، مانند مسلجد، نیز می توانلد مؤثر واقع شلود. مقاطع 
تحصیللی گوناگلون در ایجلاد و تقویلت ارزش هلای خلاص در ذهلن دانش آملوزان نیز 
نقلش دارنلد. طبلق مطالعاتلی کله صلورت گرفتله اسلت، دوران تحصیلی دبیرسلتان 
بیشلترین تأثیلر را از نظلر تقویلت ارزش هلای خلاص در ذهلن دانش آملوزان دارد. 
مطالعلات دیگلری نشلان داده اسلت که تأثیلر آموزش های ارزشلی و اخالقی، بیشلتر 
در زمانلی احسلاس می شلود کله فلرد محیلط آموزشلی خلود را تلرك نکلرده اسلت؛ 
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زیلرا ایلن برداشلت ها و روحیلات تحت تأثیلر شلدت یلا ضعف سلایر ارزش هلای حاکم 
بلر کل جامعله، زودتلر یلا دیرتلر اثلر خلود را از دسلت می دهلد. شلرط اول تعلیلم و 
تربیلت ارزش هلا در مدرسله نیلز برقراری روابط انسلانی بین فراگیران و معلمان اسلت 

.)1392 )خالقیان، 
غنلی کلردن روابلط انسلانی در مدرسله از مدیلر شلروع می شلود. بله دلیلل آنکله 
ویژگی هلای فلردی در برقلراری روابلط انسلانی اهمیت زیلادی دارد، مدیر بایلد بداند 
کله از خلود و دیگلران چه می خواهلد. کیمبل وایللز می گوید: »مدیر و رهبر آموزشلی 
بایلد بله ارزش شلخصیت دیگلران اعتقلاد داشلته باشلد و به خواسلته ها و احساسلات 
معقلول آن هلا احتلرام بگلذارد و بدانلد زندگی و کار با هلم آمیخته انلد و رضایت خاطر 
در کار می توانلد تلا حلد زیادی رضایلت زندگی را حاصلل کند« )میرکماللی، 1386(. 
تعلیلم ارزش هلا نه تنهلا در نظام هلای تربیتلی ملا وظیفله ای گمشلده اسلت، بلکله در 
تملام برنامه هلای وزارتخانه هلای مرتبلط بلا املر آملوزش نیز حلقله  مفقوده به شلمار 
ملی رود. برنامه هلای توسلعه عموملاً و برنامه هلای توسلعه  تعلیلم و تربیلت خصوصلاً 
اگلر شلامل فعالیت هایلی هدفمنلد و برنامه ریزی شلده بلرای فراگیرشلدن ارزش ها در 
میلان ملردم نباشلند، چیزی بیلش از برنامه هایی بیهلوده و هدردهنلده  وقت، زحمت 
و بودجله نخواهلد بلود؛ چراکله جهت دهنده هلای اصللی دانش آملوزان در فراگیلری 

دانلش و فنلاوری، چیلزی جلز مباحث ارزشلی نیسلت )تقی پلور، 1393(.

جاذبه های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره ای بشاش، خندان و معطر باشند.

2. با زبانی نرم، شیوا و شیرین سخن بگویند.
3. به سخنان جوانان خوب گوش دهند.

4. در تعامل با جوانان، کرامت نفس آن ها را مدنظر داشته  باشند.
5. با جوانان نیز همچون بزرگان با احترام و ادب روبرو شوند.

6. به جوانان فرصت اندیشیدن بدهند.
7. نیازهای جوانان را درك و به آن ها توّجه کنند.
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8. تشلویق و قدردانلی به موقلع در کارهلا را بله  عنوان ابلزاری برای ایجاد رقابت سلالم 
بله کار گیرند.

9. در حضور جمع شایستگی های جوانان را بیان کنند.
10. علذر جلوان را بلرای اشلکال های کاری اش بپذیرند و دلسلوزانه او را برای کارهای 

بعلدی راهنمایی کنند.
11. اجازه ابراز وجود به جوانان بدهند.

12. به هر جوانی متناسب با توان او کار و مسئولیتی را واگذار کنند.
13. جوانان را با هر ظاهر و پوششی بپذیرند.

14. به همه جوانان با یک دید نگاه کنند.
15. با همه جوانان ارتباط و تعامل داشته باشند.

16. به مسائل و موضوعات مطرح شده تسلط علمی و فکری داشته باشند.
17. آنچه را می گویند، با عمل خود نشان دهند.

18. در تعامل با جوان یک برنامه تربیتی مشخص داشته باشند.
19. پیش داوری و قضاوت عجوالنه نداشته باشند.

20. از القلاب زیبلا بلرای مخاطلب قلراردادن جوانان اسلتفاده کنند؛ لقب هلای زیبایی 
که موردپسلند خودشلان هم باشلد.

21. سخنانشان ناظر به رشد جوانان باشد.
22. مجملوع کردارهایشلان به گونله ای باشلد کله جوانلان را از روی میلل، عشلق و 

رغبلت درونلی بله مسلجد جلذب کنلد.
23. ایملان بله خلدا و ذکلر و یاد او در سلخنان، رفتار و کردارشلان مشلهود و ملموس 

باشد.

دافعه های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره ای عبوس، اخمو و ابرودرهم کشیده باشند.

2. زبانی تندوتیز و بد داشته باشند.
3. توجهی به صحبت های جوانان نکنند.
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4. با گفتار و رفتار موجب به خطرافتادن امنیت خاطر جوانان شوند.
5. احترام الزم را برای نوجوانان قائل نباشند.
6. به جوان سوءظن و بدگمانی داشته باشد.

7. بلا بی مالحظگلی جوانلان و نوجلوان را سلرزنش و تحقیلر کننلد و آبلروی آنلان را 
جللوی دیگلران ببرند.

8. بین جوانان رقابت ناسالم و نزاع ایجاد کنند.
9. در حضور جمع، مشکالت رفتاری و نقص های جوانان را بگویند.

10. هیچ عذری را از جوانان نپذیرند و با آن ها سلبی و تند برخورد کنند.
11. سخنان جوان را مکرر قطع کرده بی توجهی کنند.

12. جوانلان را بی عرضله بداننلد و هیلچ کاری را بله آن هلا واگلذار نکننلد و همه امور 
به شلکل متمرکز در دسلت خودشلان باشلد.

13. جوانانی را که ظاهر و پوشش مناسبی ندارند، طرد کنند.
14. بین نوجوانان تبعیض بگذارند.

15. بسیاری از جوانان را شایسته تعامل ندانند.
16. راجع به موضوعی چیزی ندانند، ولی اصرار بر اجرای حرف خودشان داشته باشند.

17. خودشان به آنچه می گویند، عامل نباشند.
18. فاقد برنامه بوده، هر لحظه یک جور رفتار کنند.

19. شتاب زده قضاوت کنند و زود تصمیم بگیرند.
20. از القلاب زشلت و زننلده و تحقیرکننلده بلرای مخاطب قراردادن جوانان اسلتفاده 

. کنند
21. زیاد حرف بزنند و نصیحت کنند.

22. حضورشان موجب طردشدن و فرار جوان از مسجد شود.
23. دیگلران را بله ذکلر خلدا و عبلادت دعلوت کنند، ولی تملام وقت خودشلان را در 

سلایر امور صلرف کند.
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 نقش محیط و رسانه ها
 بلدون ارتبلاط هرگلز فرهنلگ پدیدار نمی شلود و بلدون فرهنگ، جامعله لباس وجود 
بلر تلن نمی کنلد؛ ازایلن رو در نظام هلای اجتماعلی کوچک و بلزرگ هماننلد خانواده، 
اجتماعلات روسلتایی، شلهری، کشلوری و بین الملللی، ارتبلاط در انتقلال دانش هلا، 
بله  می توانلد  و  دارد  برجسلته ای  نقلش  ارزش هلا  و  باورهلا  نگرش هلا،  مهارت هلا، 
شلکل گیری و تغییلر شلناخت ، عقایلد، ارزش ها و رفتار انسلان منجر گلردد؛ به همین 
دلیلل ارتبلاط بله عنوان یکلی از ابزارهلای اصلی تغییلرات اجتماعی و سیاسلی مطرح 
اسلت. روشلن اسلت که ارتباط خودبه خود صلورت نمی گیلرد، بلکه به ابزار نیلاز دارد. 
رسلانه را مهم تریلن ابلزار ارتبلاط دانسلته اند. رسلانه ها بلا توجله بله توانمندی هایلی 
کله دارنلد، یکلی از عواملل بسلیار مهلم دگرگونی ارزش هلا، باورهلا و معیارهلای ملّی 
هسلتند؛ زیلرا قادرنلد بلا برنامه ریزی هلای دقیلق و حساب شلده، اندیشله های ملردم 
یلک جامعله را شلکل دهنلد و رفتلار آنلان را به صلورت دلخلواه جهت دهلی کننلد و 
ایلن املر در دنیلای املروز کله گروه هلای اولیله جلای خلود را بله گروه هلای ثانویله 
داده  و روابلط عاطفلی و چهره به چهلره رنلگ باخته انلد، بسلیار ململوس اسلت و مردم 

بیش ازپیلش تحت تأثیلر رسلانه های جمعلی قلرار دارنلد )امیرشلاهی، 1394(.
 بلا توجله بله آنچه بیان شلد، بایلد ببینیم چقدر فضای تبلیغاتی و رسلانه ای کشلور ما 
مبلّلغ حضلور جوانان در مسلجد اسلت و چقلدر به روش های مسلتقیم و غیرمسلتقیم 
در ایلن خصلوص فعالیلت می نمایلد. واقعیلت موجلود ایلن اسلت کله در ایلن حلوزه 

جلای کار زیلادی وجلود دارد و هنلوز بلا وضلع مطلوب فاصله بسلیار زیلادی داریم.

شیوه های ارتباطی رایج و ضعف های آن
 شلیوه های رایلج ارتباط گیلری اهالی مسلجد با جوانلان، نوجوانان و کودکان شلیوه های 
خلوب و مؤثلری نیسلت و در ملوارد زیلادی نه تنهلا جاذبله نلدارد، دافعه نیلز دارد. الزم 
اسلت در ایلن خصوص ضملن مطالعه دقیلق متغیرهای مهلم و تعیین کننلده، اقدامات 
اساسلی از سلوی متولیان امر صورت پذیرد تا شلاهد جذب جوانان به مسلاجد باشلیم.



76

 مطالعلات پژوهشلی محققلان، بررسلی های میدانلی، تجربیلات شلخصی و گفتگلو 
بلا جوانلان و اعضلای فعلال مسلاجد نشلان می دهلد کله از جملله دالیللی کله مانلع 
جلذب نوجوانلان و جوانلان بله مسلجد می شلود، سست شلدن عالیلق و انگیزه هلای 
درونلی، گرایلش بله معنویت هلای کذایی، جذابیلت امور ملادی و شلهوانی، رفتارهای 
غیرجلذاب و دفع کننلده اهالی مسلجد و برخوردهای سلطحی آن ها بلا جوانان، فقدان 
جهان بینلی مطللوب و نداشلتن باورهای صحیلح و منطقی در این خصوص اسلت. اگر 
باورهلای یلک انسلان، غیرمنطقی، سلراب گونه و غلط باشلد، طبیعی اسلت کله رفتار، 
اعملال و کلردار مبتنلی بلر آن باورهلا صحیلح، متکاملل و سلعادت آفرین نخواهد بود. 
اعملال و حلرکات، کنلش و واکنش هلای رفتلاری و جلوه هلای عمللی فرد، نملودی از 
باورهلای درونلی اوسلت؛ بلرای نمونه کسلی کله انسلانی باورمنلد و مؤمن بله یکتایی 
خلدا و معلاد باشلد، ایمان و باورهای دینلی و مذهبی اش حتی در ظاهلر اعمال، رفتار، 
حلرکات، سلکنات، نلگاه و برخوردهای او اثر می گذارد و از پوشلش نامناسلب و حضور 
در مجاملع یلا از ورود بله مواضلع اتهلام و موارد احتملال لغزش و گنلاه پرهیز می کند؛ 
به نحلوی کله می تلوان با مشلاهده رفتارهلای  او، به مجموعله  باورهای ارزشلمند وی 

پلی برد.
 بله نظلر بسلیاری از روان شناسلان اجتماعلی و متخصصلان عللوم تربیتلی، انضبلاط 
اجتماعلی، مسلتلزم کنتلرل و تسللط اجتماعلی اسلت و ایلن پدیلده خلود متکلی به 
اجتماعی سلاختن اعضاسلت؛ به گونله ای کله آنلان بخواهنلد مطابلق انتظلارات جامعه 
رفتلار کننلد. شناسلاندن انتظلارات اجتماعلی یلک جامعله دینی بله نسلل نوجوان و 
جلوان، آن هلا را قلادر می سلازد تلا خلود را در جایلگاه پذیلرش و مقبولیلت اجتماعی 
مالحظله کننلد و بلرای ایفای نقلش خلود، آگاهانه وارد صحنه شلوند. معرفلی نهادها 
و مراکلز اجتماعلی، به ویلژه مراکلز اعتقلادی و هویلت دِه دینلی همچلون مسلجد و 
کارکردهلای آن هلا، بلرای نسلل نوجلوان یلک ضلرورت منطقلی محسلوب می شلود؛ 
چراکله شلناخت هلر پدیلده، مقدمله  انس، الفلت و در نهایت دلبسلتگی به آن اسلت. 
ترغیلب نوجوانلان بله بحلث و اظهارنظر در خصلوص زمینه های مشلارکت اجتماعی و 
حلدود مسلئولیت های آنلان در مسلجد، موجب رشلد و تعاللی انضبلاط اجتماعی آنان 
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خواهلد بلود؛ زیلرا عملل به قواعلد و مقرراتلی کله برخاسلته از تفکلر و اراده نوجوانان 
باشلد، پایبنلدی و تعهلد عمیق تلری را بله دنبلال خواهد داشلت. 

پلرورش حلس اعتمادبه نفلس در نوجوانلان و تقویت حلس خودباوری در آنلان، عالوه 
بلر اینکله توانایی هلای عموملی آن هلا را افزایلش می دهلد، دامنله مسلئولیت پذیری 
»اَوِسلعوا  اکلرم می فرماینلد:  توسلعه می بخشلد. رسلول  نیلز  را  اجتماعی شلان 
َُّهلُم الُخللوُف َو اَهلُل الَحدیلِث: بلرای  لباِب فلی  المجللس َو اَفِهموُهلُم الَحدیلَث؛ َفاِن لِلشَّ
جوانلان در مجاللس جلای بازکنیلد و امور نلو و جدید را بله آنان تفهیم کنیلد؛ چراکه 
ایلن گلروه، جایگزیلن شلما و درگیلر مسلائل جدیلد خواهنلد شلد« )الفلردوس، ج1، 

ص98، ح320، بله نقلل از سلایت تبیلان(.
 نوجوانلان و جوانلان ملا به طلور طبیعلی بله کارهلای نلو و افلکار جدیلد عالقه منلد 
هسلتند. آنلان شلیفته مطاللب تلازه و سلبک های نویلن روزگار خلود می باشلند، بله 
سلخنان جدیلد بلا کملال دقت گلوش می دهنلد و دربلاره مطالب نلو با عالقله فراوان 
گفتگلو می کننلد. املام عللی می فرماینلد: »إَذا احَتجلَت إِلَلی الَمشلَوَرِه فلی أَملٍر 
ُه بَعَد  َُّهم أََحدُّ أَذهاناً وَ أَسلَرُع َحدسلاً ثُلمَّ ُردَّ لّباِن؛ َفإِن َقدَطلَرأ َعلَیک، َفاسلَتبِدِه بِِبدایِه الشُّ
ذلِلک إللی َرأی الکهلوِل َو الُشلیوِخ لِیسلَتعِقبوُه َویحِسلُنوا االِختیلاَر لَلُه؛ َفلإِنَّ تَجِربََتُهم 
أَکَثلُر: هنگامی کله در پیشلامدی احتیاج به مشلورت داشلتی، ابتدا به جوانلان مراجعه 
نملا؛ زیلرا آنلان ذهنلی تیزتر و حدسلی سلریع تر دارند؛ سلپس )نتیجله( آن را به نظر 
بزرگسلاالن و پیلران برسلان تلا پیگیلری نملوده، عاقبلت آن را بسلنجند و راه بهتر را 
انتخلاب کننلد؛ زیلرا تجربله آنلان بیشلتر اسلت« )شلرح نهج البالغله، ج20، ص337، 

ح866(. 
مسلجدی های ملا بایلد متحلول شلوند و پاسلخگوی نیازهلای روز نوجوانلان باشلند. 
یکلی از خأهایلی کله نوجوانلان اظهلار می دارنلد، ایلن اسلت کله اطالعلات علملی و 
بِلروز آن هلا بیشلتر از بزرگ ترهایشلان اسلت و بزرگسلاالن در تعاملل بلا آن هلا، بله 
دلیلل فقلدان اطالعات الزم، عموملاً با مخالفت کلردن، تندخویی و به حسلاب نیاوردن 
نوجوانلان واکنلش نشلان می دهنلد. ایلن واکنلش نبایلد به گونله ای باشلد کله راهلی 
بلرای برگشلت وجود نداشلته باشلد. املام عللی می فرماینلد: »اِذا عاتَبلَت الَحَدَث 
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َفاتلُرك لَلُه َموِضعلاً ِملن َذنِبلِه لَِئاّلیحِملَُه الخلراُج َعلَی الُمکابَلَرِه: هرگاه جلوان را توبیخ 
کلردی، برخلی خطاهلای او را نادیلده بگیلر تا توبیلخ تو، او را بله مقابله وادار نسلازد« 
)ابن ابی الحدیلد،ج20، ص333، ح819(. روان شناسلان معتقدنلد کله زیلاده روی در 
هلر احساسلی روی توانایلی فلرد در داشلتن تفکلر منطقلی و معقلول اثلر می گلذارد. 
همان قلدر کله فکلر می کنید سلزاوارید نوجوانان به شلما احتلرام بگذارند، شلما نیز به 
آن هلا احتلرام بگذاریلد. برای جلذب نوجوانان، اهالی مؤثر مسلجد بایلد خلِق خوش و 
روی بلاز خلود را بلا همله مردم، به ویلژه نوجوانان، آشلکار و پنهان به نمایلش بگذارند. 
مسلجدها بایلد بله امکانلات و ابزارهای آموزشلی و اطالع رسلانی روز ماننلد کامپیوتر، 
انلواع سلراچه های مذهبلی و فرهنگلی و برنامه هلای آموزشلی در رشلته های مختللف 
مجهلز شلوند و جاذبه هلای کافلی را بلرای جلذب نوجوانلان و جوانان داشلته باشلند. 
وضعیت مناسلب ظاهری مسلجد، طوالنی نشلدن نمازهلای جماعلت، ویژگی های امام 
جماعلت، کتابخانله، فعالیلت کانون هلای فرهنگلی، پایلگاه بسلیج، هیئت امنلا و دیگر 
اجلزای مسلجد، می تواننلد از عواملل مؤثلر در جلذب نوجوانلان و جوانلان به مسلاجد 

. شند با
 آملوزش افلراد مؤثلر در مسلجد )روحانی، هیئلت  امنا و سلایر فعاالن( برای شلناخت 
ویژگی هلا و نیازهلای جوانلان و نوجوانلان، افزایلش مهارت هلای اجتماعلی و تغییلر 
روابلط بسلیار مفیلد و ضلروری بله نظلر می رسلد. توجله بله نقلاط مثبلت، تقویلت 
اعتمادبه نفلس و احسلاس خودبلاوری و خودارزشلمندی در نوجوانلان از ویژگی هلای 
اولیلای الهلی و مربیلان بزرگ اسلت. امام راحل در طول عمر پربرکتشلان همیشله 
بلر نقلاط مثبلت و توانمندی های نوجوانلان تأکید داشلته، عزت نفلس و اعتمادبه نفس 
را در آن هلا تقویلت می نمودنلد. تکریلم شلخصیت چیلزی اسلت که نوجوانان سلخت 
بلدان نیلاز دارنلد. وقتلی اعتملاد نوجلوان به دوسلتی پایلدار با پلدر و مادر جلب شلد 
و نیلاز او از ایلن جهلت به نحلو شایسلته ای ارضلا گشلت، دیگلر او خلود با همله وجود 
بله دنبلال معیارهلا و ارزش هلای اخالقلی و اجتماعلی موردقبلول و پذیلرش الگلوی 
محبوبلش کله اکنلون ملادر، پلدر، املام جماعت یا سلایر اهالی مسلجد اسلت، خواهد 

فت.  ر
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دریچله قللب نوجلوان بله روی کسلی که بله او محبلت کند، باز اسلت. نوجلوان برای 
کسلی کله بلا محبلت بله او اعتملادش را جللب نمایلد، سلفره دللش را می گشلاید. 
والدیلن از هلر کسلی بله او نزدیک ترنلد و اگلر رازدار او باشلند، می تواننلد بله دنیلای 
درون وی راه یابنلد و او را هدایلت کننلد. موفقیلت در جلذب نوجوانلان آن قلدر که به 
روابلط مثبلت، مهربانانله و اعتمادآمیلز بلا نوجوانلان وابسلته اسلت، بله هیلچ مهارت، 
ایلده، ابلزار یلا دسلتورالعملی بسلتگی نلدارد. احساسلات متعلادل  داشلتن بله معنای 
بی توجله  و بی اعتنا بلودن نیسلت. شلور و شلوق داشلتن و باانلرژی و عالقله کارکلردن 
از ضروریلات فعالیت هلای اعتقلادی اسلت. نوجوانلی کله نیلاز شلدید معنلوی خود را 
در مسلجد جسلتجو می کنلد، بلا شلنیدن احادیث شلریف، جلذب برنامه هلای عبادی 

و معنلوی می گلردد. 
رسلول اهلل می فرماینلد: »َملْن کاَن الُْقلرآُن َحدیَثُه َو الَْمْسلِجُد بَْیَتُه بََنلی اهلُل لَُه بَیتاً 
فلی الَْجنَّلِه؛ هلر کس کله کالمش قلرآن و خانه اش مسلجد باشلد، خداونلد منزلی در 
 بهشلت بلرای او بنلا می کنلد« )حر عامللی، ج3، ص481(. املام حسلن مجتبلی
می فرماینلد: »اَْهلُل الَْمْسلِجِد ُزّواُر اهللِ َو حلٌق َعلَلی الَْملُزوِر اَلتُّحَفلُه لِزائِِرِه؛ اهل مسلجد 
زائلران خلدا هسلتند و بر زیارت شلونده اسلت کله به زائرانلش هدیه ای بدهلد« )کلمه 

االمام   الحسلن، ص41(.
 رسلول اهلل هلدف از بعثلت خلود را تکمیلل ملکارم اخلالق معرفلی می فرماینلد. 
خداونلد متعلال نیلز در قلرآن کریم خطلاب به حضرت موسلی و بلرادرش هارون 
می فرمایلد کله بلرای جذب فرعلون با قول نلرم و نیکو با او سلخن بگوینلد. )طه: 44( 
بایلد از ایلن احادیلث ارزشلمند و آیلات مبلارك که مناسلب فطرت انسلانی هسلتند، 
بلرای جلذب نوجوانلان که قلبی نلرم و روحی آماده دارند، بیشلترین بهلره را برد. امام 
َّملا َقللُب الَحلَدِث کاالرِض الخالیلِه؛ ملا اُلقلی فیها منشلیٍء  عللی می فرماینلد: »إِن
َقِبلَتلُه: دل نوجلوان ماننلد زمیلن آملاده اسلت کله هلر بلذری در آن افشلانده شلود، 

می پذیلرد )نهج البالغله، نامله31(.
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نکته هایی کاربردی برای تعامل مؤثر و مثبت با نوجوانان
 دادن مسلئولیت بله نوجوانلان چنلد نیلاز از نیازهلای اساسلی آنلان را ارضلا می کند. 
بازخلورد مثبلت دادن بله فعالیت هلای نوجوانلان، مؤثرترین شلکل جذب آنان اسلت. 
اسلتفاده از بازخوردهلای عاطفلی مثبلت، مانند لبخنلدزدن، تشلکر و آرزوی موفقیت 
کلردن بسلیار مؤثلر اسلت. وقتلی نوجوانلان از مسلجد بیلرون می رونلد، به هلر یک از 
آن هلا جملله مثبتلی بگوییلد؛ حتلی یلک لبخنلد و خداحافظلی گلرم هلم بی تأثیلر 
نیسلت. اگلر مجبوریلد صحبتتان را بلا نوجوانی قطع کنیلد تا رفتار نامناسلب نوجوان 
دیگلری را تصحیلح کنیلد، حتملاً از او عذرخواهلی کنیلد یلا اگلر مشلغول صحبلت با 
فلردی هسلتید و تلفلن هملراه شلما زنلگ ملی زنلد و مجبور به پاسلخ دادن هسلتید، 

حتملاً از مخاطبتلان عذرخواهلی کنید. 
بله  جلای اینکله روی اشلتباه نوجلوان تمرکلز کنیلد، او را بله  سلوی انتخلاب رفتلار 
مطللوب هدایلت کنیلد. داشلتن رفتلار مناسلب را مهم تریلن وظیفه خلود بدانید و آن 
را در رأس املور قلرار دهیلد تلا نوجلوان در عمِل شلما آن رفتارها را مشلاهده کند. به 
نوجلوان مرتبلاً بازخورد رفتار مناسلبش را بدهید؛ بلرای این کار رفتار او را با اسلتفاده 
از واژه هلای مثبلت توصیلف کنیلد. از تمرکز بیش ازحلد روی رفتارهای نامناسلبی که 
از نوجلوان سلرمی زند، خلودداری کنیلد. بله نوجوانلان فرصلت بدهید تا بر رفتارشلان 
مسللّط شلوند و بتواننلد بله توصیه هلای شلما پاسلخ مناسلب بدهنلد. ملدام روابلط 
کاری تلان را بلا نوجوانلان هرچه بیشلتر مسلتحکم کنیلد. هنلگام عصبانیلت قضلاوت 

نکنیلد. قبلل از آرام کلردن دیگلران خودتلان را آرام کنید.
 مجموعله ملوارد یادشلده از مؤثرتریلن عوامل جذب جوانان به مسلجد اسلت که باید 

آن هلا را بله کار گرفلت و اثربخشی شلان را مالحظه نمود.

شناسایی دقیق مصادیق جاذبه هاو دافعه های رفتاری اهالی مسجد
 بلا توجله بله مباحث ذکرشلده می توان علل عدم جلذب کامل جوانان بله فعالیت های 
مسلجد را در حوزه هلای متعلدد دسلته بندی کرد. بررسلی روش هلای ارتباطی موجود 
بلا جوانلان و تأملل دربلاره میلزان اثربخلش بودن یلا نبودن آن هلا و تالش بلرای ارائه 
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روش هلای تعامللی سلازنده بلا آن ها، نشلان می دهلد که می تلوان با اصالح شلیوه های 
ارتباطلی و ایجلاد جاذبه هلای گفتلاری و رفتلاری بلرای اهاللی مسلجد، هرچه بیشلتر 
و مؤثرتلر جوانلان و نوجوانلان را بله مسلجد و فعالیت هلای متنّوع عبلادی، فرهنگی و 
اجتماعلی آن جلذب کلرد. نمونه هایلی از رفتارهایلی کله موجب تقویلت یلا تضعیلف 
تعاملل و ارتبلاط جلذاب و اثربخلش بلا نوجوانلان و جوانلان می گردد، در جلدول ذیل 

ارائه شلده اسلت )بله نقل از: نعیملی، 1393(:

جاذبه های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره ای بشاش، خندان و معطر باشند.

2. با زبانی نرم، شیوا و شیرین سخن بگویند.
3. به سخنان جوانان خوب گوش دهند.

4. در تعامل با جوانان، کرامت نفس آن ها را مدنظر داشته  باشند.
5. با جوانان نیز همچون بزرگان با احترام و ادب روبرو شوند.

6. به جوانان فرصت اندیشیدن بدهند.
7. نیازهای جوانان را درك و به آن ها توّجه کنند.

8. تشلویق و قدردانلی به موقلع در کارهلا را بله  عنوان ابلزاری برای ایجاد رقابت سلالم 
بله کار گیرند.

9. در حضور جمع شایستگی های جوانان را بیان کنند.
10. علذر جلوان را بلرای اشلکال های کاری اش بپذیرند و دلسلوزانه او را برای کارهای 

بعلدی راهنمایی کنند.
11. اجازه ابراز وجود به جوانان بدهند.

12. به هر جوانی متناسب با توان او کار و مسئولیتی را واگذار کنند.
13. جوانان را با هر ظاهر و پوششی بپذیرند.

14. به همه جوانان با یک دید نگاه کنند.
15. با همه جوانان ارتباط و تعامل داشته باشند.

16. به مسائل و موضوعات مطرح شده تسلط علمی و فکری داشته باشند.
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17. آنچه را می گویند، با عمل خود نشان دهند.
18. در تعامل با جوان یک برنامه تربیتی مشخص داشته باشند.

19. پیش داوری و قضاوت عجوالنه نداشته باشند.
20. از القلاب زیبلا بلرای مخاطلب قلراردادن جوانان اسلتفاده کنند؛ لقب هلای زیبایی 

که موردپسلند خودشلان هم باشلد.
21. سخنانشان ناظر به رشد جوانان باشد.

22. مجملوع کردارهایشلان به گونله ای باشلد کله جوانلان را از روی میلل، عشلق و 
رغبلت درونلی بله مسلجد جلذب کنلد.

23. ایملان بله خلدا و ذکلر و یاد او در سلخنان، رفتار و کردارشلان مشلهود و ملموس 
باشد.

دافعه های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره ای عبوس، اخمو و ابرودرهم کشیده باشند.

2. زبانی تندوتیز و بد داشته باشند.
3. توجهی به صحبت های جوانان نکنند.

4. با گفتار و رفتار موجب به خطرافتادن امنیت خاطر جوانان شوند.
5. احترام الزم را برای نوجوانان قائل نباشند.
6. به جوان سوءظن و بدگمانی داشته باشد.

7. بلا بی مالحظگلی جوانلان و نوجلوان را سلرزنش و تحقیلر کننلد و آبلروی آنلان را جلوی 
دیگلران ببرند.

8. بین جوانان رقابت ناسالم و نزاع ایجاد کنند.
9. در حضور جمع، مشکالت رفتاری و نقص های جوانان را بگویند.

10. هیچ عذری را از جوانان نپذیرند و با آن ها سلبی و تند برخورد کنند.
11. سخنان جوان را مکرر قطع کرده بی توجهی کنند.

12. جوانلان را بی عرضله بداننلد و هیلچ کاری را به آن هلا واگذار نکنند و همه امور به شلکل 
متمرکز در دسلت خودشلان باشد.
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13. جوانانی را که ظاهر و پوشش مناسبی ندارند، طرد کنند.
14. بین نوجوانان تبعیض بگذارند.

15. بسیاری از جوانان را شایسته تعامل ندانند.
16. راجلع بله موضوعلی چیلزی نداننلد، وللی اصلرار بلر اجلرای حلرف خودشلان داشلته 

باشلند.
17. خودشان به آنچه می گویند، عامل نباشند.

18. فاقد برنامه بوده، هر لحظه یک جور رفتار کنند.
19. شتاب زده قضاوت کنند و زود تصمیم بگیرند.

20. از القاب زشت و زننده و تحقیرکننده برای مخاطب قراردادن جوانان استفاده کنند.
21. زیاد حرف بزنند و نصیحت کنند.

22. حضورشان موجب طردشدن و فرار جوان از مسجد شود.
23. دیگلران را بله ذکلر خلدا و عبلادت دعلوت کننلد، ولی تمام وقت خودشلان را در سلایر 

املور صلرف کند.
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    مهم ترین اصول برقراری ارتباط مؤثر با جوانان
بلرای اینکله بتوانیم بلا جوانان تعامل  مفید و سلازنده ای داشلته باشلیم، باید مجموعه 
اصوللی را بدانیلم و آنهلا را در عملل ملورد توجله قلرار دهیلم تلا شلاهد نفلوذ کالم 
و اثربخشلی ارتباطملان باشلیم. در ایلن فصلل بلا تفصیلل بیشلتری بله ایلن اصلول 

می پردازیلم.

1. اصل داشتن انگیزه و نگرش مثبت
انگیلزه هملان چراهلای رفتلار و عاملل آغلاز و ادامه فعالیت  اسلت و جهت کللی رفتار 
هلر فلرد را معین می سلازند. بله عبارتی انگیلزه، نیرویی اسلت درونی که براثر نیللاز و 
کمبللود در زندگلی، در فلرد بله وجلود می آیلد و او را به حرکلت وامی دارد تلا آن نیاز 
و کمبلودش را تللأمین کنلد. در تعریفلی دیگلر، انگیزه عبارت اسلت از: عامل و نیروی 
درونلی کله موجللب رفتلار فلرد می شلود و او را در جهلت معینلی سلوق می دهلد و 

آشلکارا بله فعالیت خاصلی وا می دارد )شلجاعی، 1385(.
 انگیلزه مثبلت، حلاالت درونلی همراه بلا خوش بینی و یلک حس خوب در فرد اسلت 
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کله موجلب تلداوم رفتلار وی تا رسلیدن به هدف ملورد نظر می شلود. درواقلع انگیزه، 
نیلرو و انلرژی درونلی در فلرد اسلت کله باعلث می شلود فرد ملدام در حلال حرکت و 

تالش باشلد.
 انگیلزه درونلی شلما از برقلراری رابطه با جوانان چیسلت و چرا می خواهیلد این کار را 
انجلام دهیلد؟ پاسلخ به این سلؤال بسلیار تعیین کننده خواهلد بود تا بتوان بر اسلاس 
انگیلزه ای کله شلما اعلالم می کنید، املکان تحقق کامل ایلن تعامل و اثربخشلی آن را 
تلا حلدود زیادی مورد بررسلی قلرارداد. هرقلدر این تمایلل درونی جنبه هلای معنوی 
و الهی بیشلتری داشلته باشلد، موجب می شلود مشلکالت پیش رو را با صبر و حوصله 

بیشلتری تحمل کنیلم تلا به هدف خود برسلیم.

مهم ترین راه های ایجاد و تقویت انگیزه مثبت درونی
مطالبلی کله در ایلن بخلش بله آن هلا می پردازیلم، مواردی اسلت کله هم مربلوط به 
کسلانی اسلت کله می خواهنلد بلا جوانلان کار کننلد و هلم مربلوط بله خلود ملا و یا 
خلود جوانلان اسلت؛ لذا نوشلتار آن به گونه ای اسلت کله املکان اسلتفاده چندگانه از 
آن هلا فراهلم باشلد. در بخشلی از مطاللب این بخلش از تارنمای پزشلکان بلدون مرز 

هم اسلتفاده شلده اسلت.
الـف( اصلل »اصاله الصحله« را کله در حقلوق اسلالمی آملده اسلت، به عنلوان اولین و 
مهم تریلن اصلل در ایجلاد و حفلظ انگیلزه مثبلت در خلود پلرورش دهید. ایلن قاعده 
معانلی مختلفلی در فقله و حقلوق دارد؛ املا منظلور ملا از اصلل صحلت آن اسلت که 
اعملال دیگلران را بایلد حملل بلر صحت و درسلتی کلرد و مشلروع و حالل انگاشلت 
و مادامی کله دلیللی بلر نادرسلتی و حرملت آن پیلدا نشلده اسلت، نباید اعملال افراد 
را نامشلروع و نادرسلت پنداشلت. بلرای مثلال اگلر کسلی را ببینیلم مایعی می نوشلد 
و احتملال بدهیلم کله آب یلا شلراب اسلت، بنلا بلر اصلل صحلت مبنلی بلر ایلن که 
مسللمان فعلل حلرام انجلام نمی دهلد، بنا را بلر حاللیلت می گذاریلم و می گوییم آن، 
آب آشلامیدنی اسلت. بله همله انسلان ها خوش بیلن باشلید و کارهلای آن هلا را حمل 
بلر صحلت و درسلتی کنید مگلر اینکه دالیلل، قرائن و شلواهد غیرقابل انکاری داشلته 
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باشلید. پیامبلر اعظلم در روایتلی می فرماینلد: »اُطُللب الخیک عذراً فلإن لم تَجد 
لله علذراً فالتملس له علذراً: بلرای گفتلار و کرداری کله از بلرادرت سلرمی زند عذری 

بجلوی و اگلر نیافتلی، علذری بتلراش« )محمدی ری شلهری ، ج12(.
ب( روی پیشلرفت روابلط خلود تمرکلز کنیلد، نله روی کملال. ممکلن اسلت گاهلی 
دیلدن آنچله پیلش روی شماسلت خسلته کننده به نظر برسلد. به جلای نگاه بله جلو، 
نگاهلی بله عقلب بیندازیلد و آنچله را انجام داده ایلد، ببینیلد و بگذارید کارهلا جریان 

پیلدا کند.
ج ( یکلی از مؤثرتریلن راهکارهلا بلرای ایجلاد انگیلزه، تعیین هدف و تمرکلز بر هدف 
اسلت. البته هدفی که روشلن، عینی و قابل حصول باشلد. به آن عالقه داشلته باشلید. 
منطبلق بلا توانایی شلما باشلد. اگر در انگیلزه خود دچار مشلکل شلده اید، ابتدا هدف 
خلود را بازبینلی کنیلد؛ اگلر مشلکل از هدفتلان نیسلت، بلا اطمینلان بلر هلدف خود 
تمرکلز کنیلد. آن را مرتلب بلا خود تکلرار کنید. خواهیلد دید که چگونله تمرکز روی 

هلدف، در لحظاتلی کله دچلار رکود می شلوید، موتور محرکه شلما خواهد شلد.
د( مسلئولیت پذیر باشلید. هدفتلان را بله اعضلای خانلواده و افلراد مهلم زندگی تلان 
بگوییلد. اگلر آن هلا بداننلد کله شلما چله هدفلی داریلد، ایلن مسلئله ضملن تقویت 
اعتمادبه نفسلتان، بله دلیلل فشلار پنهلان گروهی بلر فعالیت های شلما، موجب تالش 

بیشلتر بلرای تحقلق اهدافتلان خواهد شلد.
هــ( اهدافتلان را بله خودتلان یلادآوری کنیلد. معموالً قبلل از وقت گذاشلتن روی هر 
کار مشلخصی، بله تعییلن اهلداف کوتاه ملدت و بلندملدت اقلدام کنیلد. اگلر کم کلم 
چشلمتان را از روی اهدافتلان برداریلد، انگیزه خود را از دسلت می دهید. اگر توجهتان 
بله اهدافتلان باشلد و دائماً پیشلرفت خود را بررسلی کنیلد، باعث می شلود که هرروز 
انگیلزه شلما تقویلت شلود و نسلبت خودتلان را بلا هلدف و فاصلله ای را کله هنلوز تا 

رسلیدن بله هلدف باقی مانلده اسلت، بلا دقلت و واقع بینی بیشلتری تعییلن کنید.
و( در زمان هلای مشلخصی مثلل هلرروز یا هلر هفته، میزان پیشلرفت خود را بررسلی 
کنیلد. هرکسلی دوسلت دارد بدانلد کله هرروز چقلدر به هدفلش نزدیک تر می شلود. 
اگلر ببینید که در مسلیر درسلت هسلتید و هر بار پیشلرفت فراوانی می کنیلد، انگیزه 
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درونلی شلما بیشلتر می شلود و از رسلیدن بله هدف خلود خوشلحال می شلوید. ولی 
اگلر ببینیلد کله در رسلیدن بله اهلداف خلود تنبللی و تعللل می کنیلد، ایلن مسلئله 

تلنگلری بله شماسلت تلا دوباره به مسلیر اصللی و فعالیت هلای بیشلتر برگردید.
ز ( درك کنیلد کله نیازهلای شلما اولویت هلای شلما هسلتند. باید احسلاس کنید که 
داریلد موفلق می شلوید. بایلد کار خلود را تملام کنیلد. بایلد روی عالقه تلان کارکنید. 
اگلر همله ایلن چیزهلا را می دانید، ایلن واقعیت را درك می کنید که شلما نیلاز دارید 

کله بلرای اهلداف خود تلالش کنید تا خوشلحال باشلید.
ح( حداقلل یک بلار در هفتله بله سلخنرانی های الهام بخلش و تهییج کننلده به ویلژه با 
رویکردهلای دینلی گلوش کنید. شلما می توانیلد ایلن کار را هنگامی  انجلام دهید که 
در حلال انجلام وظایفی هسلتید کله نیاز بله تمرکز زیاد نلدارد، مثل اوقلات رانندگی.
ط( کارهلای بلزرگ خلود را بله کارهلای کوچک تلر تقسلیم کنیلد. اگلر بله کارهلای 
بلزرگ و به ظاهلر غیرممکلن فکلر کنیلد، ایلن کار موجلب می شلود انگیلزه خلود را 
از بیلن ببریلد؛ چلون انجلام آن هلا را غیرقابلل حصلول می دانیلد. به جای غرق شلدن 
در ایلن افلکار و توهلم ناشلی از آن  کله اعتمادبه نفلس شلما را کاهلش می دهلد، از 
جایتلان بلنلد شلوید و کارهلای خود را بله اجزای کوچک تر تقسلیم کنیلد. این طوری 
بلا یک به یلک انجلام دادن کارهلا بلدون شکسلت و البتله کسلب موفقیلت، احسلاس 
شلادکامی و توفیلق بیشلتری می کنیلد کله ایلن خلود، موجلب تقویت انگیلزه درونی 

شلما می شلود.
ی( شکسلت، بخشلی از برنامله موفقیلت اسلت. وقتلی درمانلده می شلوید یا شکسلت 
می خوریلد، هرگلز عقب نشلینی نکنیلد. موفقیت در چند قدمی شلما ایسلتاده اسلت. 

ناپلئلون می گویلد: آن قلدر شکسلت خوردم تلا طریقله شکسلت دادن را آموختم.

2. خوش بینی
فرهنلگ لغلت دهخلدا در معنلای خوش بینلی آورده اسلت: بلا نظلر خلوب بله املری 
نگریسلتن. آن  اسلت کله همیشله بله همله کارها بلا نظر خلوب بنگلرد و جهت خوب 
املور و ملردم را موردتوجله قلرار دهلد؛ مقابلل بدبینی. در اسلالم هرگونه رد سلوءظن 
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و ترجیلح جانلب خیلر در رفتلار دیگلران را هنگامی کله احتملال هر دو وجود داشلته 
باشلد، خوش بینلی، مثبت نگلری یلا بله تعبیر روایات اسلالمی حسلن ظلن می گویند. 
همچنیلن می تلوان مثبت نگلری را بله تلالش بلرای ایجاد ذهنلی مثبت و نشلاط انگیز 
و امیدوارکننلده در زندگلی، بلرای تسللیم نشلدن در برابلر عوامل منفِی سلاخته ذهن 
و یلا مشلکالت موجلود در زندگلی و احساسلات یلأس آور ناشلی از دشلواری ارتبلاط 
بلا دیگلران و رویارویلی بلا طبیعلت دانسلت )خدایاری فلرد، 1379(. اسلالم بلا ایجاد 
نیلروی ایملان بلر قللوب پیلروان خلود، اصلل خوش بینلی و اعتملاد را در میلان آن ها 

گسلترش داده اسلت )عالمه مجلسلی، 1386(.
همچنیلن اسلالم مسلیر اجتماع را بله محیط مطلوبی کله مملو از اطمینلان و آرامش 
اسلت سلوق می دهلد. البتله اسلالم خوش گمانلی سلاده را نمی پذیلرد و آن را فریلب 
خلوردن شلخص می دانلد؛ وللی در جایلی کله هیلچ دلیل آشلکاری بر بدگمان شلدن 
نسلبت بله دیگلران وجلود نلدارد، سلفارش اسلالم بله خوش گمانلی و خوش بینلی 
اسلت تلا بدین گونله شلخص از پیامدهلای برآملده از بدگمانلی هماننلد قضاوت هلای 
شلتاب زده، بدگویلی، درگیلری و اختلالف در املان بمانلد و جامعله دچار تنش نشلود 

)موسلوی الری، 1378(.
سلاالری )1393( در پژوهش خود نشلان داد که در منابع اسلالمی شلواهد گوناگونی 
وجلود دارد کله سله مؤلفله می توانلد شلکل دهنده خوش گمانلی و خوش بینی باشلد؛ 

ایلن سله مؤلفله عبارت اند از:
 الف(توجه به جنبه های مثبت دیگری؛

 ب(تفسیر مثبت رویدادها؛
 ج(انتظار مثبت نسبت از آینده.

مؤلفله اول می توانلد شلامل شلاخه های متنوعلی باشلد کله عبارت انلد از توجله بله 
ویژگی هلای خداونلد، توجله بله زیبایی هلای جهلان، توجله بله امکانلات و فرصت هلا، 
توجله بله اسلتعدادها و توانایی های خلود، توجه به موفقیت های گذشلته خلود، توجه 
بله صفلات مثبلت دیگلران، توجله بله اندیشله های مثبلت و توجله بله پیاملد اعمال. 
بلرای مؤلفله دوم نیلز می تلوان مؤلفه هلای مختلفلی را بیلان کلرد کله عبارت انلد از: 
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حکملت دانسلتن سلختی ها، موقت دانسلتن مشلکالت، قابل حل دانسلتن مشلکالت، 
بلاور بله نقلش خلدا، خلود و دیگلران در وقلوع رویدادهلا، سپاسلگزاری از خداونلد  و 
دیگلران و علدم شلکایت از مشلکالت، مؤلفه سلوم نیلز می تواند پنج زیر مؤلفه داشلته 
باشلد کله عبارتنلداز: انتظلار کملک از خداونلد، انتظلار وقلوع رویدادهای خوشلایند، 
انتظلار کار درسلت از سلوی دیگلران، اعتماد به دیگلران و کمک به دیگلران؛ بنابراین 
می تلوان ایلن سله مؤلفله و 21 زیلر مؤلفله را تشلکیل دهنده مفهلوم خوش بینلی و 

مثبت نگلری اسلالمی قلملداد کرد.
در جهانلی کله ملا در آن زندگلی می کنیلم، روابطلی حاکم اسلت که موجب می شلود 
تفکلر و رفتلار هلر فلرد به خلودش بازگردد. مولوی شلاعر بلزرگ این مفهوم را بسلیار 
زیلاد نقلل کلرده اسلت: »ایلن جهلان کلوه اسلت و فعلل ملا نلدا«. ازآنجاکه رفتلار ما 
حاصلل اندیشله و تفکلر ماسلت، باید دیدگاه ما نسلبت به جهلان هسلتی و اطرافیان، 
برانگیزاننلده و نشلاط آور باشلد. اگلر چنین دیدگاه مثبتی داشلته باشلیم، زیبایی های 
اطلراف خویلش را درك خواهیلم کلرد. به طورکلی، بلا دو دیدگاه متفلاوت می توان به 

دنیا و مسلائلش نلگاه کرد:
دنیا پر از ستم و بدی است. انسان ها شریر و غیرقابل اعتمادند )تفکر منفی(.

و  نیلک  موجلودات  انسلان ها  اکثلر  و  زیباسلت  و  ارزشلمند  از چیزهلای  پلر  دنیلا 
مثبلت(. )تفکلر  قابل اعتمادی انلد 

خوش بینلی را ازنظلر روان شناسلی این گونله تعریلف کرده انلد: تمایلل بله جسلتجو، 
بله خاطلر آوردن و انتظلار کسلب نتایلج لذت بخلش. ایلن تمایلل یکلی از اولویت های 
فعاالنله فلرد اسلت، نله صرفلاً نوعلی واکنلش انفعالی کله او را بله توجه بله جنبه های 
روشلن و آفتابلی زندگلی تشلویق کنلد. خوش بینلی بلاور بله ایلن عقیلده اسلت کله 
احتملاالً نتایلج مثبتلی رخ خواهلد داد. خوش بینلی نیلز همچلون امیلد، به طورکللی 
بله معنلی اعتملاد عمیلق به این موضوع اسلت کله علی رغم مشلکالت و سلختی های 
موجلود بلر سلر راه زندگی، اوضاع سروسلامان می گیلرد و همه چیز به خوبی و خوشلی 
می انجاملد. ازنقطه نظلر هشلیاری عاطفلی، خوش بینلی گرایشلی اسلت که فلرد را به 
هنلگام رودررو شلدن بلا مشلکالت و سلختی های زندگلی، از فروغلتیلدن در نومیدی، 
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یلأس و افسلردگی بلر حذر ملی دارد )هیللز، 1379(.
او  نام بلرده می شلود.  به عنلوان پلدر روانشناسلی مثبت گلرا  از مارتیلن سللیگمن،   
معتقلد اسلت که افسلردگی، بیلش از آنچه باید فراگیر شلده اسلت؛ للذا او مطالعات و 
تحقیقلات گسلترده ای را در ایلن زمینله انجام داده اسلت. سللیگمن بر این باور اسلت 
کله خوش بینلی را هلم می تلوان آموخلت و هلم می تلوان آملوزش داد. همان گونه که 
بدبیلن بلودن هلم آموختله می شلود. از میان انبلوه عواملی کله می تواننلد خوش بینی 
و بدبینلی را شلکل دهند، سللیگمن یکی از عوامل را تأثیرگذارتلر از دیگران می بیند و 
آن »نحلوه تعاملل، بیان کردن و توضیح دادن رویدادهای اطرافمان« اسلت. سللیگمن 
در کتلاب خوش بینلی آموخته شلده می نویسلد: اسلتعداد و هلوش قطعلاً در پیشلرفت 
یلا حداقلل در سلرعت پیشلرفت نقلش دارند؛ اما امیلد و انگیلزه، مواردی هسلتند که 
در نبلود آن هلا، هیلچ حرکتلی شلکل نمی گیلرد و خوش بینلی، پیش نیاز ایلن حرکت 

است )سللیگمن، 1392(.
مثبلت،  ذهنلی  ظرفیت هلای  تملام  از  اسلتفاده  توانایلی  می تلوان،  را  مثبت نگلری 
شلادی آور و امیدوارکننلده در زندگلی، بلرای تسللیم نشلدن در مقابلل عواملل منفی 
ساخته شلده توسلط ذهلن و احسلاس های یلأس آور ناشلی از دشلواری ارتبلاط بلا 
انسلان ها و رویارویلی بلا طبیعلت دانسلت؛ به عبارت دیگلر، مثبت نگری »داشلتن امید 
همیشلگی بله یافتلن راه حلل« و بله تعبیلر دیگلر، »خوش بینی« بله خود، انسلان ها و 

جهلان اسلت )اسلالمی، 1387(.
 بررسلی آیلات قلرآن کریلم و روایلات نشلان می دهد کله اغللب تأکیدها بلر خوبی ها، 
درسلتی ها و نقلاط قلوت افلراد اسلت و نقلاط ضعلف و کلژی کمتلر موردتوجله قلرار 
گرفتله اسلت. املام عللی می فرمایلد: »حسلن الظن ملن افضلل السلجایا و اجزل 
العطایلا: خوش گمانلی، از بهتریلن صفلات انسلانی و پربارتریلن مواهلب الهلی اسلت؛ 
الظلن راحله القللب و سلالمه الدیللن: خوش بینلی مایله آراملش قلب و سلالمت دین 
اسلت؛ حسلن الظلن یخفلف الهلم: خوش بینلی انلدوه را سلبک می کنلد؛ ملن حسلن 
ظنله بالنلاس حلاز منهلم المحبله: کسلی کله بله ملردم خوش گملان باشلد، محبلت 
آن هلا را به سلوی خلود جلب می کنلد« )تمیملی آملدی(. این گونه برخورد با مسلائل، 
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آموزشلی اسلت بله انسلان ها کله همیشله نیمه پلر لیلوان را ببیننلد و همه چیلز را بلا 
نلگاه مثبلت و سلازنده بنگرنلد. آموزه هلای قرآنلی بلر این موضلوع تأکیلد می کند که 
جامعله ایمانلی از افلرادی تشکیل شلده اسلت کله در املور خویلش نه تنهلا مثبلت و 
شایسلته عملل می کننلد، بلکله دربلاره افلراد دیگلر جامعله نیلز دیلد مثبلت دارند و 
اعملال و رفتلار آن هلا را املور هنجلاری مثبلت تفسلیر می کننلد. اسلالم برنمی تابلد 
کله شلخصی نسلبت بله دیگری نگلرش و بینلش منفی داشلته باشلد. همان طلور که 
َّلذیَن آَمُنلوا اجَتِنُبلوا کثیلراً ِمَن  ُّلَها الل در سلوره حجلرات آیله 12 آملده اسلت: »یلا ایل
لنِّ إثلٌم«. پیامبلر اکلرم نیلز می فرمایلد: »خداونلد بلا نگاهلی  لنِّ إنَّ بَعلضَ الظَّ الظَّ

خوش بینانله بلا قضایلا برخوردکلردن را دوسلت می دارد«)مجلسلی(.

اقسام مثبت نگری
خوش بینی و مثبت نگری از حیث تعدد متعلقاتش به سه قسم تبدیل می شود:

خوش بینـی بـه خـدا: یکلی از صفلات پسلندیده مؤمنلان، حسلن ظلن به خدا بله معنی 
امیلد بله وعده هلای الهلی، اعلم از رزق و روزی، آمرزش گناهلان و مانند این ها اسلت. 
پیامبلر اکلرم فرمودنلد: سلوگند بله خدایلی که جز او شایسلته پرسلتش نیسلت، 
بله هیلچ مؤمنلی هرگلز خیلر دنیلا و آخلرت داده نشلد جلز بله سلبب خوش بینلی و 
امیلدواری اش بله خلدا و حسلن خللق و اجتنلاب از غیبلت؛ و بله خدایلی کله جلز او 
سلزاوار عبلادت نیسلت، خلدا هیلچ مؤمنی را بعلد از توبه و اسلتغفار علذاب نکند مگر 
بله سلبب بدگمانی اش بله خدا و کوتاهلی اش در امیدواری به او و بدخلقلی و غیبت از 
مؤمنلان«. املام صادقمی فرماید:»حسلن ظلن بله خداوند، این اسلت کله تنها به 
او امیلد داشلته باشلی و جلز از گناهانلت نترسلی«. امام رضلا می فرمایلد: »گمان 
خلود را بله خلدا نیکلو سلازید که ملن باگمان بنلده مؤمن هسلتم، اگلر گمانش خوب 
باشلد، ملن نیلز آن گونله بلا وی عملل کنلم و اگر گملان بدی داشلته باشلد، عمل من 
نیلز طبلق هملان خواهلد بلود«. املام عللی می فرمایلد: »داوود  می گفلت: 
پلروردگارا، کسلی کله تلو را بشناسلد و حسلن ظن به تو نداشلته باشلد، به تلو ایمان 

نیاورده اسلت« )سلبحانی نیلا، 1384(.
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خوش بینـی بـه خـود: از نظر اسلالم، این قسلم از خوش بینی ناپسلند اسلت؛ زیرا کسلی 
کله بله خلود خوش بیلن باشلد، خلود را بی نقلص دیلده اسلت و خلود بله عجلب و 
خودبینلی مبتلال می گلردد.  املام عللی می فرمایلد:» مؤملن صبلح نمی کنلد و 
در شلبانگاه داخلل نمی شلود مگلر اینکله نفسلش نلزد او متهلم باشلد«. آن حضلرت 
می فرمایلد: »اطمینلان و خوش بینلی بله خلود، از اسلتوارترین فرصت هلای شلیطان 
اسلت«. البتله این سلخن بله معنای علدم تکیه  بلر اسلتعداد و توانایی های خلدادادی 
نیسلت؛ ایلن دو را بایلد از هلم جدا کلرد. خوش بینی به خلود، غفلت از کمبودهاسلت 
کله عمللی مذموم اسلت، ولی اعتمادبه نفلس، کشلف قابلیت ها برای ترمیم کاسلتی ها 

و جبلران ضعف هاسلت که پسلندیده اسلت.
خوش بینـی بـه دیگـران: نلگاه خوش بینانله به اطرافیان و مسلائل مختللف از توصیه های 
 دیلن اسلالم اسلت کله روان شناسلان نیلز بلر آن تأکیلد کرده انلد. املام عللی
می فرمایلد: هرگلز بله سلخنی که از کسلی صادر می شلود گمان بلد مبلر، درحالی که 

می توانلی توجیله صحیحلی بلر آن بیابی«. 
در مقابلل ایلن صفلت برجسلته اخالقلی، بدبینلی و سلوظن بله ملردم قلرار دارد کله 
ازنظلر قلرآن مجیلد گناه محسلوب می شلود. آنجا کله می فرمایلد:» البته اصلل گمان 
بلد کله بی اختیلار در ذهلن آدملی نقش می بنلدد، گناه نیسلت؛ بلکه ترتیلب اثر دادن 

و عملل به آن اسلت«. 

راه و روش های ایجاد و تقویت خوش بینی
روش هایلی کله اسلالم بلرای رسلیدن بله مثبت نگلری ارائله می دهلد، عبارت انلد از: 
تلوکل بله خلدا، دعلا و عبلادت، صبلر و بردبلاری، سپاسلگزاری و شلکرگزاری، توبله، 
رضایلت بله مشلیت الهلی، عفلو و بخشلش، وفلای بله عهلد، خویشلتن داری، تواضع، 
احسلان و نیکلی بله دیگلران. خوش بینلی بله سلادگی چنلان راه کارهایلی در اختیلار 
فلرد قلرار می دهلد کله حتی بلا نگاهی اجماللی می توان مؤثر بلودن آن هلا را در ایجاد 
تعلادل روانلی پلی بلرد. این شلیوه ها در روان شناسلی مثبت گلرا به عنلوان ویژگی های 
پسلندیده ای کله انسلان سلالم )از نظلر روانلی( از آن برخوردار اسلت، مطرح شلده اند.
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 الف( توجه به روایات
مضامیلن برخلی از روایلات کله بدگمانلی را مذملت کلرده و خوش گمانلی را تشلویق 
کلرده اسلت و تمرکلز فکلری و عملی بر ریشله های خوش بینلی را توصیه کرده اسلت 
عبارت انلد از: خلوف و خشلیت از خلدا، عبودیلت خاللص، احسلان و تکریلم ملردم، 

تحملل و نظایلر آن. مثلل ایلن احادیث شلریف: 
: از سلوءظن و  نِّ پیامبلر گراملی اسلالم فرمودنلد: »اِحَتِرسلُوا ِملَن الّناِس بُِسلوءالظَّ
بدگمانلی نسلبت بله ملردم بپرهیزید« )ابن شلعبه حرانلی، ص 53(. در جلای دیگری 
لوِء:  َم ِملَن الُمسللِِم َدَملُه َو مالَلُه َو أَن یَظلنَّ بِلِه َظلنَّ السَّ فرمودنلد: »اِّن اهللَ تَعاللی َحلرَّ
خداونلد متعلال، تعلرض به جلان و مال مسللمان و سلوءظن و گمان بد بلردن به او را 
حلرام فرملوده اسلت« )مجلسلی، ج75، ص201(. پیامبلر گرامی اسلالم فرمودند: 
لنِّ ِملنَ الِعبلاَده: حسلن ظلن و خوش بینلی انسلان، خلود یکلی از  »إنَّ ُحسلنَ الظَّ
مصادیلق عبادت اسلت« )قضامی، ص357(. ملوال امیرالمؤمنینفرمودنلد: »أَفَضُل 
: حسلن ظن و خوش بینلی، باالتریلن مرتبله  تقلوا و پرهیلزکاری  لنِّ اللَوَرِع ُحسلُن الظَّ
اسلت« )تمیملی آملدی، ص 226(. در جلای دیگلری فرمودنلد: »َمن لَْم یِحسلْن َظنَُّه 
اِسلَتَوحَش ِملن کلِّ اََحلٍد. کسلی کله حلّس بدبینلی دارد، از همه کس وحشلت دارد« 

)تمیمی آملدی، ص227(.

ب( توجه به فواید خوش بینی
 توجله بله فوایلد خوش بینلی را کله در روایلات بله آن اشلاره شلده و عللم پزشلکی و 
روان شناسلی روز هم مؤید آن اسلت، می توانیم در روایات زیر مشاهده کنیم)محمدی، 
لنِّ راَحُه  1370(. مثلل ایلن احادیلث شلریف: امیرالمؤمنینفرمودنلد: »ُحسلُن الظَّ
الَقللِب َو َسلالَمُه الَبلَدِن: خوش بینلی، مایله  راحتلی جان و سلالمتی تن آدمی اسلت« 
)خوانسلاری، ج3، ص384(. در جلای دیگلری فرمودنلد: »ُحسلُن الّظلنِّ أَن تُخلِلَص 
لَلِل: حسلن ظن )بله خلدا( آن اسلت کله تلو  الَعَملَل َو تَرُجَوِملَن اهلل أَن یعُفلَو َعلِن الزَّ
)اّول( عملل را خاللص کنلی، بعد امید داشلته باشلی که خلدا از خطاهایلت درگذرد« 
)تمیملی آملدی، ص227(. امام جعفر صادقفرمودند: »أَحِسلنوا ظُنونَکم بِاِخوانِکم 
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بِع: در حق برادران خود حسلن ظن داشلته باشلید  تََغَتِنملوا بِهلا َصفلاَء الَقلِب َو نَقاَء الطَّ
کله بلرای شلما صفلای دل و پاکیزه طبعلی به دنبلال خواهد داشلت« )مجلسلی، ج5، 

ص196(.
برخی از فواید خوش بینی عبارت اند از:

- سلالمت و نشلاط بدنلی و روحلی )افلراد خوش بین به خللق، خدا و هسلتی، از طول 
عمر بیشلتری برخوردارند(.

- جلب لطف خدا.
- خلدا طبلق ظلِن بنلده  خلود بلا او عملل می کنلد. اگلر خوش بیلن بله خالق باشلد، 

بلرای او خیلر مقلدر می کنلد.
- استجابت دعا و دفع شر.

- جلب محبت و دوستی )خوش بینی مردم(
- کاهلش غلم و انلدوه )افلراد خوش بیلن در هلر سلختی و بحلران، یلک موقعیلت 

مطللوب می بیننلد و آن را اقبلال بلرای خلود می داننلد(.

ج( توجه به گناهان نشأت گرفته از بدبینی
 از سلوی دیگلر، گناهانلی هلم در بسلتر بدبینلی می روید مثل حسلد، غیبلت، کینه و 

گناهان دیگر )دسلتغیب شلیرازی، 1371(.

د( استفاده از جمالت مثبت
 از جملالت مثبلت تأکیلدی زیلادی اسلتفاده کنیلد؛ ملن خوش بیلن هسلتم. ملردم 
دوست داشلتنی اند. زندگانلی زیباسلت؛ زندگانلی سلیبی اسلت، گاز باید زد با پوسلت.

هـ ( ریشه کن کردن علل بدبینی
 علدم آگاهلی و شلناخت )بلا تفکلر و مشلورت(، واقع شلدن در محللی کله در معرض 
تهملت هسلتیم، تلرك مجالسلت بلا علما و خوبان و هم نشلینی بلا بلدان و بدگمان ها.
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و(گرامی داشتن طرف مقابل
از دیگلر روش هایلی کله اسلالم بلرای رسلیدن بله مثبت نگلری ارائله می دهلد گرامی 
داشلتن طرفلی کله بله او بدگملان شلده ایم و اطمینلان بله او)بیش تلر از پیلش(، دعا 
کلردن بلرای او و مأیوس کردن شلیطان از وسوسله اسلت؛ چلون قوه  خیلال، پذیرای 
هلر احتماللی اسلت و شلیطان دقیقلاً از همیلن کانلال وارد می شلود و بله احتماالت، 
رنلگ بلد و وسوسله شلیطانی می زند و بلا تکرار آن در ذهن، سلبب عملی شلدن افکار 

بلد می شلود )نراقلی، 1381( و ایلن مسلئله بلا تکلرار به شلکل علادت درمی آید.

ز( تقویت نفس و اراده
تقویلت نفلس و اراده با انجام دسلتورات الهلی و ترك محرمات تا حسلن ظن به تدریج 

ملکله  او شلود و بدگمانی که عادت شلده از بین برود.

ح( رفتن به جنگ بدبینی زمانی که هنوز فکر است
بایلد زمانلی بله جنلگ بدبینلی برویلم کله هنلوز فکلر اسلت و گملان؛ چلون اگلر به 
عملل آیلد و ریشله بدوانلد، سلخت می شلود بلا آن مبلارزه کرد. چلون روان شناسلان 

اعتقاددارنلد کله هلر فکلر و اندیشله ای تمایلل دارد کله بله عملل تبدیل شلود.

ط( توجه به تنها بودن بدبین ها
 بدبیلن همیشله تنهاسلت؛ چلون او مردم را خیانلت کار و ناپایلدار در دوسلتی می پندارد. 
امیرالمؤمنیلن فرمودنلد: بدگمانی بر هرکسلی چیره شلود، صلح و صفایلی را که بین 
او و دوسلتانش بلود، بله هم می زنلد؛ دیگر اینکه او از ترس اینکه شلر دیگران به او برسلد، 

خلود را از بلرکات ارتباط با مسللمانان محروم می کند )دسلتغیب شلیرازی، 1371(.

ی( عدم کمک به بدبینی دیگران
 بله بدبینلی دیگلران کملک نکنیم و به بنلدگان خداوند ترحلم کنیم؛ مثلاًل در روایت 
داریلم کله از موضلع تهملت دوری کنید تلا زمینه بدبینلی را برای ملردم فراهم نکنید 
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و آن هلا را بلا بدبینلی در گنلاه نیندازیلد؛  دیگلر اینکله حضلرت عللی فرمودنلد: 
»هلر کله خلود را در معلرض تهملت )بدبینلی( قلرار دهد، کسلی را جز خلود مالمت 
نکنلد«. بله همیلن جهت بلود که وقتلی پیامبر با همسلرش صفیله از محلی عبور 
می کردنلد و ملردی از کنلار آن هلا گذشلت؛ حضلرت بله او گفتنلد: ایلن زن، صفیله 
همسلرم اسلت. ملرد گفت: نیلازی نبود بگوییلد من به شلما بدگمان نیسلتم. حضرت 
فرمودنلد: شلیطان در رگ و خلون بنلی آدم جلا دارد؛ ترسلیدم بلر شلما نفلوذ کنلد و 
باعلث هالکلت شلما شلود. اگر ایلن املر در جامعه ای شلیوع پیلدا کند، مردم نسلبت 

بله هلم دلسلوز شلوند، درصد بدگمانلی خیللی پایین می آیلد )نراقلی، 1381(.

ک( درمان بدبینی های بیمارگون
 برخلی از بدگمانی هلا ریشله در بیماری هلای شلدید روانلی دارنلد کله نیلاز اسلت 
بله مشلاوره های روان شناسلی و روان پزشلکی رجلوع شلود. گاهلی انسلان متوجه این 
صفلت زشلت خلود )بدبینی( شلده و درصدد رفلع آن اسلت. در زیر برخلی از راه های 

علالج را ذکلر می کنیلم:
گاهلی انسلان نسلبت به این حالت شلرطی شلده و به خاطلر تکرار آن علادت می کند؛ 
مثلاًل وقتلی فلردی بدبینلی خلودش را بله دیگلران گفتله، آن هلا بلا حرف هلای خود، 
لبخنلد و تأییلد خلود، فرد بدبیلن را تقویت و تشلویق می کنند و او بر ایلن کار مصرتر 
می شلود؛ به گونله ای کله از ایلن کار للذت می بلرد. ایلن فلرد می توانلد با کارهلای زیر 

از ایلن صفلت بد فاصلله بگیرد:
یک: بیشتر با افرادی بنشیند که او را تشویق به این کار نکنند.

دو: بلرای کار زشلت خلود جریمله در نظلر بگیلرد؛ مثلاًل می تواند به فردی که نسلبت 
بله او بدبیلن بلوده، رجلوع کنلد و از او معذرت خواهلی کنلد؛ ازآنجلا کله عذرخواهلی 
بلرای فلرد سلخت اسلت، سلعی کنلد بلار دیگلر مرتکلب نشلود،  یلا اینکله می توانلد 
یک چیلز باارزشلی از خلودش را در نظلر بگیلرد و عهلد و یلا نلذر کنلد کله اگلر بله او 
بدگملان و بدبیلن شلدم، این شلیء باارزشلم را بله او می دهم و چلون دل کندن از آن 

برایلش سلخت اسلت، سلعی می کنلد از بدبینلی فاصلله بگیرد. 
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سـه: از جملالت مثبلت زیاد اسلتفاده کند. ملن دیگران را دوسلت دارم، من خوش بین 
. هستم

ل( بدبینی و بدگمانی را مخالفت با امر خدا بدانیم
در قلرآن آیاتلی وجلود دارد کله بله ملا دسلتور داده از گمان هلای بلد پرهیلز کنیلم، 
چلون باعلث گنلاه می شلوند. بدبینلی گنلاه اسلت و گنلاه زمانلی انجلام می گیلرد که 
انسلان مؤملن غافلل اسلت؛ پس بلا ذکر خلدا و دعلا و قرائت قلرآن، حاللت مراقبت را 
از نفلس خلود را تقویلت کنیلم تلا در ملرداب گنلاه نیفتیلم. توجه داشلته باشلیم که 
مؤملن نلزد خلدا عزیلز و محترم اسلت و حفلظ آبروی او از طرف خدا بسلیار سلفارش 
شلده اسلت. حتلی علزت او از کعبله زیادتر دانسته شلده، پس بلا حفظ آبلروی مؤمن، 
خداونلد را خشلنود و شلیطان را مأیلوس کنیلم؛ و بدانیلم کله اگلر بدبینلی ما خالف 

واقلع از آب درآیلد، جبلران آن )برگردانلدن آبلروی رفته( مشلکل اسلت.
بلا توجله بله مطالب ذکرشلده بایلد گفت که بلرای اینکه انسلان به صفلت خوش بینی 
آراسلته شلود و صفلت بداخالقلی را از خانله  دللش بیلرون کند، الزم اسلت همیشله 
در حلال مراقبله )یلاد خلدا( باشلد و دیگر اینکه بلر غفلت خود پافشلاری نکنلد )مثاًل 

عذرخواهلی از طرفلی که بله او بدگمان شلده ایم(. 

3.توجه به آثار بد سوءظن و بدگمانی
ِّلِه، اِنَّ اهللَ تَعالی یَقوُل:  نَّ َفَقد اَسلاَء بَِرب  رسلول خلدا فرمودنلد: »َمن اَسلاَء بِاَخیِه الظَّ
«: هلر کله بله بلرادر خلود گمان بلد بلرد، به پلروردگارش  لنِّ اِجَتِنُبلوا کثیلراً ِملَن الظَّ
گملان بلد برده اسلت؛ زیرا خلدای تعالی می فرماید: از بسلیاری از گمان هلا بپرهیزید« 
)متقلی هنلدی ، ح7587(. کله ایلن موضلوع، ملورد تأییلد عللم روز و روایات اسلت و 

برخلی از آن هلا عبارت اند از:
1. آفت دین )بدگمان شدن به مهربان ترین موجود یعنی خالق هستی(.

2. تشویق به بدی ها )حسد، غیبت، کینه(.
3. بیماری روحی و جسمی )بداخالقی باعث فرسایش و مسمومیت جسم می شود(.
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4. سلب اعتماد و زوال امنیت مردم.
5. هالکلت، )مثلاًل کسلی کله بله خلدا بدگملان باشلد و جهلان را بی هلدف بدانلد، 

می توانلد دسلت بله هلر جنایتلی بزنلد(.
6. ترس، بخل، حرص.

4. خوش رویی، خوش خویی، خوش گویی
خوش رویلی سلبب برقلراری رابطله گلرم، جللب توجله افلراد و تشلدید محبلت قلبی 
ایشلان می شلود. در مواجهله دو نفلر با یکدیگر، پیش از هر سلخن و عملل، دو صورت 
بلا هلم روبله رو می شلود. مواجهله دو انسلان با هلم و کیفیت ایلن رویارویلی چهره ها، 
کله آغازگلر یلک تعامل خوب اسلت، نقش مهملی در نحوه گفتلار و رفتلار دارد و رمز 
گشلایش قفلل دل هاسلت. خوش رویلی، هلم در نلگاه مطلرح اسلت، هلم کل چهلره 
و هلم در لبخنلد. هلم در گفتلار آشلکار می شلود، هلم در رفتلار. چه بسلا رابطه هلا و 
دوسلتی هایی کله بلا »ترش رویلی« و »اخلم کلردن« و »عبلوس شلدن« به هم خورده 
اسلت. از سلوی دیگر مبدأ بسلیاری از آشلنایی ها هم یک »تبّسلم سلاده« بوده اسلت. 
وقتلی بلا چهلره شلکفته و بلاز بلا کسلی روبله رو می شلوید، درواقلع کلیلد محبلت و 
دوسلتی را بله دسلِت او داده اید. برعکس، چهلره اخمو و ابروهای گره خلورده و صورِت 

درهلم و بسلته، دریچله ارتبلاط و صمیمیلت را می بندد )محدثلی، 1379(.
 اگلر ایلن خوش رویلی و خنده رویلی بلا نّیت پلاك و الهی انجلام گیرد، عالوه بلر تأثیر 
محبت آفریلن، »حسلنه« و »عبلادت« به حسلاب می آیلد. املام باقلر  فرمودنلد: 
ُجللِ فلی َوْجلِه اخیِه َحَسلَنٌه: لبخند انسلان به چهره برادر دینی اش حسلنه  لُم الرَّ »تََبسُّ

اسلت« )کلینی ، ج4، ص559(.
 تبّسلم، مبلدأ بسلیاری از آشلنایی ها و زداینلده بسلیاری از غم هلا و کدورت هاسلت. 
برخلورد بلا چهلره بلاز بلا دیگلران، آنلان را آماده تلر می سلازد تلا دل بله دوسلتی بلا 
شلما بسلپارند. خنده رویلی و بّشلاش بلودن، دیگلران را دل و جلرأت می بخشلد تلا 
بی هیچ هراس و نگرانی، با شلما باب آشلنایی را باز کنند و سلفره دلشلان را پیشلتان 
بگشلایند. اگلر با خوش رویی بتوانید بار سلنگین غم دوسلتان را سلبک کنیلد، کارتان 



102

عبلادت اسلت و اگلر بلا یک تبّسلم، بتوانید خاطری را شلاد سلازید، به خلدا نزدیک تر 
شلده اید. بله قلول حافظ:

دائم گل این بستان، شاداب نمی ماند                        
دریاب ضعیفان را، در وقت توانایی 

»ملن مواعلظ عللی: إّن أحسلن ملا یألف به النلاس قللوب اوّدائهم ونفوا بله الّضغن 
علن قللوب أعدائهلم حسلن البشلر عنلد لقائهلم والتفقد فلی غیبتهلم والبشاشله بهم 
عنلد حضورهلم: بهترین راه برای نفوذ در دل دوسلتان و زدودن کینه از دل دشلمنان، 
گشلاده رویی اسلت هنلگام مالقلات و جویا شلدن حال آن هلا از روی مهلر و محبت در 
موقلع غیبلت، و شلادی و خوشلحالی هنلگام حضلور و آمدنشلان« )ابن شلعبه حرانی، 

ص218 ؛ عالمه مجلسلی، ج75، ص57(.
 خوش رویلی و خوش برخلوردی، سلبب جللب محبلت افلراد و تألیلف قلوب اسلت. در 
روایلت دیگلری از املام عللی آملده که فرمودنلد: »التلوّدد نصف العقل«: دوسلتی 
و محبلت نیملی از عقلل اسلت )قصلار، 142(. ایلن حدیلث بلرای همله مسلئولین در 
نظلام اسلالمی و باألخلص روحانیونلی کله مسلئولیتی را در اداره یلا نهلادی دارند و یا 
در مسلاجد در صلف اول برخلورد با ملردم و به ویژه جوانان هسلتند، بسلیار قابل توجه 
اسلت. زیلرا افلرادی کله بلرای انجلام کاری مراجعله می کننلد، ازنظلر ایملان در یلک 
سلطح نیسلتند؛ چه بسلا یلک برخلورد سلرد و یلا یلک بی اعتنایلی بله ارباب رجلوع، 
موجلب شلود کله او از دیلن زده شلود و اعتقلادش سسلت شلود و بالعکلس اخلالق 
خلوش، موجلب می شلود کله او بله دیلن و اسلالم خوش بیلن شلده و جلذب شلود. 

»المؤملن بشلره فلی وجهله و حزنه فلی قلبه«)قصلار، 333(.
 خوش گویلی، از شلاخه های دیگلر »حسلن خلق« اسلت؛ یکلی از عوامل اصللی ایجاد 
رابطه هلای اسلتوار و پیوندهلای صمیملی، گفتلار دل پذیلر و شادی بخشلی اسلت کله 
دل هلا را تسلخیر می کنلد. متانلت در سلخن و ادب در گفتلار و زیبایلی در کالم، 
خصللت پلاك دالن بی کینله اسلت و خلق وخلوی اولیلاء دیلن اسلت. ارزش انسلان و 
جوهلره وجلودی اش را زبلان و بیلان روشلن می سلازد: یکلی تحقیلر می کنلد، یکلی 
تشلویق. یکلی عیب جویلی می کنلد، دیگری تحسلین و تقدیلر. یکی مالملت می کند، 
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دیگلری پروبلال می دهلد و امیلد می آفرینلد. کدام یلک خوب تر اسلت؟ شلما خودتان 
چگونله بیلان و زبانلی دارید؟ تللخ یا شلیرین؟ گزنده یلا مرهم گذارنده؟ آیا بلا دیگران 
همان گونله صحبلت می کنیلد کله دوسلت داریلد دیگلران بلا شلما آن چنلان حلرف 
بزننلد و خطلاب کننلد؟ پذیرایی از دیگران، همیشله با غذا و میوه و شلیرینی نیسلت. 
گاهلی پذیرایلی، با یک  کالم خوب و سلخن شایسلته اسلت. این اِکلرام، باالتر از تغذیه 
و اطعلام اسلت؛ زیلرا گفتلار شایسلته و زیبلا غلذای روح اسلت. گفتن یلک »آفرین«، 
»احسلنت« و»بلارك اهلل« مگلر چقلدر هزینله و خلرج دارد؟ کسلانی هسلتند که جان 
می دهنلد، وللی حاضلر نیسلتند یلک  کالم تشلویق آمیز و محبت بلار بلر زبلان جلاری 
کننلد )محدثلی،1379(. رسلول خلدا کله اسلوه  اخالق حسلنه و الگلوی ادب در 
َج  گفتلار و رفتلار اسلت فرموده انلد: »َملْن اَْکلَرَم اَخلاُه المؤملَن بِکلملٍه یُلِْطُفُه بهلا َو َفرَّ
َعنله ُکْربََتلُه لَلْم یَلَزْل فلی ظلّل اهللِ  الَمملُدوِد َعلیِه الّرحملُه ما کاَن فی ذللک: هر کس 
بلرادر باایمانلش را بلا گفتلن کالملی مالطفت آمیلز و غلم زدا، ملورد تکریم قلرار دهد، 
تا وقتی او شلادمان اسلت، گوینده آن سلخن همواره در سلایه رحمت گسلترده الهی 

به سلر می بلرد« )کلینلی، ج2، ص206(.
 کالم تشلویق آمیز و آفریلن و مرحبلا گفتلن نسلبت بله عملل شایسلته دیگلری نیلز، 
ازاین گونله صالحلات اسلت. باز هلم از کالم املام صادقبشلنویم: »َمْن قلاَل اِلخیِه 
الُمؤِملِن َمْرَحبلا َکَتلَب اهللُ  لَلُه َمْرَحبلا اِللی یَلْوِم القیاَمِه: هلر کس به بلرادر مؤمن خود 
مرحبلا بگویلد، خلدای متعلال تلا روز قیاملت بلرای او مرحبلا و آفریلن می نویسلد« 

)کلینلی، ج 2، ص 611(.
 غیلر از پلاداش الهلی، تأثیلرات اجتماعلی »خوش گویلی« در نلرم سلاختن دل هلا و 
جللب عاطفه هلا و اسلتوار سلاختن رابطه هلا مشلهود اسلت. آنکه خوش سلخن باشلد، 
از دیگلران نیلز کالم نیکلو می شلنود. »ایلن جهلان کلوه اسلت و فعلل ملا نلدا« و 
البتله کله حلرف و سلخن ملا هلم در کوهسلتان زندگلی  انعلکاس دارد و خوبلی آن 
بله خودملا منعکلس می شلود. کسلی کله گفتلار مؤدبانله داشلته باشلد، دیگلران نیز 
بلا او مؤدبانله سلخن خواهنلد گفلت. وگرنله »کلوخ انلداز را پلاداش، سلنگ اسلت«.از 
کالم ملوال عللی اسلت کله: »اَْجِمللُوا فِی الِخطلاِب تَْسلَمعُوا َجمیلَل الَجلواِب: زیبا 
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خطلاب کنیلد، تلا جلواب زیبلا بشلنوید«)تمیمی آملدی ، ح2568(. کیفّیلت برخورد 
ملا بلا انسلان های دیگلر، هملان نتیجله را بله ملا برمی گردانلد. ادب، ادب ملی آورد و 
بی احتراملی، بی احتراملی، بدزبانلی و اهانلت متقابلل را در پلی دارد )محدثی،1379(.

 از رملوز موفقیلت حضلرت رسلول در دعلوت و رسلالت خویلش، اخلالق نیکلو و 
برخلورد شایسلته و جلّذاب بلا ملردم بلود. »حسلن خللق« آن حضلرت، امتیلاز بلارز 
آن مظهلر رأفلت و رحملت بلود. بلا همیلن »اکسلیر اعظم« دل هلا را جلذب می کرد، 
الفلت  می کلرد،  مبلّدل  مهربانلی  بله  را  کینه هلا  می سلاخت،  دوسلت  را  دشلمنان 
می آفریلد و پیونلد ملی داد، دل هلا را بلا دل هلا، دسلت ها را بلا دسلت ها! و بله همیلن 
َّلَک لََعلی ُخلْلٍق َعظیٍم« )قللم:29( از خدای عظیم دریافلت کرد. کالم  سلبب ملدال »اِن
نلرم، رفتلار شایسلته، گفتلار مؤدبانله و جاذبله دار، تحملل فلراوان و حللم و بردباری و 
چهلره گشلاده و بّشلاش، از مظاهلر و جلوه های »حسلن خلق« اسلت. بله تعبیر دیگر، 
وقتلی محبلت خود را به دیگران ببخشلید، در حوادث، صبور و شلکیبا باشلید، خشلم 
خلود را فروخلورده، خویشلتن داری کنیلد، بدی را با خوبی پاسلخ دهید و از خشلونت 
و عصبانیلت و بدزبانلی و تحقیلر و توهیلن و تکّبر به دورباشلید، دارای »حسلن خلق« 

هسلتید )محدثی، 1379(.
 اگلر خداونلد بله صاحبلان حسلن خللق، پلاداش جهلاد و شلهادت می دهلد، بیجلا و 
گلزاف نیسلت، زیلرا ایلن هلم نوعلی مجاهلده اسلت. پیامبر اکلرم بلرای تثبیت و 
گسلترش همیلن کماالت اخالقلی و »خوش خویلی« برانگیخته شلد. از کلمات نورانی 
ُجللَ یُلْدِرُك بُِحْسلِن ُخلِْقِه َدَرَجَه الّصائِِم القائِِم: گاهی انسلان در سلایه  او اسلت: »اِنَّ الرَّ
خوش خویلی، بله مقام و رتبه روزه داران شلب زنده دار می رسلد« )محمدی ری شلهری 
، ج3، ص140(. املام حسلینفرمودند: »اَلُْخلْلُق الَْحَسلُن ِعَبلاَدٌه َو الّصْملُت َزیلٌن: 

خوش خویلی، عبادت اسلت و سلکوت، زینلت« )کلینلی، ج2، ص264(.
 حسلن  خللق و خوش برخلوردی در جوامعلی که بر اسلاس ایمان و مبانی الهی تشلکیل 
 شلده اسلت، ریشله در متلن عقیلده دارد و انسلان ها بلا هم یکلدل و صمیمی و دلسلوز 
و رئلوف و بامحّبلت هسلتند. پیامبلر اکلرم  رابطله مؤمن بلا مؤمن و برخوردشلان را 
بلا هلم، همچلون رسلیدن یک تشلنه بله آب سلرد و گلوارا می دانند کله با آن سلیراب 
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می شلوند. در معاشلرت مسللمانان بلا هلم، بایلد هملدل بلودن و رابطله قلبلی، بیش از 
رابطله جسلمانی و پیونلد سلطحی حکم فرما باشلد، تا به محبلت متقابل، انلس و الفتی 
پایلدار و روابلط تعامللی بلا کمال میل و خواسلت درونی بینجامد. سلالم و احوالپرسلی، 
مصافحله، ُحسلن خللق، چهلره گشلاده، لبخنلد بامحّبت و برخلورد نیلک، می تواند این 
رابطله اثربخلش را ایجلاد کنلد. معیار اسلالمی بودن اخالق هر مسللمان را نله در ظاهر 
بلکله بایلد در عملل و نحلوه معاشلرتش بلا دیگلران و ارتباطش بلا خالق جسلتجو کرد. 
خوش خلقلی، ملرام مسللمانی اسلت. بله فرملوده حضلرت رسلول: »ایملان کسلی 
کامل تلر اسلت کله اخالقلش بهتلر باشلد، کسلی بله پیامبلر شلبیه تر و بله او نزدیک تر 
اسلت که خوش خلق تر باشلد« )محملدی ری شلهری ، ج1، ح5024 و5025، ص800( 
و بله تعبیلر املام صلادق: »پلس از عمل بله واجبات الهلی، محبوب تریلن کارها نزد 
خداونلد، آن اسلت کله انسلان اخالقلی سلازگار با مردم داشلته و اهلل »مدارا« باشلد.« 
)کلینلی ، ج 2، ح 4، ص 105(. گفتلار و رفتلار ملا منعکس کننلده حلاالت درونی ملان 

اسلت، بکوشلیم هر چه روشلن تر و شلّفاف تر باشلد )محدثلی،1379(.

5. گشاده رویی همراه با تبّسم و لبخند
زندگلی بهشلتی یعنلی زندگلی بلا لبخنلد؛ لبخندزدن در شلروع هلر ارتبلاط، درواقع 
ارسلال پیلام مهلر و محبلت و دوسلتی اسلت. یکلی از مقوله های بسلیار مهلم و یقیناً 
یکلی از ضرورت هلای جامعله، لبخنلد اسلت. لبخنلد یکلی از نیازهلای زندگی انسلان 
اسلت. زندگلِی بی شلادی و بی لبخنلد، زندگی دوزخی اسلت. زندگی بهشلتی، زندگی 
بلا لبخنلد اسلت. حضلرت عللی فرمودنلد: »المؤملن بشلره فلی وجهله و حزنله 
فلی قلبله«. )قصلار، 333( »اگلر غصله ای داریلد، بایلد در دلتلان نگله  داریلد؛ مؤملن 
این طلوری اسلت. لبخنلد و شلادی مؤملن در چهلره اوسلت. اصلاًل چهره ها باید شلاد 
باشلد. اگلر بلا چهلره خودتلان می توانیلد بله جامعله شلادی بدهیلد، بایلد ایلن کار 
را بکنیلد. شلادی الزم اسلت و بایلد آن را بلرای ملردم تأمیلن کلرد؛ منتهلا ایلن کار 
برنامه ریلزی می خواهلد. البتله شلماها برنامه ریلزی کرده ایلد. ایلن ملواردی کله ملن 
می گویلم »بایلد«، معنایلش ایلن نیسلت کله شلما نکرده ایلد. شلما کارهلای زیلاد و 
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خوبلی کرده ایلد و ملن می خواهلم بلر ادامله  آن هلا تأکید کنم. مراقب باشلید شلادی 
در ملردم بلا لودگلی و ابتلذال و بی بندوبلاری هملراه نشلود؛ از ایلن طریلق بله ملردم 
شلادی داده نشلود. همه جلور می شلود به ملردم شلادی داد؛ از نوع صحیح آن شلادی 
داده شلود. گاهلی اوقلات یلک لطیفه یلا یک تعبیلِر بجا مخاطب را شلاد و خوشلحال 
می کنلد؛ گاهلی هم ممکن اسلت یک آدم لوده بلا ده جلور ادا درآوردن، نتواند آن طور 
شلادی را ایجلاد کنلد. شلادی کردن و شلادی دادن به ملردم، به معنای لودگی نیسلت. 
یکلی از آقایانلی کله در صداوسلیما گاهلی صحبلت می کنلد و مصاحبه هلای خلوب و 
صحبت هلای خوبلی دارد - ملن گاهلی گلوش کلرده ام - اصلاًل شلوخی نمی کنلد؛ اما 
تعبیلرات و کیفیلت بیانلش طلوری اسلت که انسلان گاهلی بی اختیلار لبخنلد به لب 
ملی آورد؛ این طلور خلوب اسلت« )مقلام معظلم رهبلری، بیانلات در دیدار مسلئوالن 

سلازمان صداوسلیما 1383/9/11(.
 املام عللی در نهج البالغله، حکملت 325 می فرماینلد: »َفاْخِفلَض لَُهلْم َجناَحلک 
َو أَلِلْن لَُهلْم جانَِبلک َوابُْسلْط لَُهلْم َوْجَهلک: برای ملردم باللت را فلرود آور و پهلویت را 
نلرم و چهلره ات را بلرای آنلان گشلاده گلردان.« خوش رویلی، دل ها را جلذاب و مهر و 
محبلت را دوجانبله می سلازد. املام باقر  می فرماینلد: »َصنائِلُع الَْمْعُروِف َو ُحْسلُن 
الِْبْشلِر یکِسلباِن الَْمَحبَّلَه و یْدِخلالِن الَْجنَّلَه َو الُْبْخلُل َو ُعُبلوُس الَْوْجلِه یْبِعلداَن ِمَن اهللِ 
َو یْدِخلالِن الّنلار: نیکلی بله ملردم و گشلاده رویی، باعث کسلب محبت و داخل شلدن 
در بهشلت اسلت. بخلل و چهره عبلوس و گرفتگی چهلره باعث دوری از خلدا و داخل 

شلدن در آتش دوزخ اسلت« )کلینلی ، ج2، ص103(.
حسلن برخلورد و گشلاده رویی، آیینله ای اسلت کله کراملت نفلس و بلنلدی هملت و 
بزرگلی روح انسلان را نشلان می دهلد. امیلر مؤمنلان عللی می فرماینلد: »بِْشلُرك 
یلُدلُّ َعللی کَرِم نَْفِسلک: گشلاده رویی تو نشلانه کراملت و بزرگواری توسلت« )تمیمی 

آملدی ، ج1، ص308(.
املام باقلر  فرمودنلد: »لبخنلد ملردی بلر صلورت بلرادر مؤمنش و برطلرف کردن 
گرفتلاری و مشلکل از او، کار نیکویلی اسلت و بعلد فرملود: محبوب تریلن چیلز نلزد 

خلدای متعلال، ادخلال سلرور در قللب مؤملن اسلت» )کلینلی، ج2، ص188(.
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 املام صادقفرملود: »خداونلد بله حضلرت داود وحلی نملود کله اگلر بنده ای 
از بندگانلم به سلوی ملن بلا حسلنه آملد، بله خاطر آن حسلنه، او را مسلتحق بهشلت 
می کنلم؛ حضلرت داود  علرض کلرد، خداوندا آن حسلنه چیسلت؟ فرملود در دل 
بنلده مؤملن من شلادی ایجاد کلردن، اگرچه بلا یک علدد خرما باشلد؛ و بعد حضرت 
داود  گفلت، خدایلا سلزاوار اسلت کسلی کله تو را شلناخت، از تلو ناامید نشلود« 

)کلینلی، ج2، ص189(.
 املام صلادق  بله عبداهلل بن جنلدب می فرمایلد: »پلاداش کسلی کله در ایلن دنیا 
بلرادر مؤمنلش را شلاد کنلد، این اسلت کله در آخرت خلدای متعلال تاجلی از نور بر 

سلر او می گلذارد« )محلدث نلوری، ج12، ص401(.
 از سلوی دیگلر، گشلاده رویی سلبب می شلود خداوند با فضلل و کرمش، گناهلان او را 
ببخشلد و وی را وارد بهشلت کنلد. املام صلادق می فرمایند: »سله چیز اسلت که 
اگلر کسلی با یکلی از آنان در پیشلگاه الهی قرار گیلرد، خداوند، بهشلت را بر او واجب 
می کنلد: انفلاق بله هنلگام فقلر و تنگ دسلتی، گشلاده رویی با همله ملردم و انصاف با 

ملردم« )کلینی ، ج2، ص10(.
 از املام حسیننقل شلده اسلت کله »در نلزد ملن کالم پیامبلر صحیلح و درسلت 
اسلت کله فرملود: محبوب تریلن و دوست داشلتنی ترین عملل در پیشلگاه خداونلد 
تبارك وتعاللی بعلد از نماز، خوشلحال کلردن مؤمن اسلت درصورتی که هملراه با گناه 

نباشلد« )مجلسلی، ج44، ص194(.
 علالوه بلر این ، پژوهش ها نشلان می دهلد دیگران با دیلدن فرد گشلاده رو و فردی که 
لبخنلد بله چهلره دارد، حس خوبی در وجودشلان ایجاد می شلود و ناخلودآگاه اعتماد 
بیشلتری بلرای برقلراری ارتبلاط بلا او در آن هلا بله وجلود می آیلد، حتلی رهگلذری 
کله در خیابلان بله دنبلال یلک نشلانی باشلد، از بیلن آدم های خیابلان، به فلردی که 
گشلاده رو و متبسلم اسلت متمایلل می شلود و از افلراد عبلوس کناره گیلری می کنلد. 
ایلن یافته هلا مؤیلد بیانات گهربار ائمله طاهریناسلت و ارزش و اهمیلت چهره باز 

و متبسلم را در برقلراری تعامل هلای اثرگلذار، نشلان می دهد.
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6. شوخ طبعی
سلیرت نیکلو و اخلالق خلوش، جلوان را نلزد خداونلد محبلوب می کنلد و اگلر ایلن 
حسلن خلق، شلادی دیگران را در پی داشلته باشلد، پیامبر و خدا را خرسلند خواهد 
نِی  نِی َو َمْن َسلرَّ کلرد؛ زیلرا رسلول خلدا می فرماینلد: »َملْن َسلرَّ ُمْؤِمنلا َفَقلْد َسلرَّ
َفَقلْد َسلرَّ اهللَ: هلر کلس مؤمنلی را مسلرور کنلد، همانا مرا شلاد کلرده و هلر کس مرا 

شلادمان کنلد، خداونلد را خوش حلال سلاخته اسلت« )کلینلی، ج 2، ص 188(.
 شلوخ طبعی، از گونه هلای شلیرین و زیبلای شلادمانی اسلت کله آن را از ویژگی هلای 
دیلن داران دانسلته اند: »ألُْمْؤِملُن ِدِعلٌب لَِعلٌب: مؤملن، شلوخ و اهل سلرگرمی اسلت« 
)مجلسلی، ج 74، ص 153(. روزی املام صلادق از یونلس شلیبانی پرسلید: در 
برخلورد بلا یکدیگلر چله مقدار ملزاح می کنیلد؟ گفلت: خیلی کلم. امام این شلیوه را 
نپسلندید و فرمودنلد: ملزاح کلردن، جلزو اخلالق نیلک و وسلیله ای بلرای خوش حال 
سلاختن دیگلران اسلت. روش پیامبلر ایلن بلود که بلرای خوش حلال کردن افلراد، با 

آنلان ملزاح می کلرد« )کلینلی، ج 2، ص 663(.
 بخلش اصللی وجلود آدمی، روح اوسلت و جسلم، تنهلا قالب و مرکبی برای آن اسلت. 
جلوان بلرای اینکله بتوانلد در میلدان زندگی بله صورت بانشلاط و فعال حضلور یابد و 
فعالیلت خویلش را از سلر گیلرد، باید ازنظلر روحی نیز تقویت شلود. خنده و شلوخی 
و شلاد کلردن دیگلران، یکلی از مهم ترین این راه هاسلت که سلیره پیشلوایان معصوم 
در ایلن زمینله راهگشلا و آموزنلده خواهلد بود. پیشلوایان معصلوم، شلوخی و مزاح را 
بلرای انسلان ها، به سلان داروی شفابخشلی می داننلد کله مصلرف بجلا و محلدود آن 
در کاسلتن نگرانی هلا، تقویلت پیونلد دوسلتی در جامعه و تسلکین دردهلای روحی و 

روانی سلودمند و الزم اسلت )جوهلری، 1385(.  
املام باقلر کسلی را کله در حضلور دیگران ملزاح کند، به شلرط آنکه بله خاطر آن 
شلوخی مرتکلب لغزشلی نشلود، محبلوب خدای متعلال دانسلته اسلت و می فرمایند: 
»اِنَّ اهللَ یِحلبُّ الُْمداِعلبَ فِلی الْجماَعلِه بِلال َرَفلٍث: خداوند کسلی را کله در میان جمع 

بلدون ناسلزاگویی مزاح کند، دوسلت ملی دارد« )مجلسلی، ج 76، ص 60(.
 شلوخ طبعی یکلی از مؤثرتریلن مهارت هلا بلرای افزایلش اثربخشلی در تعاملل بلا 
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دیگلران به خصلوص جوانلان اسلت. به کارگیری شلوخ طبعی بلرای خلق پیونلدی بین 
خود و مخاطبین اسلت تا از گوش سلپردن به شلما لذت بیشلتری ببرند. اسلتفاده از 
شلوخ طبعی می توانلد به عنلوان ابلزاری هوشلمندانه به منظلور ارائه چهلره ای صمیمی 
و دوسلتانه تر و ایجلاد زمانلی خلوش، بلرای افلرادی کله در اطلراف شلما هسلتند، 
مورداسلتفاده قلرار بگیلرد. اتفاقلاً ایلن لحظلات خلوب و خلوش، بهتریلن زملان برای 
انتقلال پیلام اسلت. در ایلن زمان که احسلاس و هیجان برانگیخته شلده اسلت، هر دو 

نیمکلره راسلت و چلپ مغلز فعال و بلرای دریافلت مطالب در دسلترس هسلتند.
پیامبلر بزرگوار اسلالم بااینکه شلاخص ترین الگوی فضایل اخالقی بلود، ولی گاه و 
بلی گاه بلا برخی افراد شلوخی های زیبلا و نمکین می کردند. ایشلان با شوخی هایشلان 
دل ملردم را شلاد می سلاخت و غبلار غلم و انلدوه را از سلیمای آنان می زدود. ایشلان 
می فرماینلد: »اِنّلی أَلَْملَزُح َو ال أَقلُوُل ااِّل َحّقلا: همانلا من شلوخی می کنلم، ولی چیزی 

جلز حلق نمی گویم« )مجلسلی، ج 16، ص 116(.
»روزی  ام ایملن، خدملت پیامبلر رسلید و علرض کلرد: همسلرم شلما را بله خانه 
دعلوت کلرده اسلت. آن حضلرت فرملود: شلوهرت؟ همان کله در چشلمش سلفیدی 
اسلت؟ زن کله متوجله منظلور پیامبر نشلده بود، علرض کرد: نله به خدا سلوگند! در 
چشلم او سلفیدی نیسلت. حضرت فرمود: چرا در چشلمش سلفیدی اسلت. زن دوباره 
علرض کلرد: نله بله خدا سلوگند! آنلگاه حضلرت با تبسلم فرملود: عنبیه چشلم همه 

مردم سلفید اسلت« )فیلض کاشلانی، ج 5، ص 234(.
 همچنین نقل شلده اسلت »روزی آن حضلرت، پیرزنی فرتوت را دیلد که دندان هایش 
ریختله بلود. فرملود: آگاه باشلید کله پیرزنلان بی دنلدان وارد بهشلت نخواهنلد شلد. 
پیلرزن گریلان و اندوهگیلن شلد. حضلرت کله متوجه حلال او بلود؛ علت گریله اش را 
پرسلید. علرض کلرد: ای رسلول خدا! ملن بی دندان هسلتم. حضرت خندیلد و فرمود: 
بلله تلو بااین حلال وارد بهشلت نخواهی شلد، بلکه اول جلوان می شلوی و دندان هایت 

می رویلد و آنلگاه به بهشلت ملی روی« )مجلسلی، ج 16، ص 298(.
» رسلول خلدا گاهلی مطلبی به خردسلاالن می فرمود و سلپس به شلوخی می گفت: 

التَْنلسَ یلا ذا اأْلُُذنَیلِن: ای صاحب دو گوش! فراموش مکن« )مجلسلی، ج 16، ص 294(.
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»صهیلب از اصحلاب رسلول خلدا مدتی به درد چشلم دچار شلد. روزی حضلرت او را 
در حلال خرملا خلوردن دیلد. به او فرمود: با آنکه چشلمت درد می کنلد، خرما می خوری؟ 
صهیلب علرض کرد: بلا آن طرف کله درد نمی کنلد، می خلورم! آن حضرت طوری تبسلم 

کرد که دندان هایشلان مشلاهده می شلد« )فیض کاشلانی، ج 5، ص 234(.
 بایلد دقلت شلود کله شلوخی تا انلدازه ای باشلد کله انلدوه را از بیلن ببلرد، مؤمن را 
شلاد کنلد، وللی بله گناه، زیلاده روی، جسلارت و سلخنان خالف ادب کشلیده نشلود. 
شلوخی بایلد برای شلاد کلردن بیملاران صلورت گیلرد. بنابرایلن، اگر شلوخی کردن 
سلبب رنجلش بیملار شلود، یا کسلی ملورد تمسلخر قلرار گیلرد، ممنلوع و نکوهیده 
اسلت و چه بسلا موجلب کینه تلوزی و دشلمنی می شلود. املام عللی دراین بلاره 
می فرماینلد: »لِلکلِّ َشلی ٍء بَلْذٌر َو بَلْذُر الَْعلداوِه الِمزاُح: بلرای هر چیزی، بذری اسلت و 

بذر دشلمنی، ملزاح اسلت« )خوانسلاری، ج 5، ص24(.
 نکتله دیگلری کله بایلد بله آن توجله داشلت، ایلن اسلت کله شلوخی نبایلد بلرای 
روحانلی به صلورت علادت همیشلگی درآیلد، به گونله ای کله هملواره دنبلال بهانله ای 
باشلد تلا به شلوخی بپلردازد. در این صورت، تشلخیص شلوخی ها و سلخنان جدی او 
بسلیار مشلکل خواهلد شلد. در برخی موارد، الزم اسلت بلرای رعایت حلدود و قوانین 
الهلی ملواردی انجلام شلود یا تلرك گلردد، هرچند برای جلوان ناگلوار آیلد. بنابراین، 
 بایلد ملرز و حریم بین شلوخی و جلدی حفظ شلود )جوهلری، 1385(. امام علی
در حدیثلی ایلن نکتله را چنین گوشلزد می کنلد: »َمْن َجَعلَل َدیَدنَلُه الَْهْزَل لَلْم یْعَرْف 
ُه: هلر کس شلوخی را علادت خود قلرار دهد، موضع جلدی او )از شلوخی هایش(  ِجلدُّ

شلناخته نمی شلود« )خوانسلاری، ج 5، ص 24(.
 شلوخی کلردن نیلز حلد و مرزهایلی دارد و زیلاده روی در شلوخی، ضعلف و سسلتی 
ازایلن رو،  را خلرد می سلازد.  ابهلت و شلخصیت آدملی  و  را در پلی دارد  اندیشله 
رسلول اهلل زیلاده روی در شلوخی را نکوهلش می کنلد و می فرمایلد: »ال تَْملَزْح 
َفیْذَهلَب بَهلاُؤك: از شلوخی بپرهیلز که مایه ریختن آبروسلت« )مجلسلی، ج 74، ص 
48(. همچنیلن بلرای خندانلدن دیگلران بایلد از دروغ پرهیلز کلرد. سلفارش رسلول 
ُث َفیکلِذُب لِیْضِحک بِلِه الَْقْوَم  خلدا را از یلاد نبریلم که فرملود: »َویلٌل لِلَِّذی یَحلدِّ
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َویلٌل لَلُه َویلٌل لَُه: وای بر کسلی کله کالم دروغی را نقل کنلد تا دیگلران بخندند، وای 
بلر او! وای بلر او« )مجلسلی، ج 74، ص 88(.

 از سلوی دیگلر، بایلد شلوخی، از زشلتی گفتلار و ناراسلتی رفتلار بله دور باشلد. 
دراین بلاره بلاز هلم رسلول خلدا می فرمایلد: »اِنّلی أَْملَزُح َو ال أَُقلوُل ااِّل َحّقلا: ملن 
شلوخی می کنلم، وللی سلخنی نمی گویلم، مگر آنکله در چارچلوب حق باشلد« یکی 
از یلاران حضلرت از ایشلان پرسلید: آیلا در اینکله با دوسلتان خود شلوخی می کنیم و 
می خندیم، اشلکالی هسلت؟ فرمود: »اگر سلخن ناشایسلت در میان نباشلد، اشلکالی 

ندارد«)کلینلی، ج2، ص192(.

7. توانایی حفظ آرامش در مناسبات بین فردی
انسلانی کله آراملش کافلی نداشلته باشلد، در صلورت قلرار گرفتلن در کنلار دیگران، 
حاللت چهلره، بلدن و کیفیلت صدایش نشلان می دهد کله برانگیخته و عصبی اسلت. 
سلایر انسلان ها وقتلی در کنلار چنیلن فلردی هسلتند، احسلاس خوبلی را دریافلت 
نمی کننلد و تلالش می کننلد از قلرار گرفتلن در موقعیتلی که برایشلان سللب آرامش 
می کنلد دوری گزیننلد، للذا برقلراری ارتبلاط بلا دیگلران خیللی سلخت خواهلد بود. 
ایلن اصلل مهلم موجلب افزایش خودآگاهلی ما از حلاالت مختلف خودملان در تماس 
بلا دیگلران می شلود. قلرآن کریلم در سلوره مبارکله رعلد، آیله شلریفه 28 تصریلح 
می فرمایلد: »أاَلَ بِِذْکلِر اهللِ تَْطَمِئللنُّ الُْقُللوبُ «: دل آرام نگیلرد مگلر بله یلاد خلدا، لذا 
ذکلر نلام و یلاد الهلی و تالش بلرای انجام کارهلا طبق دسلتورات الهلی، موجب جلب 

آراملش درونلی در ملا خواهد شلد.
عواملل اصللی و مهم ایجادکننده آرامش را از دیدگاه احادیث و روان شناسلی سلالمت 

به صلورت خالصه بررسلی می کنیم:
لْدُق ُطَمْأنیَنلٌه َو الْکِذُب ریَبٌه: راسلتگویی  � �پیامبلر گراملی اسلالم فرموده انلد: »اَلصِّ

مایله آرامش و دروغ گویی مایه تشلویش اسلت« )نهلج الفصاحله، ص 548، ح 1864(.
�در جلای دیگلری فرموده انلد: »نیکلی وقتی درونت سلاکن شلود، آراملش و اطمینان  �

بله  سلوی قلبلت می آید و گناه کله درونت وارد شلود تردید درون سلینه ات می شلود« 
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)ابن ابی الحدیلد، ج 20، ص 299، ح 415(.
لکیَنِه َوالَوقار:   � �پیامبلر اکلرم: »لَیلَس البلرِّ فلی ُحسلِن اللزِّّی ولِکلنَّ البِّلَر فلی السَّ

نیکویلی، در زیبایلی پوشلش نیسلت؛ بلکله در آراملش و وقلار اسلت. «
�رسلول اهلل: »اِّن المْؤِملن لََیْسلُکَن إِلی الُمْؤِمن َکما یَْسلُکُن َقلُْب الَظملآِن إلی الماِء  �

البلارِد: همانلا مؤملن با بلرادر مؤمنش آراملش می یابد، چنان کله دل تشلنه کام، با آب 
خنلک تسلکین می یابد. «

لَرَح الِْحْقلَد اْسلَتراَح َقلُْبُه َو لُبُّلُه: هر کس کینله را از خود دور  � �املام عللی : »َملِن اطَّ
کنلد، قللب و عقلش آسلوده می گلردد« )تمیمی آملدی، ص 299، ح 6774(.

اَ َخْفَض  � �املام عللی: »َملِن اْقَتَصلَر َعللی بُلَْغلِه الْکفلاِف َفَقلِد انَْتَظللَم الّراَحلَه َو تََبلوَّ
َعله: هلر کلس به انلدازه ای کله او را کفایلت می کند، قناعلت کند، به آسلایش و نظم  الدَّ

می رسلد و در آسلودگی و رفلاه منلزل می گیلرد« )نهج البالغله، حکملت 371(.
لنِّ راَحلُه الَْقلْلِب َو َسلالَمُه الّدیلِن: خوش گمانلی، مایله  � �املام عللی : »حْسلُن الظَّ

آسلایش قللب و سلالمت دیلن اسلت« )تمیملی آملدی ، ص 253، ح 5322(.
َر اهلل ُ لَلُه لَلْن یفوتَلُه اْسلَتراَح َقلُْبلُه: هلر کس  � �املام عللی : »َملْن َوثِلَق بِلاَنَّ ملا َقلدَّ

اطمینلان داشلته باشلد کله آنچله خداونلد برایلش تقدیر کلرده اسلت به او می رسلد، 
دللش آرام می گیلرد« )تمیملی آملدی، ص 104، ح 1849(.

�امام صادق در پاسلخ به این سلؤال که راه رسلیدن به آسلایش چیسلت؟ فرمودند:  �
»مخالفلت بلا هوا و هوس« )ابن شلعبه حرانی، ص 370(.

ِکیَنه اإلیماُن: آرامش، همان ایمان است.« � �امام صادق فرموده اند: »السَّ
�املام صلادق فرمودنلد: »آراملش و نشلاط در ده چیلز اسلت: پیلاده روی، سلواری،  �

آب تنلی )شلنا(، نلگاه کردن به سلبزی، خوردن و آشلامیدن، آمیزش، مسلواك کردن، 
شسلتن سلر بلا ختمی، نلگاه کردن بله همسلر خلوش روی و گفتگلوی حکیمانه.«

ْوِح اَلْیلأُس ِملَن الّنلاِس: بهتریلن راحتلی و آسلودگی،  � �املام صلادق: »اَْرَوُح اللرَّ
بی توقعلی از ملردم اسلت« )ابن شلعبه حرانلی ، ص 366، کلینلی ج 8، ص 243، ح 337(.

�املام صلادق: »لُِکلِّ شلی ٍء شلی ٌء یَْسلَتریُح إلیله، وإّن المْؤِمَن یَْسلَتریُح إلی أخیِه  �
المؤِملِن کملا یَْسلَتریُح الطیلُر إلی َشلکلِِه: هر چیزی به چیزی آسلایش پیلدا می کند، 
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و مؤملن در سلایه بلرادر مؤمنلش آسلایش می یابد، چنان کله پرنده با همسلان خود. «
�بلرای یافتلن آراملش، رفتلن به طبیعلت و تماشلای چشلم اندازهای زیبلای آن مانند  �

چشمه سلارها، سلبزه زارها، رودخانه هلا، آبشلارها، جنلگل، گفتلن جمله هلای مثبت و 
تأکیدی مانند: من سلالم و نیرومند هسلتم، من بانشلاط و سلرزنده هسلتم، من دارای 

اندیشله، گفتار و رفتار درسلت و نیک هسلتم بسلیار سلودمند اسلت.
�افلکار خلود را بازسلازی کنیلد. در افلکار و عقایلد خویلش نسلبت بله شلخص خلود،  �

بازنگلری کنیلد. بیاموزیلد در مقابلل خویشلتن صبلور باشلید و ارزش ها، اسلتعدادها 
و مهارت هلای خلود را ارج نهیلد. خلود را بلدون هیلچ قیلد و شلرطی دوسلت بداریلد. 
هرگونله تلرس و تردیلد غیرمنطقی که در مورد خلود دارید، کنار بگذاریلد. اگر دیدگاه 
مثبلت و سلالمی را در ملورد خود داشلته باشلید، یاد خواهیلد گرفت که خلود را بدون 

قیلد و شلرط قبول داشلته باشلید.
�کارشناسلان بلرای دسلتیابی بله آراملش جسلمی و روانلی آموزه هلای تجربلی را  �

پیشلنهاد کرده انلد. به خاطر داشلته باشلید آنلان تأکیلد می کنند که برای رسلیدن به 
ایلن وضعیلت، الزم اسلت برخلی قابلیت های ویلژه را در خلود پرورش دهید و شلرایط 

خاصلی را در زندگلی خویلش ایجلاد نماییلد، مثل:
�با دیگران ارتباط مثبت برقرار کنید و سعی کنید مدام به دیگران کمک کنید. �
�آرام و شمرده سخن بگویید. �
�همیشه پاکیزه باشید و لباس راحت بپوشید. �
�گشاده رو و خوش خو باشید. �
�آرام و با دید روبه رو )افقی( راه بروید. �
�سپاسگزار و خوش بین باشید. �
�همیشه به خود و دیگران احترام بگذارید. �
�طبیعت را دوست بدارید و با آن ارتباط برقرار کنید. �
�خود و دیگران را ببخشید و بخشنده باشید. �
�فهرستی از موفقیت های خود را همواره به یاد داشته باشید. �
�برای رسیدن به هدف های خود برنامه ریزی کنید. �
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�نسبت به انتظارات و برنامه های خود واقع بین و منطقی باشید. �
�تغذیله سلالم داشلته باشلد. خوراك هلای سلالم، میوه تلازه، شلیر و آب میلوه طبیعی  �

مصلرف کنید.
�شادی های خود را با دیگران تقسیم کنید. �
�خود و دیگران را دوست داشته باشید. �
�با دوستان خوش رو و بذله گو دوست شوید. �
�لبخند را فراموش نکنید. �
�حداقلل روزی 15 دقیقله را در سلکوت بگذرانیلد و به نیازهای واقعلی خود و چیزهایی  �

کله داریلد فکلر کنید. سلکوت، عصلاره آرامش اسلت. البته بلا اجبار نمی توان سلکوت 
کلرد. بلکله بایلد زمانلی کله فرارسلید آن را بپذیریلد. روزی یلک سلاعت در اتاقی تنها 

بمانیلد و حتلی اگر الزم شلد در را روی خلود ببندید.
�هیلچ گاه جللوی گریله خلود را نگیریلد و گله گاه گریله کنیلد؛ ایلن کار باعلث تخلیله  �

تنش هایتلان شلده و بله شلما آراملش می دهلد.
�وقتلی احسلاس می کنیلد کله سلرتان پلر از فکرهلای جورواجلور منفی اسلت با قدم  �

زدن آن هلا را پاك کنیلد.
�افلراد آرام بله خلود می گوینلد که بلرای تغییر گذشلته کاری نمی تلوان کلرد، آنگاه از  �

تفکلر بله آینلده و ادامله زندگی للذت می برند.
�آراملش را از کلودکان بیاموزیلد. آن ها در همان لحظه ای هسلتند کله زندگی می کنند  �

و للذت می برند.
�اگلر نمی توانیلد دیگلران را ببخشلید بدانید که افکار خشلمگین همواره شلما را با این  �

افلراد مرتبلط خواهلد کرد. اما شلاد کلردن و کمک کردن بله دیگران باعلث آرامش در 
شلما می شود.

�هلر چله اکسلیژن بیشلتری به شلما برسلد آرام تلر خواهید شلد. بنابراین خوب اسلت  �
کله در محلل کار یلا خانله خود گیاهانلی را نگهلداری کنید.

�سلعی کنیلد از چیلزی کله هسلتید راضلی باشلید در ایلن صلورت احسلاس آراملش  �
بیشلتری می کنیلد.
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�با حرکات آرام و صحبت کردن شمرده احساس آرامش را به جمع منتقل کنید. �
�با شوخ طبعی به آرامش خود کمک کنید. �
�مهلم نیسلت کله بلا شلما مؤدبانله برخورد شلود یلا نه بلکله برخلورد محترمانه شلما  �

باعلث ایجلاد آراملش و احسلاس خوبلی در شلما خواهد شلد.
�سلرعت حرکلت شلما با احساسلتان رابطله مسلتقیمی دارد. آرام راه برویلد و حرکات  �

بلدن خلود را آرام کنیلد. طولی نمی کشلد کله آرام خواهید شلد.
�گاهلی می توانیلد بلرای رسلیدن بله آرامش دراز بکشلید، عضلالت خود را شلل کنید  �

و بله هیچ چیلز فکلر نکنید.
�لحظه هلای زیبلای زندگی تلان را بنویسلید و از آن هلا عکلس و فیللم بگیریلد. سلپس  �

بیشلتر وقلت آن هلا را بله یادآوریلد و درباره شلان فکلر کنید و للذت ببرید.
�آهسلته غلذا خلوردن و جویلدن باعث تجدیلد توان فکری و احسلاس آراملش خواهد  �

. شد
�هرچنلد وقلت یک بلار سلاعت خلود را بازکنیلد تا خلود را از فشلار زمان نجلات دهید.  �

همچنیلن درآوردن کفش هلا بله کاهلش فشلار عصبی کملک می کند.
�برای تأثیر بیشتر و رسیدن به آرامش در خود متمرکز شوید و آرام نفس بکشید. �
�تمریلن کنیلد کله آرام تر از حد معملول صحبت کنیلد. این کار به خودی خلود ضربان  �

قللب و تنفلس را آرام می کند.
�احساسات و مشکالت خود را به دیگران بگویید و آرامش بیشتری احساس کنید. �
�یکلی از مهم تریلن مهارت هلا در آرام بلودن، فکلر نکلردن بله مسلائل کوچلک اسلت.  �

دومیلن مهلارت، کوچلک شلمردن تمام مسلائل اسلت.
�شلاد کردن دیگران، موجب آرامش می شلود. نمی دانید چه لذتی دارد پول رسلتوران  �

امشلب را با توافق سلایرین بله یک کارتن خواب هدیله بدهید. قدردانلی کنید. دیگران 
را بلرای لطلف کردن به خود تحت فشلار قلرار ندهید، لطف که وظیفه نیسلت.

�اگلر می دانسلتید که:»سلیگار کشلیدن + ورزش نکردن = اسلترس، اضطلراب و حذف  �
آراملش«، هرگلز سلیگار نمی کشلیدید و ورزش کلردن را به تعویلق نمی انداختید.

�راحتلی یکلی از عناصلر مهلم آرامش اسلت. دملای مناسلب، صندلی، لبلاس و کفش  �
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راحلت ایلن املکان را برای شلما فراهلم می کنلد. پوشلیدن لباس های گشلاد و راحت 
باعلث ایجلاد راحتلی و احسلاس آرامش می شلود.

�اگلر بله عقایلد مذهبلی و معنوی پایبند باشلید، بله یکی از بلا افتخارتریلن روش های  �
رسلیدن بله آراملش خاطلر رسلیده اید. اگلر از خلدا دورافتاده ایلد، اکنون وقت آشلتی 
اسلت. داشلتن یلک تکیله گاه معنلوی در حد تعلادل موجب آرامش می شلود )سلایت 

پزشلکان بدون ملرز، 1392(.

8. برقراری رابطه حسنه
رابطله ای گلرم، صمیملی و دوست داشلتنی همراه بلا گفتار و کلردار پسلندیده و نیکو 
بیلن دو نفلر، کله منجلر به راحتی در تعامل و گفتگلوی آزاد، همدالنه و بلدون بازداری 
بیلن آن هلا شلود، بنلا به اظهار خودشلان یا گلزارش دیگرانی کله ناظر هسلتند، رابطه 

حسلنه نامیده می شلود.
 یکلی از اصلول اساسلی در برقلراری هرگونله تعاملل اثربخلش بلا دیگلران، توانایلی 
ایجلاد و تقویلت رابطله حسلنه بلا آن هلا اسلت. به خصلوص جوانلان بسلیار مشلتاق 
برقلراری ایلن نلوع رابطله و دیده شلدن و شلنیده شلدن هسلتند تلا بتوانند با حسلن 
اعتملاد ایجادشلده بله بهتریلن وجله ممکلن، حلرف دل خود را بله گلوش بزرگ ترها 
برسلانند. رابطله حسلنه دارای یلک بعلد عاطفلی مهم هم هسلت کله ارتبلاط بین دو 
نفلر را تسلهیل می کنلد و طرفیلن بلرای همدیگلر اهمیلت و ارزش قائل انلد. رابطله 
حسلنه به مرورزملان و بلا گفتگلو کردن دربلاره زندگلی طرفین و نحوه رشلد و مراحل 
تحصیللی و موضوعلات شلخصی، عملق بیشلتری پیلدا می کنلد. پلس از ایجلاد رابطه 
حسلنه، نیلروی محرکله پرقدرتلی بلرای ادامله تعاملل سلازنده و اثرگلذاری بلر روی 
مخاطبیلن در اختیلار فلرد قلرار می گیلرد کله در صلورت اسلتفاده درسلت و بهینه از 
ایلن پتانسلیل، می تلوان شلاهد تغییلر نگلرش و درنهایلت تغییلر رفتلار در مخاطبان 
بلود. مشلروط بلر آنکله مخاطلب این احسلاس خلوب و مثبت ناشلی از رابطه حسلنه 
و اعتملاد نسلبت بله ملا را از گفتلار و کردارملان دریافلت کنلد و بله ادامه ایلن تعامل 

عالقه منلد گلردد.
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 الزم اسلت بلرای کاهلش عوامل نگرانی و ایجاد احساسلات مثبلت در مخاطب، عوامل 
ترسلناك و مخلل امنیلت روانلی کله بله ایجلاد یلا تقویلت رابطه حسلنه صدمله وارد 
می کنلد، از محیلط دور شلود و یلا بله حداقلل ممکلن کاهلش پیلدا کند تا احسلاس 
نزدیکلی و همبسلتگی بیلن طرفیلن تعاملل افزایش یابد. تشلویق مخاطب بله گویایی 

بیشلتر به صلورت کالملی و غیرکالملی در ایلن مورد بسلیار مؤثر اسلت.

مهم ترین عوامل مؤثر در تقویت رابطه حسنه و برقراری روابط صمیمانه
الف( مدت زمان آشنایی

اگلر شلما صبلح کله از منلزل بیلرون می رویلد و بلرای اولیلن بلار سلوار یک تاکسلی 
می شلوید کله آشلنایی قبللی بلا راننلده نداریلد و به محلض ورود بله تاکسلی خطلاب 
بله راننلده بگویید سلالم، حال شلما خوبله؟ و بعد در ملورد موضوعاتی مثلل آب وهوا، 
آلودگلی، ترافیلک، تلورم و گرانلی، صحبلت کنیلد، مشلکلی پیلش نخواهلد آملد. اما 
اگلر به محلض ورود بله تاکسلی خطاب بله راننلده بگویید: سلالم! حال زنلت چطوره؟ 
بلا توجله بله فرهنلگ ملا، قطعلاً آغازگلر یک درگیلری خواهیلد بود. املا اگر بلا همان 
راننده تاکسلی که روز اول از سلالم شلروع کردید و در مدت چند ماه به دفعات سلوار 
بلر تاکسلی ایشلان شلوید و از موضوعلات مختللف صحبلت کنیلد، حاال پلس از چند 
ملاه اگلر مطللع باشلید کله خانم آقلای راننلده بیمار و در بیمارسلتان بسلتری اسلت 
و یلک روز صبلح به محلض ورود و پلس از سلالم، جویلای احوال خانم ایشلان شلوید، 
قطعلاً برخلورد آن بلار اول وجلود نخواهد داشلت و آقلای راننده به شلما خواهد گفت: 
الحملدهلل بهتلره، دعلا کنیلد به خیر بگلذره! این مثلال بسلیار خوبی بلرای تفهیم این 
مطللب اسلت که بلرای ورود بله حریم شلخصی دیگلران و برقلراری روابلط صمیمانه 
ملا نیلاز بله زملان داریلم. یعنلی شلما در روز اول نمی توانیلد انتظلاری را کله پلس از 
5-6 ملاه تعاملل دوسلتانه بلا کسلی داشلته اید در روز اول داشلته باشلید. پلس زمان 
یلک عنصلر بسلیار تعیین کننلده بلرای برقلراری روابط نزدیک بلا دیگران اسلت. البته 
اگلر تعاملل در سلاعات طوالنی تلری در طلول روز و هلرروز واقع شلود، برای رسلیدن 

بله رابطله حسلنه ملدت کوتاه تر خواهلد بود.
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ب( موقعیت جغرافیایی
در حاللت علادی ملا بیشلترین و نزدیک تریلن تعامل هلا را بلا اعضلای درجه یلک 
خانلواده خلود داریلم. پلس از آن ها در یلک گام دورتر بسلتگان درجله دوم و یک گام 
دورتلر بسلتگان دیگلر و یلک گام دورتلر همسلایه ها و افلرادی کله در محل سلکونت 
ملا هسلتند، در یلک گام دورتلر کله سلطحی ترین روابط اسلت، تعامالتی اسلت که ما 
بلا برخلی از افلراد در محلل خلود داریلم در حلد یلک سلالم و یلا سلر تلکان دادن، یا 
بعضلی از افلراد هسلتند کله چهلره آن ها بلرای ملا آشناسلت و می دانیم کله در محل 
ملا زندگلی می کننلد ولی ارتباطلی با آن هلا نداریم. حال تصلور کنید پس از دو سلال 
کله آن هایلی را کله سلطحی ترین روابلط را بلا آن هلا داشلته اید در کنار خانله خدا در 
کعبله معظمله آن هلا را می بینیلد، می ایسلتید همدیگلر را بغلل می کنیلد و صحبلت 
می کنیلد کله کلی مشلرف شلده اید تا کلی هسلتید از کجلا و ...، یعنی بعد مسلافت و 
موقعیلت جغرافیایلی هلم یلک عامللی می شلود که رابطله حسلنه گرمی را بیلن افراد 

بله وجود ملی آورد.

ج( تجانس فکری و اعتقادی
 هرچقلدر ازلحلاظ مبانلی فکلری و باورهلا و اعتقلادات دینلی دو نفر به هلم نزدیک تر 
باشلند، سلنخیت و هماهنگلی بیشلتری بین خود احسلاس کلرده و بهتلر می توانند با 

هلم رابطه حسلنه گلرم و پایدار، برقلرار کنند.

د( سن و جنس
 یکلی از متغیرهلای مهلم تعیین کننلده در برقلراری رابطه حسلنه این اسلت که سلن 
و سلال دو نفلر بله هلم نزدیلک باشلد. اگلر یکلی خیللی جلوان و دیگلری خیللی پیر 
باشلد ایلن املر بیلن آن هلا فاصلله ایجلاد می کنلد البتله اسلتثنائاتی هلم دارد که در 
اینجلا بدان هلا اشلاره نمی شلود وللی در کل هرچله فاصله سلنی منطقی تر باشلد یک 
عاملل نزدیلک کننلده خواهلد بلود. جنسلیت دو طلرف هلم در فرهنگ دینلی و ملی 
ملا تعیین کننلده اسلت. در فرهنلگ ما یکسلانی در جنسلیت موجبات برقلراری رابطه 
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حسلنه گرم تلری بیلن افراد می شلود. فرصت هلای بیشلتری را می توانند با هم باشلند 
و به صلورت عمیق تلری درك عاطفلی و همدللی بیلن آن هلا بله وجلود می آیلد. ایلن 
نلوع رابطله حسلنه فاقد فشلار اجتماعی منفی اسلت که مانلع عوامل مزاحلم در ایجاد 

روابلط صمیمانه شلود.

9.عدم قضاوت
قضلاوت یعنلی داوری کلردن بیلن دو نفلر. قضلاوت کلردن دربلاره دیگلران ناشلی از 
محلق دانسلتن خلود در همله املور و برتر دانسلتن خود اسلت. یعنی مابیلن خودمان 
و دیگلری، حلق را بله خودملان می دهیلم و دیگلران را در موضلع خطلا می بینیم. لذا 
دربلاره آن هلا قضلاوت ارزشلی کرده و سلپس بر اسلاس آن، مورد سلرزنش و نکوهش 
قلرار می دهیلم. درواقلع هلر وقلت کله قضلاوت می کنیلم فرصلت دوسلت داشلتن 
دیگلران را از دسلت می دهیلم، چلون قضاوت هلای نادرسلت ملا از گفتلار و کلردار 
دیگلران، موجلب ایجلاد شلکاف و فاصلله بیلن ملا و آن هلا می شلود و یلا شلکاف های 

موجلود را تقویلت و تعمیلق می کنلد.
ملا بلا قضاوت در ملورد دیگران، تنها نظام ارزشلی خودملان را آشلکار می کنیم. وقتی 
ملن می گویلم: »عللی خیللی تنبلل اسلت و بلا روزی یلک سلاعت کار نبایلد این قلدر 
موفلق می شلد و املروز یلک ماشلین میلیلاردی سلوار می شلد«، دو دسلته اطالعلات 
آشلکار می شلود: 1. اطالعلات عموملی بیرونلی در ملورد زندگلی فیزیکی عللی؛ اینکه 
عللی تنبلل اسلت و یک ماشلین میلیلاردی دارد. 2. اطالعات ذهنلی و درونی مهم در 

ملورد تفکلر من:
- اینکه من تنبلی و زرنگی را بر اساس ساعت کار روزانه ارزیابی می کنم.

- اینکه من ماشین خوب سوارشدن را یک موفقیت می دانم.
- اینکه من معتقدم در جاده پیشرفت، علی امروز – به هر دلیل – جلوتر از من است.

- اینکه من نسبت به او در خود احساس حقارت پیداکرده ام.
- اینکه من نسبت به او حسادت دارم.

- اینکه من دوست ندارم او این قدر پیشرفت کند.
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مالحظله می فرماییلد کله ملا با قضلاوت کردن، حجلم زیلادی از اطالعلات را در مورد 
خودملان، نگلرش و احساسلاتمان، در اختیار دیگران قرار می دهیم. بلا چنین قضاوتی، 
اگلر در ملورد عللی، فقلط قیمت ماشلینش را فهمیدید )که دانسلتن آن سلخت نبود( 

در ملورد خلودم، الگوهای ذهنی و ارزشلی زیادی از من افشلا شلده اسلت.
قضلاوت اجتناب ناپذیلر اسلت و نمی توانیلم بله دیگلران بگوییلم کله قضلاوت نکننلد، 
چلون به صلورت یلک عادت ذهنلی و رفتاری خواه ناخواه بر اسلاس آن عملل می کنند، 
وللی بایلد خودمان تلالش کنیم که قضلاوت نکنیم. ما بیشلتر اوقات قضلاوت خواهیم 
کلرد املا الزم اسلت بدانیلم کله نتیجله قضاوت، عملاًل برون ریلزی نگرش هلای ذهنی 
و چارچلوب ارزشلی خلود ماسلت، نله واقعیت شلرایط و زندگلی دیگلران. در تعامل با 
جوانلان اگلر قلرار باشلد نگرش هلای تثبیت شلده درونلی ملا، برایملان چارچوب هلای 
مختللف ذهنلی ایجلاد کنلد و قضاوت هلای شلخصی هلم بلر اسلاس آن بنلا شلود، 
املکان تعاملل مثبلت با دیگلران برای ما محلدود و غیرقابلل انجام خواهلد بود. تالش 
حداکثلری ملا بایلد به گونله ای باشلد که بلا خودآگاهی کافی نسلبت بله عواقب چنین 
کاری از پیلش داوری، نتیجه گیلری شلتاب زده و درنهایلت قضلاوت کلردن درملورد 
دیگلران بپرهیزیلم. بله قلول یکلی از بلزرگان کله می گفلت: پشلت قضاوت هلای ملا 

درباره دیگران، شلیطان ایسلتاده اسلت.

10. پذیرش مثبت غیرمشروط
ایلن اصلل مهلم، حاکی از پذیرش همه انسلان ها، بلدون هیچ محدودیتی اسلت. اینکه 
انسلانی در درگاه الهلی شایسلتگی خلقلت انسلانی را داشلته و به صلورت انسلان خلق 
گردیلده اسلت بلرای پذیلرش او کافلی اسلت و فلارغ از رنلگ چهلره، لبلاس، زیبایلی 
یلا زشلتی قیافله، مذهلب، مدل ملو و سلایر ملوارد، او را بپذیریم و شلأن انسلانی او را 
ارزشلمند بدانیلم و بلا او همچون کسلی کله علقه ای عاطفلی با ما دارد برخلورد کنیم.

 املروزه توجله و پذیلرش مثبلت بلدون شلرط یلا غیلر مشلروط، از مفاهیلم کلیلدی 
مشلاوره و روان شناسلی اسلت کله به عنلوان یکلی از عواملل بسلیار مؤثلر درمانی، در 
برقلراری رابطله حسلنه و اسلتمرار تعاملل اثربخش بله کار ملی رود. »کارل راجرز« در 
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سلال 1959، مفهلوم نیلاز بله توجله و پذیلرش مثبلت را مطلرح کلرد. نیلاز بله توجه 
مثبلت شلامل رفتارهایلی همچلون صمیمیلت، دوسلت داشلتن، احتلرام، همدللی و 
پذیلرش اسلت کله در نلوزاد، به شلکل نیاز به عشلق و عاطفه نیلز دیده می شلود. اگر 
والدیلن، توجهلی غیلر مشلروط و مثبلت به کودك داشلته باشلند و کودك احسلاس 
کنلد کله والدیلن بلرای او ارزش قائلل می شلوند دلیللی بلرای انلکار تجربیلات وجود 
نخواهلد داشلت« توجله مثبلت بدون شلرط از نیاز بله تعللق و محبت کله از نیازهای 
اساسلی انسلان اسلت سرچشلمه می گیلرد. »مازلو« پلس از تأمین نیازهای جسلمانی 
و ایمنلی، نیلاز بله تعللق و محبلت را مهم تریلن نیلاز می دانلد. مطابلق نظریله راجلرز 
نیلز توجله مثبت بلدون شلرط شلامل بازخوردهلا و برخوردهلای گلرم و محبت آمیز، 
صمیمیلت، پذیلرش و مهربانلی از طلرف دیگلران و به ویلژه اولیلای خود اسلت. توجه 
مثبلت غیلر مشلروط یعنلی واکنلش بلر مبنلای روابلط شلخص بلا شلخص و بلا این 
احسلاس صلورت می گیلرد کله مربلی در هلر موقعیتلی، فلردی ارزشلمند اسلت. اگر 
فلرد احسلاس کنلد که محبلت )پذیلرش مثبلت غیرمشلروط( را در صورتلی دریافت 
می کنلد کله دوست داشلتنی باشلد، احسلاس تنفر خلود را انلکار کرده و برای کسلب 
تصویلری دوست داشلتنی از خلود می کوشلد. در ایلن ملورد نه فقلط احسلاس تنفلر 
بلا خودپنلداره اش ناهمخلوان اسلت، بلکله فلرد را بله از دسلت دادن توجله مثبت نیز 
تهدیلد می کنلد. اینجاسلت کله تحمیلل شلرایط ارزش گلذاری بلر وی موجلب انلکار 
تجربیلات می شلود و شلکافی میلان ارگانیلزم و خویشلتن به وجلود ملی آورد )کدیور، 

ج 1، 1372، ص221(.
 بله نظلر می رسلد آموزه هلای قرآنلی و روایلی تأکیلد ویلژه ای بلر توجله مثبلت بدون 
شلرط بله معنلای محبلت و صمیمیلت و پذیلرش انسلان ها بدون قیلد و شلرط دارد. 

برخلی از آن هلا را اشلاره می کنیلم:
»لََقلْد َجاَءُکلْم َرُسلوٌل ِمْن أَنُْفِسلُکْم َعِزیٌز َعلَْیِه َما َعِنتُّلْم َحِریٌص َعلَْیُکلْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُءوٌف 
َرِحیلمٌ : قطعلاً بلرای شلما پیامبلری از خودتلان آملد کله بلر او دشلوار اسلت شلما در 
رنلج بیفتیلد، بله ]هدایلت[ شلما حریص  و نسلبت بله مؤمنان دلسلوز مهربان اسلت« 
)توبله: 128(. ایلن آیله در توصیلف پیامبلر اکلرم پنلج صفلت را بیلان می کنلد: از 
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خلود شماسلت، رنج شلما بلر او دشلوار، بر هدایلت و راهنمایی شلما حریص، دلسلوز و 
مهربلان اسلت. بلا اندکلی دقلت معللوم می شلود در این آیله پیامبلر اکلرم به عنوان 
یلک درمانگلر دردهلای ملردم که بلر جراحلات و ناراحتی هلای آنلان مرهم می گلذارد: 
»طبیلب دوار بطبله قلد احکلم مراهمه و احملی مواسلمه« )نهج البالغه، خطبله 169(. 
کسلی معرفلی می شلود کله گویلی پلاره ای از جلان ملردم اسلت، به شلدت از رنج هلای 
آنلان در علذاب اسلت، به هدایت مردم عشلق ملی ورزد و محبت و لطِف خلود را بر همه 
ملردم دریلغ نمی کنلد )ملکارم شلیرازی،1375، ج 8، ص 205 - 208(. می تلوان گفت 
معنلای جاملع ایلن صفات شلدت محبت و توجله مثبت غیرمشلروط به مردمان اسلت.
ِّلي لَِعَملُِکْم ِملَن الَْقالِینَ :  »َقالُلوا لَِئلْن لَلْم تَْنَتلِه یَلا لُوُط لََتُکونَلنَّ ِملَن الُْمْخَرِجینَ  َقلاَل إِن
گفتنلد: ای للوط، اگلر دسلت برنلداری، قطعلاً از اخراج شلدگان خواهلی بلود گفت: به 
راسلتی من دشلمن کردار شلمایم« )شلعرا: 167 و 168(. این آیه اشلاره به مذاکرات 
حضلرت للوط بلا قوم بلدکار خلود دارد، هنگامی که حضلرت لوط بر نهلی از منکر 
و نصیحلت آنلان پافشلاری کلرد، وی را تهدیلد بله تبعیلد از شلهر نمودند، اما سلخن 
حضلرت للوط صرفلاً ایلن بلود که من بلا کردار شلما به شلدت مخالفم، نله با خود 
شلما: »قالیلن جملع قلال از ملاده »قللی« بله معنلی علداوت شلدیدی اسلت کله در 
اعملاق دل وجلان انسلان اثلر می گلذارد و ایلن تعبیلر شلدت نفرت للوط را نسلبت به 
اعملال آن هلا روشلن می سلازد. جاللب اینکله حضرت للوط می گوید: من دشلمن 
اعملال شلما هسلتم. یعنلی علداوت و خرده حسلابی بلا شلخص شلما نلدارم. عملتان 
ننگیلن اسلت. اگلر ایلن اعملال را از خلود دور کنیلد من دوسلت صمیمیتلان خواهم 
بلود« )ملکارم شلیرازی، ج 15، ص 324(. تفسلیر راهنملا نیلز یکلی از داللت هلای 
ایلن آیله را چنیلن می دانلد: »للوِط پیامبلر، دوسلت ملردم و تنهلا در سلتیز بلا کردار 
 ناشایسلت آنلان اسلت، برداشلت یادشلده بلا توجله بله ایلن نکته اسلت کله لوط
خلود را از عملل قوملش بیزار معرفی کلرد و نه از خود آنلان« )ج 13، ص 200(. حتی 
حضلرت للوط آمادگلی دارد دختلران خلود را به همسلری آنلان درآورد: »َقاَل یَلا َقْوِم 

هلُؤالَِء بََناتِلي ُهنَّ أَْطَهلُر لَُکْم« )هلود: 78(.
 بنابرایلن یکلی از پیام هلای ایلن آیله نیلز توجله مثبلت غیلر مشلروط اسلت؛ یعنلی 
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می تلوان ملردم را دوسلت داشلت اّملا بلا اعملال و کلردار آنلان مخاللف بلود. »ان اهلل 
یحلب العبلد و یبغلض عملله«؛ یعنلی چه بسلا خداونلد بنلده ای را دوسلت دارد وللی 

عمللش را نمی پسلندد. )نهج البالغله، خطبله 154(.
املام علی بن الحسلین: »سلبحانک ملا اضیلق الطلرق عللی من للم تکلن دلیلیه و 
ملا اوضلح الحلق عنلد ملن هدیتله سلبیله... فیاملن هو عللی المقبلیلن علیله مقبل و 
بالعطلف علیله عایلد مفضلل و بالغافلیلن علن ذکلره رحیلم رئلوف و بجذبهم اللی بابه 
ودود عطلوف« )مفاتیح الجنلان، مناجلات المریدیلن(. در ایلن مناجلات که بلزرگان ما 
سلفارش بلر مداوملت آن داشلته اند در ابتلدا می فرمایلد: »چقلدر راه بلر کسلی که تو 
راهنمایلش نباشلی تنلگ و باریلک اسلت و چقدر حلق آشلکار و نمایان اسلت بر آنکه 
تلو هلادی او باشلی«؛ گویلا در ایلن مناجلات می خواهلد طریلق الهلی را نشلان دهد. 
در اواسلط دعلا می فرمایلد: »ای کسلی کله بلر روی آورنلدگان بلر او اقبلال می کنلی 
و بلر آنلان بازگشلت می کنلی و می بخشلی و بلر غافلیلن از یلاد تلو مهربلان و رئوفی و 
باعاطفله و ملودت آنلان را به سلوی خلود جذب می کنلی«. مفاد این بخلِش آخر چنان 
اسلت کله خداونلد، سلرِّ جلذب غافلالن را چهلار صفلت اساسلی می دانلد کله فصلل 

مشلترك همله  آن هلا محبلت و توجله مثبت بدون شلرط اسلت.
آیلات و روایلات دیگلر نیلز ازاین دسلت فلراوان اسلت کله می تلوان بله آن ها تمسلک 
جسلت. قطعلاً سلیره پیامبلران الهلی در هدایلت اقلوام خلود و به ویژه سلیره و سلنت 
رسلول اکلرم در جلذب ملردم به آسلتان جانلان چیزی جلز همین محبلت بدون 
قیلد و شلرط نبلوده کله بلر آزار و اذیت آنان صبلر می نمودند بلکه نسلبت به کسلانی 
کله بلا سلنگ از او اسلتقبال می کننلد زمزمله می کلرد: »اللهلم اهلد قوملی فانهلم ال 
یعلملون« و ایلن توجله مثبلت بلدون شلرط از عشلق عمیق به همله مخلوقلات الهی 

سرچشلمه می گیلرد.
درعین حلال تذکلر یلک نکتله الزم اسلت که توجله مثبت بدون شلرط به معنلای زیر 
قابل قبلول نیسلت: »توجله مثبلت بلدون شلرط زمانلی اسلت کله فلرد بدانلد تجارب 
شلخصی او یعنلی احساسلات، افلکار، تمایلالت و سلایر تجلارب درونلی وی از جانلب 
اشلخاص دیگلر بله صورتلی مثبلت و بلدون قیلد و شلرط پذیرفتله می شلود و ایلن 
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توجله و رعایلت زمانلی صلورت عمللی بله خلود می گیرد کله تمامی تجارب شلخصی 
بلار ارزشلی مسلاوی داشلته باشلد؛ یعنلی زمانی کله هیچ گونه شلرایط ارزشلی بر فرد 
تحمیلل نشلود« )جمعلی از نویسلندگان، ج 2، ص 443(. درحالی که به نظر می رسلد 
گاه تجلارب، نه تنهلا دارای ارزش نیسلتند بلکه دارای بار ارزشلی منفی انلد و نمی توان 
گفلت هلر چله را کله شلخصی ارزش می داند درسلت یلا مورد قبلول اسلت و دیگران 
هلم بایلد بپذیرنلد. بنابرایلن با وجلود پذیلرش کلی مراجلع و احتلرام و حرمت گذاری 
بله او، می تلوان نسلبت بله ارزش هلا و تجلارب منفلی وی از جهلات اخالقلی )پلس از 
ایجلاد زمینه سلازی و فضلای روانلی مسلاعد( تذکلر داد و او را نسلبت بله راه خطلا و 
طریلق ناصلواب متنبله سلاخت )آذربایجانلی، وب سلایت روان شناسلی دانشلگاه آزاد 

پزشلکی(. تهران 

11. داشتن فراپیام های مثبت
پیام هایلی را کله از طریقلی غیلر از زبلان و گفتلار منتقلل می شلوند که بلار معنایی و 
اثرگلذاری فراتلری داشلته و املروزه پژوهش ها نشلان می دهنلد که بیشلترین تأثیر را 

در ارتباطلات دارنلد کله خود شلامل چند بخش هسلتند: 
الف( حریم ها؛

ب( زبان حاالت کلی و اندامی بدن؛
 ج( زبان حرکات بدن مثل دست ها، پاها، جایگاه سر؛

 د( زبان چهره؛
 ه( چگونگی آرایش صورت و امثالهم.

 ملا در یک فصلل مجلزا به صلورت مفصلل بله ایلن ملوارد خواهیلم پرداخلت؛ مثلاًل 
یلک پیشلانی پرچیلن بلا ابروهلای رو به پاییلن می تواند نشلانه انلدوه یک آدم باشلد. 
چهلره درهم کشلیده هلم یا نشلان دهنده اضطراب اسلت یا نشلانه خشلم. رنگ سلرخ 
صلورت، به نسلبت موقعیت یا نشلان دهنده خشلم اسلت یا نشلانی از شلرم. یلادآوری 
ایلن نکتله به عنلوان یکلی از اصلول تعاملل اثربخلش بلا جوانلان ضلروری اسلت کله 
مراقلب باشلیم آنچله را کله بله صورتلی غیلر از گفتلار، بله جوانلان منتقلل می کنیم، 
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تلا چله حلد بلا خواسلت ملا تطبیلق دارد. اگلر خواسلت ما جلذب جوانلان باشلد ولی 
همیشله بلا چهلره کسلل و صورتلی به هم ریختله و ابروانلی درهم کشلیده باشلد، اگلر 
موجلب دفلع جوانلان نشلود، قطعاً منجر به جلذب جوانان نیلز نخواهد شلد. بلکه باید 
همیشله شلادابی و طلراوت و عالقه مندی به مذاکلره با جوانان از حالت هلا و صورتمان 
هویلدا باشلد، حتلی اگلر بنا به دالیلل مختللف اندوهگین باشلیم. باید آن قدر وسلعت 
وجلودی پیلدا کنیلم کله بله آنجایلی برسلیم کله بنلا بله فرمایلش امام عللی در 
قصلار 333: الُْمْؤِملُن بِْشلُرُه فِلی َوْجِهلِه َو ُحْزنُلُه فِی َقلِْبِه: شلادی مؤملن در چهره اش، 

و اندوهلش در دل اوسلت.

12. رازداری
حفلظ اطالعلات و پنهلان نگه داشلتن مسلائل شلخصی دیگلر افلراد و اسلتفاده از آن 
اطالعلات، صرفلاً در جهلت کمک به بهبود زندگی و شلرایط مخاطلب، رازداری نامیده 
می شلود. »راز«، بله اقتضلای حرمتلش بایلد پنهلان و پوشلیده بماند وگرنه بله آن راز 
گفتله نمی شلود. گفته انلد: غالملی َطَبلق سرپوشلیده ای بلر سلر داشلت و خاملوش و 
بی صلدا در راهلی می رفلت. یکلی از افلراد، در راه بله او برخورد و پرسلید: در این طبق 
چیسلت؟ غلالم چیلزی نگفت. آن شلخص به اصرار پرسلید تلا بداند زیر آن سلرپوش 
کله روی طبلق کشلیده اند چیسلت؟ غلالم گفلت: فالنلی! اگر قرار بلود که همله افراد 
بداننلد در طبلق چیسلت، دیگر سلرپوش روی آن نمی کشلیدند. رازهلای درونی افراد 

نیلز همین گونله اسلت. اگلر آن را بله ایلن وآن بگوییلد، از »راز« بلودن، می افتد.
رازداری، فضیلتلی اخالقلی اسلت کله در توفیلق یافتلن بله انجلام کارها و سلعادت و 
نیلک بختلی انسلان ها نقلش بسلزایی دارد. قلرآن کریلم در آیله شلریفه 26 از سلوره 
مبارکله جلن می فرمایلد: »َعالِلُم الَْغْیِب َفلاَل یُْظِهُر َعلَی َغْیِبلِه أََحداً«: دانای نهان اسلت  
و کسلی را بلر غیلب خلود آگاه نمی کند. خداوند متعال از همه اسلرار مطلع اسلت و از 
تملام اتفاقلات، آگاه؛ املا هیچ کس از اسلرار غیب او آگاه نیسلت. خداونلد متعال خود، 

رازهلای بندگانلش را می پوشلاند و بله همین دلیلل بلر رازداری تأکید دارد.
بله محکلم کاری بسلته اسلت و آن هلم  امیرمؤمنلان عللی فرملود: »پیلروزی، 
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بله اندیشله بسلتگی دارد و اندیشله نیلز بله نگهلداری رازهلا اسلت« )نهج البالغله 
فیض االسلالم، ص 477(. ایشلان در سلخنی دیگلر، رسلیدن بله موفقیلت را در سلایه 
رازداری دانسلته و فرملوده اسلت: موفق تریلن کارهلا آن اسلت کله پنهلان کاری آن را 
فراگیرد. در مقابل، افشلای اسلرار سلبب دوری از موفقیت و حتی سلقوط و شکسلت 
فلرد در راه تصمیم هلای او می شلود، چنان کله املام صلادق فرمودند: »افشاءالسلر 

سلقوط: برملال کلردن راز، مایله سلقوط اسلت« )ابن شلعبه حرانلی، ص 315(.
 علدم افشلای آن اطالعلات، بلدون اجلازه و رضایلت ذی نفلع، از الزاملات پایبنلدی به 
رازداری اسلت. در هلر تعامللی کله بین دو یلا چند نفر برقلرار می گردد بله دلیل ورود 
بله حریم هلای شلخصی یکدیگلر، گفتگو دربلاره آن ها و احتملاالً رفت وآمد بله منزل و 
محلل کار یکدیگلر، اطالعلات زیلادی از طلرف مقابلل برای ما آشلکار می شلود که به 
دلیلل ایجلاد اعتملاد، بلوده اسلت و للذا به هیچ وجه ملا نباید خدشله ای بلر آن اعتماد 

نماییم. وارد 
بُر   امام صادق: »اُِمَر الّناُس بَخصلََتیلِن َفَضیُعوُهما َفصاُروا ِمنُهما علی غیِر شیٍء: الصَّ
و الکتماُن: مردم به دو خصلت مأمور شدند، اما آن ها را تباه کردند و ازاین رو همه چیز 
را از دست دادند: پایداری و رازداری« )محمدی ری شهری ، ج 10، احادیث رازداری، 

حر عاملی، ج 11، ص 478(.
رازهلا بلر دو گونله اسلت: رازهلای خویشلتن و رازهلای دیگلران. فاش کلردن رازهای 
خلوب خویلش، سلبب ایجلاد حسلادت و توقع بیجلای دیگلران و رازهای ناخوشلایند 
خویشلتن موجب شلماتت دشلمنان، ناراحتی دوسلتان و موجب ذلت و خفت شلخص 
در برابلر ظاهربینلان می گلردد. فلاش نملودن راز دیگلران نیلز در بسلیاری از ملوارد 
موجلب داملن زدن بله مفاسلد اجتماعلی، کینله و دشلمنی می شلود. »حفظ لسلان« 
و »کنتلرل زبلان« در مباحلث اخالقلی و روایات، جایلگاه مهمی دارد و بله موضوعاتی 
چلون: دروغ، غیبلت، افتلراء، لغلو و بهتلان و در بخشلی هلم بله »رازداری« مربلوط 
می شلود. کسلی کله نتوانلد رازدار مردم باشلد، گرفتار یلک رذیله اخالقی و معاشلرتی 
اسلت و بایلد در رفلع آن بکوشلد. تقلوا و تمریلن می توانلد راهلی مناسلب بله شلمار 
آیلد. پلس درهرحال انسلان نبایلد رازهای خلود و دیگران را فلاش نمایلد و در اختیار 
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نامحرملان قلرار دهلد. بله تعبیر املام علی: »ِسلرَُّك أَِسلیُرَك َفلإَِذا أَْفَشلْیَتُه ِصْرَت 
أَِسلیَرُه: راز تو اسلیر تو اسلت، اگر آشلکارش سلاختی، تو اسلیر آن شلده ای« )تمیمی 
آملدی، ص 403(. عواملل افشلای راز عبارت انلد از: پرحرفلی، دوسلتی و رفاقلت، 
احساسلاتی شلدن و عصبانیلت، جهاللت و نادانلی نسلبت به سلرانجام بد افشلای راز، 
دشلمنی نسلبت بله صاحلب راز، وجلود امکانلات و وسلایل ارتباطی عموملی ازجمله: 
تلفلن، اینترنلت و امثالهلم. راه هلای حفلظ راز نیلز عبارت انلد از: کم حرفی و سلکوت، 
تقویلت اراده و علادت نفلس به نگهداری اسلرار، آگاهی و اندیشله نسلبت به سلرانجام 

وخیلم افشلای راز و تقویلت ایملان و تلرس از پلروردگار. )بله نقلل از سلایت ایکنا(.

13. عدم تحمیل عقاید
عقیلده اجباربلردار نیسلت. برخلی از امور به گونه ای هسلتند که غیرقابلل اجبار بوده و 
در حیطله اکلراه واقلع نمی شلوند. اگر تملام قدرت هلای ظاهری جهان دست به دسلت 
یکدیگلر بدهنلد کله بخواهند عقیده ای بلا زور و اکلراه، تحمیل کنند، موفلق نخواهند 
شلد. محبلت، دوسلتی و روابلط خلوب هلم از همیلن مقوله اسلت. اگر فلردی دیگری 
را دوسلت نلدارد بلا زور نمی تلوان دوسلتی طرف را در قلبلش جایگزین کلرد. اصاًل در 
این گونله مفاهیلم بلکار بلردن زور معنلا نلدارد. برعکلس اگلر کسلی فردی را دوسلت 
داشلته باشلد بلا زور و فشلار نمی تلوان ایلن دوسلتی را از دل او بیلرون کلرد. اعتقلاد 
و گرایلش بله یلک آییلن ازاین گونله مفاهیلم اسلت و در قلملرو زور و اجبلار واقلع 
نمی شلود. بله تعبیلر دیگلر، اعتقلاد و ایمان قلبلی به یک مسللک و آییلن را نمی توان 
بلا قلوه قهریله و فشلار از بیلن برد و بلاور دیگری بلر خرابه هلای آن بنا نهاد زیلرا اکراه 
و اجبلار، در اعملال ظاهلری انسلان اثر می بخشلد و اعضاء و جلوارح، گاه برخالف میل 
و اراده بله کاری وادار می شلوند وللی تسللیم و انقیلاد قلبلی مقولله ای اسلت دیگر که 
اکلراه را در آن راه نیسلت. پلس اعتقلاد و ایملان امری اسلت قلبلی و غیرقابل تحمیل.
آن چیلزی کله موردنظلر ماسلت عقایلد و سلالیق درون دینلی اسلت نله بین االدیانی. 
مقصلود ملا از طلرح این موضلوع به عنوان یک اصلل، در برقلراری تعامل های سلازنده 
ایلن اسلت کله توجله داشلته باشلیم کله در روابلط بلا جوانلان که احتملاالً بله دلیل 
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تفلاوت در خرده فرهنگ هلا، تحصیلالت، تعللق بله طبقلات اقتصلادی و اجتماعلی 
متفلاوت، پلرورش فکلری و جسلمی تحت تعالیم اسلاتید متفاوت، بخشلی از سلالیق 
شلخصی و اعتقادی شلان بله گونله دیگلری شلکل گرفته و ممکلن اسلت با سلالیق ما 
یلا بلا معیارهای درسلت، زاویه داشلته باشلد. للذا وظیفه ملا در گام اول تمرکلز بر این 
تفاوت هلا نیسلت، بلکله حتملاً بایلد بلر نقلاط اشلتراك توجه خاصلی مبلذول نماییم 
و بلا برجسلته کلردن آن هلا و سلایر ویژگی هلای مثبلت، در دل جوانلان جلا بازکنیم. 
سلپس در درازملدت و بله طلرق غیرمسلتقیم، به ویلژه به صلورت عمللی و نله کالمی، 

در اصلالح ملوارد الزم و ضلروری اهتملام بورزیم.
دعلوت و تبلیلغ بعلد از تفقله، وظیفله ای مهلم بلر دوش عالملان دینی بوده اسلت. در 
نقلش سلخن و سلخنوری در دعوت و تبلیغ، تردیدی نیسلت و در منابلع دینی، بر آن 
تأکید شلده اسلت. نقش دعوت عملی در سلازندگی فرد و جامعه، بسلیار مهم و مؤثر 
اسلت، تلا آنجلا که امام صلادق می فرماینلد: »کونوا دعلاه الناس بغیر ألسلنتکم: با 

غیلر زبان هایتلان مردم را دعلوت کنید« )کلینلی، 1365، ج 2، ص 78(.
از حضلرت املام عللی چنیلن حکایلت شلده اسلت: »هرکلس خویش را پیشلوای 
دیگلران قلرارداد، بایلد اصلالح خویلش را بلر اصلالح دیگلران مقلدم بلدارد و پیش از 
آن کله ملردم را بلا زبان خلود دعوت نمایلد، با سلیرت و رفتار خود دعوت کند. کسلی 
کله معللم و ادب کننده خویشلتن اسلت، به احترام سلزاوارتر اسلت از کسلی که معلم 

و مربلی ملردم اسلت« )نهج البالغه، حکملت 73(.

14. ویژگی های شخصیتی )تمایل کار و برقراری رابطه با انسان ها(
ُُّکلْم أَْعلَُم  آیله شلریفه 84 از سلوره مبارکله إسلراء: »ُقلْل ُکلٌّ یَْعَملُل َعللی شلاِکلَِتِه َفَرب
بَِملْن ُهلَو أَْهلدی َسلِبیاًل«: بگلو هرکلس بلر اسلاس خلق وخلوی خلود عملل می کند. 
عالمله  می شناسلد.  بهتلر  اسلت،  نیکوتلر  راهشلان  کله  را  کسلانی  پروردگارتلان 
طباطبایلی در این بلاره می فرماینلد: »شلاکله«- به طوری کله در مفلردات گفتله- 
از ملاده شلکل اسلت کله بله معنلای بسلتن پلای چارپلا اسلت و آن طنابلی را کله بلا 
آن پلای حیلوان را می بندند»شلکال« )بله کسلر شلین( می گوینلد و »شلاکله« بله 



129  فصل چهارم: اصول برقراری ارتباط مؤثر با جوانان

معنلای خلوی و اخلالق اسلت و اگلر خلق وخلوی را شلاکله خوانده اند بدین مناسلبت 
اسلت کله آدملی را محلدود و مقیلد می کنلد و نمی گلذارد در آنچله می خواهلد آزاد 
باشلد، بلکله او را وادار می سلازد تلا بله مقتضلا و طبلق آن اخلالق رفتلار کنلد )راغب، 
ماده»شلکل«(. قلرآن کریلم در ایلن آیله، عمل انسلان را مبتنی بر چیلزی می داند که 
آن را شلاکله می نامنلد. به عبارت دیگلر، منشلأ اعمال آدمی، شلاکله اوسلت. شلاکله به 
معنلای خلق وخلوی آملده و بله ایلن دلیلل به خلق وخلوی، شلاکله گفته می شلود که 
انسلان را مقیلد می کنلد و نمی گلذارد در آنچله می خواهد، آزاد باشلد، بلکله او را وادار 
می سلازد تلا به مقتضلای اخلالق رفتلار کنلد. در ایلن آیات می تلوان یک پیلام واحد را 
یافلت. به هرحلال آیله کریمله عمل انسلان را مترتب بر شلاکله او دانسلته بله این معنا 
کله عملل هر چه باشلد مناسلب بلا اخلالق آدمی اسلت چنانچله در فارسلی گفته اند: 
»از کلوزه هملان بلرون تلراود که در اوسلت«. پس شلاکله نسلبت به عملل، نظیر روح 
جلاری در بلدن اسلت که بلدن با اعضا و اعملال خود آن را مجسلم نملوده و معنویات 
او را نشلان می دهلد و ایلن معنلا هلم بلا تجربله و هلم از راه بحث های علملی به ثبوت 
رسلیده کله میلان مللکات نفسلانی و احلوال روح و میلان اعملال بدنی رابطله خاصی 
اسلت و معللوم شلده کله هیچ وقلت کارهلای یک مرد شلجاع و باشلهامت بلا کارهایی 
کله یلک ملرد ترسلو از خلود نشلان می دهلد یکسلان نیسلت، او وقتی به یلک صحنه 
هول انگیلز برخلورد کنلد حرکاتلی کله از خلود بلروز می دهلد غیلر از حرکاتلی اسلت 
کله یلک شلخص شلجاع از خلود بلروز می دهلد و همچنیلن اعمال یلک فرد جلواد و 
کریلم بلا اعملال یلک ملرد بخیلل و لئیلم یکسلان نیسلت و نیز ثابت شلده کله میان 
صفلات درونلی و نلوع ترکیلب بنیله بدنلی انسلان یلک ارتباط خاصی اسلت، پلاره ای 
از مزاج هلا خیللی زود عصبانلی می شلوند و بله خشلم درمی آینلد و طبعلاً خیللی بله 
انتقلام عالقه مندنلد و پاره ای دیگر شلهوت شلکم و غریزه جنسلی در آن هلا زود فوران 
می کنلد و آنلان را بی طاقلت می سلازد و بله همیلن منلوال سلایر مللکات کله در اثلر 
اختلالف مزاج هلا انعقلادش در بعضی هلا خیللی سلریع اسلت و در بعضی دیگلر خیلی 

کنلد و آرام )تحریرچلی، 1380(.
شلخصیت را می تلوان آن الگوهلای معیلن و مشلخصی از تفکلر، هیجلان و رفتلار 
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تعریلف کلرد کله سلبک شلخصی فلرد را در تعاملل بلا محیلط اجتماعی و ملادی اش 
شلامل  شلخصیت  به عبارت دیگلر   .)2013 هیللگارد،  و  )اتکینسلون  می زننلد  رقلم 
ویژگی هلای نسلبتاً باثبلات و پایلدار اسلت کله در توصیلف آن هلا از صفاتلی همچون 
زودرنلج، حسلاس، مضطرب، پرخاشلگر، منفعلل، حلراّف، درون گرا و برون گرا و سلایر 
ملوارد اسلتفاده می شلود. مجموعله ای از رفتلار و شلیوه های تفکلر شلخص در زندگی 
روزملره کله بلا ویژگی هلای بی همتلا بلودن، ثبلات )پایلداری( و قابلیلت پیش بینلی، 
مشلخص می شلود. بله نظلر می رسلد گلوردن آلپلورت، بهتریلن تعریلف را در ملورد 
شلخصیت ارائله داده اسلت. او اشلاره می کنلد، شلخصیت، سلازمان بندی پویایلی در 
درون فلرد اسلت و شلامل آن دسلته از نظام هلای روانلی - فیزیکلی اسلت کله رفتار و 
تفکلر او را تعییلن می کنلد. از ایلن تعریلف چندین نکته قابل اسلتنباط اسلت. بر پایه 

تعاریلف بلاال نکاتلی دربلاره اصطالح شلخصیت روشلن می شلود:
بی همتایـی و تفـاوت: شلخصیت یلک فلرد بی همتاسلت و در عیلن بعضلی مشلابهت ها، 

هیلچ دو شلخصیت یکسلان و همسلان وجلود ندارد.
ثبـات داشـتن )پایـداری(: اگرچله افراد در شلرایط و محیط های گوناگلون در ظاهر رفتار 
متضلاد و مختلفلی دارنلد، وللی در طول زملان )مثاًل چندیلن دهه( رفتلار و واکنش و 

همچنیلن شلیوه تفکر آن هلا دارای یک ثبات نسلبی دائمی اسلت.
قابلیـت پیش بینـی: بلا توجله کلردن و مطالعله رفتلار و نلوع تفکلر اشلخاص می تلوان 
سلبک رفتلاری و تفکلری افلراد را با احتملال زیاد پیش بینلی کرد. قابلیلت پیش بینی 

رفتلار با »ثبلات در رفتلار« رابطه متقابلل دارد.
از تعریـف گـوردن آلپـورت می تـوان دریافـت: - شلخصیت مجموعله از عناصلر اسلت و 
به عنلوان یلک نظام با یکدیگر در رابطه هسلتند. - شلخصیت مفهوملی روانی در قالب 
یلک کلیلت فیزیکلی دارد. - عللت تعاملل انسلان بلا جهان شلخصیت اسلت. - تعامل 
فلرد نتیجله ویژگی هلای شلخصیتی و موقعیتی اسلت. -تجلی شلخصیت بله دو روش 

رفتلار و تفکر اسلت )هافملن، 1381(.
 شلخصیت می توانلد سلازگار و یلا ناسلازگارانه باشلد. »ناسلازگاری« زمانلی مطلرح 
می شلود کله افلراد قلادر نباشلند تفکلر و رفتلار خلود را بلا محیلط و تغییلرات آن 
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تطبیلق دهند. سلازگاری یا عدم سلازگاری ارتبلاط نزدیکی بلا »انعطاف پذیری« دارد. 
یلک شلخصیت سلالم بلا وجلود ثبلات و پایلداری بله میزانلی از انعطاف پذیلری بهره 
می بلرد. املا افلراد ناسلازگار در برخورد بلا موقعیت هایی کله واکنش به آن ها مسلتلزم 
تغییلرات و تصمیملات جدیلد اسلت، تفکلر و رفتلار انعطاف ناپذیلری از خلود بلروز 
می دهنلد. بنابرایلن، اختلالل شلخصیت یعنلی »رفتارهلای ناسلازگار و انعطاف ناپذیلر 

در برخلورد بلا محیلط و موقعیت هلا«.
نکتله حائلز اهمیلت در بحلث شلخصیت، دانسلتن ایلن مطللب اسلت کله شلخصیت 
شلما این گونله اسلت که دوسلت دارید بلا داده هلا کارکنید، دوسلت دارید بیشلتر کار 
فکلری کنیلد، دوسلت دارید بیشلتر با ابلزار و آالت مختللف کارکنید یا دوسلت دارید 
بلا سلایر انسلان ها گفتگو کنیلد و ارتباط برقلرار کنید. روحانی که پشلت میلز یا منبر 
سلخنرانی می کنلد و بعلد ملی رود و زیلاد بله ملردم و جوانلان نزدیلک نمی شلود و یا 
به نلدرت بله آن هلا اجلازه نزدیک شلدن می دهلد یا با آن هلا ارتبلاط برقلرار نمی کند، 
ازنظلر جوانلان، فلردی نجلوش، بسلته، بدبرخلورد، غیرقابلل نزدیلک شلدن ادراك 
می شلود کله ایلن رفتلار کمکلی بله بهبود روابلط روحانلی – جلوان نمی کنلد. بعضی 
از انسلان ها اصلاًل دوسلت ندارنلد کله دیگران بله آن ها نزدیک شلوند. این قبیلل افراد 
تملاس گریلز هسلتند. وقتلی کسلی به آن هلا نزدیک می شلود بلرای پرهیلز از تماس 
دور شلده و عقلب عقلب می رونلد. اگر شلما چنین فلردی هسلتید، فاقلد بدیهی ترین 
اصلل ارتباطلی بلوده و بایلد تلالش کنیلد خلق وخلوی خلود را آگاهانه و بلا اراده خود 
تغییلر دهیلد و یا فکر سلفر تبلیغلی و جذب جوانلان را از خود دور کنیلد، چون دافعه 

شلما بیشلتر از جاذبه تلان خواهلد بود.
موضلوع مهملی کله در اینجا مطرح می شلود دانسلتن این مطلب در بحث شلخصیتی 
اسلت که شلما بیشلتر درون گرا هسلتید یلا برون گلرا، لذا بلا اندکی تفصیل بیشلتر به 

ایلن بحلث می پردازیم:
مختلفلی  شلخصیتی  ویژگی هلای  دارای  انسلان ها  ملا  می دانیلد،  کله  همان طلور   
هسلتیم، تفلاوت ایلن ویژگی هلا در افراد موجب می شلود که ملا در موقعیتی یکسلان 
رفتارهلای متفاوتلی از دیگران داشلته باشلیم. یکلی از این خصوصیات شلخصیتی که 
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بله دلیلل تأثیلر بلر همله جنبه هلای زندگلی ملا توجه زیلادی را بله خود جللب کرده 
اسلت، »درون گرایلی« و بُعلد دیگلر آن »برون گرایی« اسلت. برای آگاهلی از چگونگی 
تأثیلر ایلن ویژگلی بلر زندگی و به ویلژه در تعامل هلای بین فلردی، ابتدا الزم اسلت با 

تعریلف این مفاهیم آشلنا شلویم.

14-1. درون گرایی
 رفتلاری اسلت کله با دیلدگاه درونلی، ذهنی همراه اسلت. فلرد »درون گلرا« آمادگی 
بیشلتری بلرای خلودداری و تسللط بر نفلس از خود نشلان می دهلد. این افلراد کمتر 
تمایلل بله حضلور در جملع دارنلد و بیشلتر دقلت خلود را بله مطالعله و فعالیت های 

انفلرادی می گذرانند. ذهنلی 

14-2. برون گرایی
 رفتلاری اسلت کله بلا دیلدگاه عینلی و خارجلی مشخص شلده و بلا فعالیلت عمللی 
باالتلری هملراه اسلت، افلراد »برون گلرا« از آمادگلی کمتلری بلرای تسللط بلر نفس 
خویلش برخوردارنلد. معموالً نسلبت به افلراد درون گلرا اعتمادبه نفس باالتلری دارند، 
بلودن در جملع و فعالیت هلای گروهلی را بلر فعالیت های انفلرادی ترجیلح می دهند.

در گذشلته تصلور می شلد کله یکلی از دو بعلد »درون گرایلی« بلر دیگلری ارجحیلت 
دارد. املا مطالعلات اخیلر نشلان داده انلد کله چنیلن فرضلی صحلت نداشلته و ایلن 
ویژگی هلا دارای نقلاط ضعلف و قوتلی اسلت. در مطاللب زیلر مهم تریلن تفاوت هلای 
افلراد »برون گلرا« و »درون گلرا« در حیطه هلای مختللف که سلبب تفلاوت ارتباط ها، 
می شلود،  آن هلا  رفتارهلای  و  احساسلات  درنتیجله  و  عالیلق  نیازهلا،  خواسلته ها، 

اسلت. مطرح شلده 

14-2-1. ویژگی های انسان های برون گرا
حـل مسـئله در برون گراهـا: تمایلل بله با صلدای بلند فکر کلردن، خطور کلردن بهترین 
راه حل هلا بله ذهلن در هنلگام حلرف زدن، نادیلده گرفتلن نظلرات دیگلران، عالقه به 
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شلرکت در بحث هلای گروهلی به منظلور حل مشلکل.
ارتباطلات در برون گراهلا: ترجیلح ارتبلاط رودررو در صلورت املکان، تمایلل به دیدن 
واکنش هلا و رفتارهلای غیرکالملی، نیلاز بله بازخلورد فلوری، علدم عالقه به نوشلتن 
خاطلرات روزانله یلا ایمیل هلای طوالنلی، جسلتجو بلرای یافتلن فرصت هایلی جهلت 

گفتگلو و فعالیت هلای اجتماعلی.
تصمیم گیری در برون گراها: دریافت اطالعات از دیگران قبل از تصمیم گیری تمایل به 

سریع عمل کردن در موقع بحرانی.
تعامل هـای بیـن فـردی در برون گراهـا: انلرژی گرفتلن از تعاملل بلا دیگلران و احسلاس 
تخلیله انلرژی به واسلطه تحمل تنهایی به مدت طوالنی، داشلتن دوسلتان و آشلنایان 

زیلاد و تمایلل بله گفتگلو کلردن بلا آدم هلا و حل وفصل مسلائل آن ها.
توجـه و تمرکـز در برون گراهـا: تمرکلز زیلاد روی افلراد و اشلیا دوروبلر، ناتوانلی در تمرکز 
به هنگام سلکوت، خسلته شلدن از اجبار به نشسلتن و توجه طوالنی مدت به یکشلی 

یلا موضلوع، اهمیت نلدادن به عواملل مزاحم.
سلریع  توانایلی  گروه هلا،  و  افلراد  بله  دادن  انلرژی  برون گراهـا:  طبیعـی  قـوت  نقـاط 
عکس العملل نشلان دادن، به وجود آمدن احسلاس شلور و هیجان، آشلنا کلردن افراد 

یکدیگر. بله 
نقـاط ضعـف طبیعـی برون گراهـا: نلدادن فضلا بله دیگلران بلرای صحبلت کلردن، توجه 
نکلردن بله اطالعلات دیگران، ننوشلتن دربلاره مشلکالت، واکنش نشلان دادن قبل از 

فکلر کردن.
برون گراهـا چگونـه باعـث آزار دیگـران می شـوند: بلا صحبلت کلردن و جلب توجله زیلاد و 

اجلازه نلدادن بله دیگلران بلرای مطرح کلردن خلود در جمع.
سـوءتعبیر دیگـران در مـورد برون گراهـا: شلاید دیگلران آن هلا را افلرادی خودخلواه کله 

بلرای دیگلران ارزشلی قائلل نیسلتند تصلور کنند.

14-2-2. ویژگی های انسان های درون گرا
- حـل مسـئله در درون گراهـا: تمایلل بله پردازش درونلی اطالعات، مرور کلردن بهترین 
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راه حل هلا بله هنلگام سلکوت و تنهایلی، نیاز بله افزایش دانلش و آگاهی قبلل از بحث 
درباره مشلکل موردنظر

- ارتباطـات در درون گراهـا: ترجیلح دادن ایمیلل و پیام های صوتلی، اجتناب از تعامالت 
غیرضلروری، علدم عالقله به هلدر دادن وقت بلا بحث و گفتگلو، تمایل بله فکر کردن 
قبلل از عملل، علدم عالقله بله جلسلات و مالقات هلای طوالنی ملدت، جسلتجو برای 

یافتلن فرصت هایلی جهلت تنهایی و سلکوت
- تصمیم گیـری در درون گراهـا: تصمیم گیری مسلتقل دو بدون دخالت دیگران برایشلان 

خوشلایندتر اسلت، نیاز داشلتن به زمان قبل از شلروع فعالیت
تعاملالت  به واسلطه  انلرژی  - تعامل هـای بیـن فـردی در درون گراهـا: احسلاس تخلیله 
زیلادی، اجتماعلی و نیلاز به تنهایلی بلرای نیلرو گرفتلن دوبلاره، بودجه بنلدی دقیق» 
زملان مخصلوص بله دیگلران« و تمایلل بله سلکوت بیشلتر و ارتباط گیلری کمتلر بلا 

سلایر انسلان ها.
- توجـه و تمرکـز درون گراهـا: تمرکلز زیلاد روی افلکار و نظلرات درونلی، اغللب مشلغول 
گفتگلوی درونلی بلودن، للذت بلردن از تمرکلز در سلکوت بلر یلک موضلوع، ناراحت 

شلدن از عواملل مزاحم.
- نقـاط قـوت طبیعـی درون گراهـا: آرام کلردن افلراد و گروه هلا، ارزیابلی موقعیلت قبل از 

عملل کلردن، گلوش دادن به نظلرات دیگران، مسلتقل عملل کردن.
- نقـاط ضعـف طبیعـی درون گراهـا: ناتوانلی از در میلان گذاشلتن افکارشلان بلا دیگران، 
مشلورت نگرفتلن از دیگلران، تأکیلد بیش ازحلد بلر نوشلتن، فکلر کردن خیللی زیاد 

قبلل از اقلدام بله عمل.
- درون گراهـا چگونـه باعـث آزار دیگـران می شـوند: بلا ناتوانلی در ابلراز عقایلد، شلرکت 

نکلردن در بحث هلا یلا واکنلش نشلان نلدادن نسلبت بله حرف هلای دیگلران.
- سـوءتعبیر دیگـران در مـورد درون گراهـا: ممکن اسلت دیگران به اشلتباه آن ها را افرادی 

کناره گیلر، خجالتلی و غیرصمیملی تلقی کنند.
 آشلنایی ملا بلا ویژگی هلای شلخصیتی خلود و اطرافیانملان باعلث می شلود کله بلا 
پذیلرش ایلن تفاوت هلا و احتلرام گذاشلتن بله آن هلا در برخلورد بلا دیگلران رفتلار 
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معقوالنه تلری داشلته باشلیم. ضمنلاً اگلر می خواهیلم تعاملل اثربخشلی بلا دیگلران 
داشلته باشلیم، طبعلاً باید ویژگی هلای برون گرایی را در خلود تقویت کنیم تلا بتوانیم 
بلا جلذب دیگران این اثربخشلی را در عمل نشلان دهیلم. واال اگر قرار باشلد از ارتباط 
بلا سلایر آدم هلا خسلته و مللول شلویم و تمایلل و ترجیلح ملا این باشلد که سلکوت 
پیشله کنیلم بایلد بدانیلم کله به هدف جلذب حداکثلری نخواهیلم رسلید و باید یک 
چلاره اساسلی برای این موضوع اندیشلید. ازآنجایی که همیشله تغییلر دادن خودمان، 
راحت تلر از تغییلر دادن دیگلران اسلت، راهکارهلای زیلر می توانند به ملا کمک کنند 
تلا از میلزان برونگرایلی یلا درون گرایلی خلود بکاهیلم و بدیلن ترتیلب بلا دوسلت یلا 

اعضلای خانواده ملان صمیمت و سلازگاری بیشلتری داشلته باشلیم.

راه های پیشنهادی برای افراد درون گرا
1. شرکت در فعالیت های جمعی موردعالقه

ممکلن اسلت از اینکله بله مهمانی یا گلردش برویم خوشلمان نیاید. املا به هرحال هر 
یلک از ملا بله موضوعاتلی مانند یلک فعالیت هنلری )مانند نقاشلی( یا ورزشلی )مثل 
والیبلال( و ... عالقه مندیلم و از انجلام دادن آن هلا للذت می بریلم بهتلر اسلت کله این 
کارهلا را به صلورت گروهلی انجلام دهیلم. در نظر داشلته باشلیم که منظلور از ارتباط 

اجتماعلی فقط شلرکت در مهمانی نیسلت.

2. باال بردن اطالعات
گاهلی اوقلات اتفلاق می افتلد کله ملا در جمعلی حضلور داریلم، همله در حلال حرف 
زدن هسلتند و ملا احسلاس می کنیلم که هیلچ حرفی بلرای گفتن نداریم. بهتر اسلت 
قبلل از حضلور در جملع موضوعلات احتماللی ملورد بحلث را پیش بینلی کلرده و در 

ملورد آن هلا اطالعاتلی به دسلت آوریم.

3. ابراز احساسات در خانواده
بلرای اینکله بتوانیلم احساسلات مثبلت و منفلی خود را بله دیگلران ابراز کنیلم، باید 
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ایلن کار را از صمیمی تریلن عضلو خانلواده یا دوسلتانمان شلروع کنیم. اگلر ما خود را 
موظلف کنیلم کله هلرروز حداقل یک بلار در ملورد احساسلاتمان با شلخصی صحبت 

کنیلم، کم کلم به ایلن کار علادت خواهیلم کرد.

راه های پیشنهادی برای افراد برون گرا
1. شمردن اعداد

اگلر ملا افلراد برونگلرا هسلتیم بلا خلود تمرین کنیلم کله قبلل از زدن حرفی یلا انجام 
عمللی تلا 10 بشلماریم )یا مثاًل 10 بلار ذکر بگوییم یلا صلوات بفرسلتیم(، واکنش های 
معقول تلر و سلنجیده تری خواهیلم داشلت، چه بسلا در بعضی موارد تصمیلم بگیریم که 

صحبلت نکنیلم و به دیگلران نیز اجلازه دهیم تا نظراتشلان را مطلرح کنند.

2. فرصت دادن به دیگران
می توانیلم از یکلی از اعضلای خانلواده یا دوسلت صمیمی ملان تقاضا کنیم کله هرگاه 
در جمعلی زیلاد صحبلت می کنیلم و به دیگلران اجازه حلرف زدن نمی دهیلم، با یک 

کلمله رملزی ملا را متوجه این موضلوع کند.

3. شناختن عالقه فردی
یلک انسلان هرقلدر هم برونگرا باشلد، باز هلم فعالیت انفرادی هسلت کله از انجام آن 
للذت ببلرد. شناسلایی ایلن عالقله و پرداختلن به آن کملک می کند تلا افلراد برونگرا 

للذت بلردن از تنهایلی را نیلز تجربله کننلد و از تنهایی بی تاب نشلوند.
آیلا عموملاً بانشلاط و سلرزنده هسلتید؟ آیلا دیگلران فکر می کنند شلما فرد بانشلاط 
و دل زنلده ای هسلتید؟ آیلا معملوالً در موقعیت هلای اجتماعلی، حضلور فعلال دارید؟ 
آیلا مطالعله را بله مالقلات بلا ملردم ترجیلح می دهیلد؟ آیلا دوسلتان زیلادی دارید؟ 
آیلا معاشلرت بلا مردم را دوسلت داریلد؟ آیلا در گفتگو با ملردم، معملوالً حاضرجواب 
هسلتید؟ آیلا هیجلان و شللوغی زیاد در اطرافتان را دوسلت دارید؟ آیلا صحبت کردن 

بلا ملردم را دوسلت دارید؟
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 ایلن نلوع شلخصیت ها، جملع گریلز و منلزوی هسلتند و از تنهایلی خودشلان للذت 
می برنلد. در جملع خیللی حاضلر نمی شلوند. ارتباط چشلمی راحت برقلرار نمی کنند. 
به سلختی حلرف می زننلد. در جملع در مقابلل عمل دیگلران، عکس العملل آن چنانی 
ندارنلد. مثلاًل در مجلسلی لطیفله ای گفتله می شلود و همله می خندنلد وللی ایشلان 
بله زور لبخنلدی می زننلد. احسلاس می کننلد زیلر نظر دیگران هسلتند و یک ترسلی 
هلم در آن هلا وجلود دارد. خیلی هم اهلل میهمانی دادن و میهمانی رفتن و مسلافرت 
نیسلتند. بلله یلک عامل می تواند وراثت باشلد ولی بیشلتر نقش همان الگوها هسلتند 
کله پلدر و ملادر چطوری بوده انلد. آیا زمینه بلروز برای فرزندشلان ایجلاد کرده اند. آیا 
اجلازه داده انلد در جمع شلرکت کنند. بیشلتر کسلانی هم کله افسلردگی دارند، تیپ 
شلخصیت درون گلرا را پیلدا می کننلد وللی یکجاهایلی هم کله تضاد فرهنگلی وجود 
دارد، طلرف به سلوی درون گرایلی ملی رود. ممکلن اسلت در ظاهلر مسلئله مهمی در 

ازدواج نباشلد ولی دقلت کنید.

15. حفظ فاصله مناسب با طرف مقابل
بله فضلای میلان دو فلرد فاصلله گفتله می شلود. حفلظ فاصلله مناسلب در تعاملل با 
دیگلران یکلی از ملوارد ضروری اسلت کله متناسلب با فرهنلگ یلا خرده فرهنگ های 
مختللف بایلد بله »میلزان فاصلله« دقلت داشلته باشلیم. تبییلن دقیق و مفصلل این 
بحلث را در فصلل فراپیام هلا و زبلان بلدن ملورد بررسلی قلرار خواهیلم داد، وللی در 
ایلن بخلش به اجملال بایلد بگوییلم کله درصورتی که بلا مخاطب خلود آشلنایی قبلی 
داشلته اید فاصلله شلما در فضلای »حریم شلخصی« یعنی به شلعاع حلدود نیم متری 
بله دور بدنتلان یلا بلدن فلرد مقابلل خواهد بلود. وللی اگر بلرای اولین باری اسلت که 
بلا یلک فلرد ارتبلاط برقلرار می کنیلد معموالً ایلن آشلنایی در فاصلله ای بیشلتر و در 
حریلم اجتماعلی، یعنلی بیلش از 70 تا حلدود 120 سلانتی متری دور بدنتلان خواهد 
بلود. البتله درصورتی کله مخاطلب شلما از جنس مقابل باشلد این حریلم بیش از یک 

و نیلم متلر خواهلد بود.
رعایلت نکلردن فواصلل الزم در ارتبلاط، احسلاس بلدی را در مخاطب ایجلاد می کند. 
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بلرای ورود بله فواصلل نزدیک تر نیازمند طی دوره زمانی الزم بلرای ورود به حریم های 
نزدیک تلر هسلتیم و اگلر ایلن زملان طلی نشلود، به جلای ایجلاد احسلاس دوسلتی و 
صمیمیلت، ایجلاد احسلاس منفلی و »مبادی آداب نبلودن« به مخاطب دسلت خواهد 
داد و درصورتی کله مخاطلب احسلاس بلدی از فاصلله نزدیلک ملا بلا خودش داشلته 
باشلد، خیللی نلرم و آرام عقلب عقلب خواهلد رفت. این یک نشلانه اسلت یعنی شلما 
حلدود الزم را رعایلت نکرده ایلد. به ویلژه در ملورد جنلس مقابلل، الزاملات فاصله بین 

اشلخاص بیشلتر باید مراعلات گردد.

16. گام به گام عمل کردن
هلر کار و فعالیتلی در یلک بلازه زمانلی مشلخص بله نتیجله مطللوب خواهلد رسلید. 
به خصلوص ورود بله دنیلای درونلی انسلان ها و برقلراری تعاملل صمیمانله بلا آن هلا، 
نیازمنلد زملان اسلت، ایلن اصلل مهلم به ملا یلادآوری و تأکیلد می کند که سلرعت و 
شلتاب بیش ازحلد الزم نداشلته باشلید و بگذاریلد فرآینلد »پذیرش و اعتملاد« آرام و 
در روال طبیعلی آن اتفلاق بیفتلد و پلس از گام اول، گام های بعلدی را بردارید. انتظار 
نداشلته باشلید کله همه چیلز در برخلورد ایجاد شلود. زملان عنصر اصللی در برقراری 
روابط سلازنده و نزدیک با دیگران اسلت و الزم اسلت تا در بسلتر آن، امور پیش رود. 
َّملا اَهلَلک الّنلاَس الَعَجلَه َو لَلو اَنَّ الّناَس تََثللبَّتوا لَم  پیامبلر اعظلم می فرماینلد: »اِن
یهلِلک اََحلٌد: ملردم را، در حقیقت، شلتاب زدگی به هالکلت انداخته اسلت، اگر مردم، 
از شلتاب زدگی بله دور بودنلد، هیچ کلس هلالك نمی شلد« )محاسلن، ص 215، ح 
100(. املام عللی: »ِمَن الُخلرِق المعاَجلَُه َقبلَل اإلمکاِن و االَناٌه بعَد الُفرصِه: شلتاب 
کلردن در کاری پیلش از بله دسلت آوردن توانایلی و سسلتی کلردن بعد از به دسلت 

آوردن فرصلت از نادانلی اسلت« )نهج البالغله، ص 538، ح 363(.

17. ثبات هیجانی
ثبلات هیجانلی از هلوش هیجانی گرفته شلده اسلت. هوش هیجانی؛ شلامل شلناخت 
و کنتلرل عواطلف و هیجان هلای خلود اسلت. به عبارت دیگر، شلخصی کله EQ باالیی 
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دارد، سله مؤلفله هیجان هلا را به طور موفقیت آمیلزی با یکدیگر تلفیلق می کند: مؤلفه 
شلناختی، مؤلفله فیزیولوژیکلی و مؤلفله رفتلاری. رفتارهلای انفجلاری، کج خلقی هلا، 
تحملل ناکاملی انلدك، واکنلش نامتناسلب بلا عاملل تنلش، حساسلیت بیش ازحلد، 
انتقادناپذیلری، حسلادت نامعقلول، عدم تمایل به بخشلش دیگلران و دمدمی مزاجی، 
نشلانه ها و عالئلم بی ثباتلی هیجانلی هسلتند. ثبلات هیجانی اشلاره به ایلن مهم دارد 
کله شلما در طلول یلک روز و در طلول روزهای متواللی، رفتار علادی و عمومی تان در 
موقعیت هلای مختللف چقلدر از یک نوسلان مشلخص و منظلم و بروز منطقلی و قابل 
دفلاع، برخلوردار اسلت یا اینکه یک روز شلاد شلاد هسلتید و با خلود آواز می خوانید و 
آن قلدر حلرف می زنیلد کله دیگلران را کالفه می کنیلد. املا روز دیگر، حوصلله ندارید 
جلواب سلالم بدهید، به سلختی و خسلتگی جواب دیگلران را می دهیلد، حتی حوصله 
گلوش کلردن بله حرف هلای کسلی را نداریلد. قیافه تلان موجلی از انرژی منفلی را در 
دیگلران سلرازیر می کنلد. ثبلات هیجانلی یعنلی نداشلتن این همه نوسلان در جسلم، 
احسلاس، فکلر و رفتلار. بی ثباتی احساسلی و هیجانلی، ارتباطات انسلانی را تخریب و 

دیگلران را از دور انسلان دور می کنلد.
جمله معروفی منتسب به ارسطو است که می گوید:

»عصبانلی شلدن آسلان اسلت؛ همله می تواننلد عصبانی شلوند، اما عصبانی شلدن در 
برابلر شلخِص مناسلب، بله میلزان مناسلب، در زمان مناسلب، بله دلیل مناسلب و به 

روش مناسلب، آسلان نیست!« 
بلا خلود می گوینلد او ثبلات احساسلی و عاطفلی نلدارد. او تعادل نلدارد. یلک روز در 
علرش اسلت و روز دیگلر بر فلرش. امروز در اوج، و فلردا در قعر. امروز جلزر و فردا مد، 
بلا خلود می اندیشلند کله این فرد اگرچه دریاسلت و محاسلن زیلاد دارد، لیکن آن قدر 
امنیلت نلدارد کله تلو در سلاحلش آرام بگیری، تلو نیاز به آراملش آبی دریلا داری. به 
ایلن نتیجه می رسلند کله ثبات احساسلی در فردی شلکل می گیرد که تعادل داشلته 
باشلد و میانله روی را جایگزیلن افراط وتفریلط کلرده باشلد و احساسلش را زیلادی در 

مرکلز ثقل شلخصیتش قرار نداده باشلد.
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عوامل مؤثر در هوش هیجانی
سلالووی )بله نقلل از گلملن، 2010( توصیلف مبنایلی خلود را از هلوش هیجانلی بلر 
اسلاس نظریلات گاردنلر در مورد اسلتعدادهای فلردی، قلرار می دهد و ایلن توانایی ها 

را بله پنلج حیطله اصللی بسلط می دهد:
- شناخت هیجان ها و احساسات خود )خودآگاهی، شناخت عواطف شخصی(

- خودآگاهلی- تشلخیص هلر احسلاس بله هملان صورتلی که بلروز می کند- سلنگ 
بنلای هلوش هیجانلی اسلت. توانایلی نظلارت بلر احساسلات در هرلحظله بلرای بله 
دسلت آوردن بینلش روان شلناختی و ادراك خویشلتن، نقشلی تعیین کننلده دارد. 
ناتوانلی در تشلخیص احساسلات واقعلی، ملا را به سلردرگمی دچلار می کنلد. افرادی 
کله نسلبت بله احساسلات خلود اطمینلان بیشلتری دارنلد، بهتلر می تواننلد زندگلی 
خویلش را هدایلت کننلد. ایلن افلراد دربلاره احساسلات واقعی خلود در زمینله اتخاذ 
تصمیملات شلخصی از انتخلاب همسلر آینلده گرفتله تلا شلغلی کله برمی گزیننلد، 

احسلاس اطمینلان بیشلتری دارند.
بلردن درسلت  کار  بله  احساسلات خلود )خودمدیریتلی،  و  - مدیریلت هیجان هلا 

) ن هلا هیجا
- قلدرت تنظیلم احساسلات خلود، توانایلی و مهلارت عاطفلی اسلت کله بلر حلس 
خودآگاهلی متکلی اسلت و شلامل ظرفیلت شلخص بلرای تسلکین دادن خلود، دور 
کلردن اضطراب هلا، افسلردگی ها یلا بی حوصلگی هلای متلداول و پیامدهای شکسلت، 
اسلت. افلرادی کله بله لحاظ ایلن توانایلی ضعیف اند، به طلور دائم با احسلاس نومیدی 
و افسلردگی دسلت بله گریبان انلد، درحالی کله افلرادی کله در آن مهلارت زیلادی 
دارنلد، با سلرعت بسلیار بیشلتری می تواننلد نامالیمات زندگی را پشلت سلر بگذارند.

خودانگیزشی )برانگیختن خود(
بلرای جللب توجله، برانگیختلن شلخصی، تسللط بر نفلس خلود و برای خلالق بودن 
الزم اسلت سلکان رهبلری هیجان هلا را در دسلت بگیریلد تلا بتوانیلد بله هلدف خود 
دسلت یابید. خویشلتن داری عاطفلی- بله تأخیلر انداختن کامرواسلازی و فرونشلاندن 
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تکانش هلا -زیربنلای تحقلق هلر پیشلرفتی اسلت. توانایلی دسلتیابی به مرحلله غرقه 
شلدن در کار، انجلام هلر نلوع فعالیت چشلمگیر را میسلر می گرداند. افلراد دارای این 
مهلارت، در هلر کاری کله بلر عهلده می گیرنلد بسلیار موللد و اثربخش خواهنلد بود.

تشخیص و درک هیجان ها و احساسات دیگران، )دیگرآگاهی(
همدللی، توانایلی دیگلری کله بر خودآگاهلی عاطفی متکی اسلت، »مهلارت ارتباط با 
ملردم« اسلت. افلرادی کله از همدلی بیشلتری برخلوردار باشلند، به عالئلم اجتماعی 
ظریفلی کله نشلان دهنده نیازها یا خواسلته های دیگران اسلت توجه بیشلتری نشلان 
می دهنلد. ایلن توانایلی، آنلان را در حرفه هایلی کله مسلتلزم مراقبلت از دیگران انلد، 

تدریلس، فلروش و مدیریلت موفق تر می سلازد.

مدیریت رابطه با دیگران )حفظ ارتباط ها(
بخلش عملده ای از هنلر برقلراری ارتبلاط، مهلارت کنترل عواطلف در دیگران اسلت، 
ماننلد صالحیلت یلا علدم صالحیلت اجتماعلی و مهارت هلای خلاص الزم بلرای آن. 
این هلا توانایی هایلی هسلتند کله محبوبیت، رهبری و اثربخشلی بین فلردی را تقویت 
می کننلد. افلرادی کله در ایلن مهارت هلا توانایلی زیلادی دارنلد، در هلر آنچله بله 
کنلش متقابلل آرام بلا دیگلران بازمی گلردد به خوبی عملل می کنند، آنان سلتاره های 
اجتماعلی هسلتند. البتله افلراد ازنظلر توانایی هلای خود در هلر یک از ایلن حیطه ها، 
بلا یکدیگلر تفلاوت دارنلد و ممکلن اسلت بعضلی از ملا بلرای نمونله در کنلار آمدن با 
اضطراب هلای خلود به طلور کاملل موفلق باشلیم، املا در تسلکین دادن ناآرامی هلای 
دیگلران چندان کارآمد نباشلیم. بدون شلک، زیربنلای اصلی سلطح توانایی ما، عصب 
اسلت املا مغلز بله طلرز چشلمگیری شلکل پذیر اسلت و هملواره در حلال یادگیلری 
اسلت. سسلتی افلراد را در مهارت هلای عاطفلی می توان جبلران کرد، هرکلدام از این 
حیطه هلا تلا حلد زیلادی نشلانگر مجموعه ای از علادات و واکنش هاسلت کله با تالش 

صحیلح، می تلوان آن هلا را بهبود بخشلید )گلملن، 1389(.
هلاچ و گاردنلر معتقدنلد هرکلس چهلار خصوصیت زیر را داشلته باشلد صاحب هوش 
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بیلن فلردی، ارتباطات و تعامل های سلودمند اسلت:
سـازمان دهی گـروه: داشلتن ابتلکار عملل بلرای هماهنلگ کلردن فعالیت هلای عده ای 

افراد. از 
مذاکـره بـرای حل مسـائل: اسلتعداد میانجی گری، جلوگیری از بلروز اختالف، حل وفصل 

مشکالت.
روابط شخصی: استعداد همدردی و دلجویی از دیگران.

تجزیه وتحلیـل اجتماعـی: شلناخت و بصیلرت درونلی راجلع بله عواطلف، انگیزه هلا و 
عالیلق دیگلران. این گونله افلراد به راحتلی می توانند با دیگلران رابطه صمیملی برقرار 

. کنند
دو مهلارت اول قابلل یادگیلری اسلت، دو مهلارت بعلدی اگرچله تلا حد زیلادی ذاتی 
هسلتند ولی با آموزش های دوسلویه قابل یادگیری هسلتند. مهارت هلای فوق، عوامل 
ضلروری بلرای موفقیت هلای اجتماعلی هسلتند. افلرادی کله از هوش عاطفلی خوبی 
برخوردارنلد به راحتلی بلا دیگلران رابطله برقلرار می کننلد، احساسلات و واکنش های 
ملردم را به خوبلی پیش بینلی کرده و به آن جهلت می دهند و مشلاجرات را حل وفصل 
می کننلد. آن هلا از آن دسلته افلراد هسلتند کله همله دوسلت دارند بلا آن ها باشلند، 
چلون رفتارشلان دلگرم کننلده و روحیه بخش اسلت. مهلارت تجزیه وتحلیلل اجتماعی 
درواقلع هملان مهلارت همدللی را به دنبلال دارد. به طورکلی آیزنبرگ سله خصیصه را 

بلرای افلراد همدل برشلمرده اسلت که باید در شلخص وجود داشلته باشلد:
بلا دیگلران هملدردی کنلد، یعنلی دربلاره نیازهلای دیگلران نوعلی احسلاس نگرانی 

. ید نما
بلا دیگلران اشلتراك نظلر داشلته باشلد، یعنلی قادر باشلد خلود را بله جلای دیگران 

بگلذارد و بله مسلائل از نلگاه آنلان بنگرد.
دارای احساسلات همدالنله باشلد، یعنی از طریلق اعمال و رفتار از خود هیجان نشلان 

بدهد )گاردنر، 1391(.

18. مهربانی
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مهربانلی در لغت نامله دهخلدا بله معانلی محبلت، نلوازش، شلفقت، رأفلت، عطوفلت، 
عاطفله، مرحملت، مهلر و محبلت و گرملی نملودن، آمده اسلت. یکلی از اصلول مهم 
در تعامل هلای بیلن فلردی بلا دیگلران، توجه بله ارضای نیلاز مخاطبلان از طریق مهر 
و محبلت و توجله بله آن هاسلت. املام رضلا فرموده اند: »نصلف عقل آدملی اظهار 
 دوسلتی و محبلت بله عموم مردم اسلت« )حلر عامللی، ج 3، ص 207(. امام علی
فرموده انلد: »کسلی کله در برخلورد بلا ملردم از در الفلت و محبلت وارد شلود، ملردم 
دوسلتدار وی خواهنلد شلد« )تمیمی آملدی، ص 622(. املام صلادق فرموده اند: 
»کسلی کله کار خلود را بلا لطلف و ملدارا انجلام دهد بله آنچله از مردم متوقع اسلت 
نائلل خواهلد شلد«. املام صادق بله یارانشلان فرمودنلد: »بر مسللمانان سلزد که 
کوشلا باشلند در پیوسلتن بلا هلم و کملک کلردن بله هلم در مهلرورزی و همراهلی 
بلا نیازمنلدان و در مهلرورزی بله همدیگلر تلا بلوده باشلید، چنانچله خلدای عزوجّل 
فرملوده اسلت: »مهربان انلد به خویشلتن یا مهربانلان در میان خودشلان« )فتح: 29(؛ 
بلا همدیگلر مهربلان باشلید و غمناك شلوید برای آنچه از کار مسللمانان در دسلترس 
نداریلد، بلر همان روشلی کله انصلار در دوران رسلول خلدا داشلتند« )کلینی، ج 

4، ص 519(.

19. سعه صدر
سلعه صدر یعنلی گشلادگی سلینه، دریادللی، قابلیلت بردبلاری و شلکیبایی در تحمل 
شلداید. در اصطلالح، توانایلی تحملل وضعیت ها یا رویدادهای ناخوشلایند، ناخواسلته 
یلا دشلوار اسلت. سلعه صدر، یلا گشلادگی سلینه، یعنلی دریلادل بلودن، یعنلی اینکه 
انسلان بتوانلد مشلکالت و نامالیملات را در خلود هضم کند. انسلان صاحب سلعه صدر 
اسلتوار اسلت و خوشلی ها و ناخوشلی های گلذرا روح او را متالطلم و شلخصیت او را 

متزللزل نمی کننلد.
حجت االسلالم قرائتلی در چیسلتی سلعه صدر می فرماینلد: »سلعه صلدر« بله معنای 
داشلتن روح بلزرگ اسلت کله همچلون السلتیک تراکتلور از املواج رد شلود و تلاب 
برنلدارد درحالی کله افلراد علادی مثلل السلتیک دوچرخله، بلا اولیلن ملوج تلاب 
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الزم  شلرط  در:  سلعه الصَّ الّریاسله  »آلَلُه  علیمی فرماینلد:  حضلرت  برمی دارنلد. 
بلرای پذیلرش هر مسلئولیتی، سلعه صدر اسلت« )نهج البالغله، حکملت/176(. دعای 
حضلرت موسلیپس از رسلیدن بله مقلام نبلّوت، سلعه صلدر بلود کله از خداوند 
خواسلت: »َرّب اَشلرح للی َصدری« )طله: 27(؛ البّته موسلی از خدا درخواسلت کرد و 
خلدا بله او عطلا نملود، ولی خداونلد قبل از اینکله پیامبر درخواسلت کند، به او سلعه 

صلدر داد و فرملود: »أللم نَشلَرح لک َصلدرك« )انشلراح:1(.
به منظلور تحصیلل سلعه صدر و افزایلش تحملل و صبلر خویلش بایلد هماننلد دیگلر 
برنامه هلای تغییلر رفتلار به صلورت جلدی، دقیلق و کاملل بله دسلتورالعمل های زیلر 
عملل کنیلد تلا بتوانیلد بر نیلروی غضب خلود غلبله پیداکلرده و آن را تحلت کنترل 
خویلش درآوریلد واال بلدون رعایلت ایلن املور تحصیلل آن مقصلود ناممکلن اسلت 

به هرحلال توصیه هلای مؤکلد ملا دراین بلاره به قلرار زیلر می باشلند:
 همیشله فضلای ذهنلی و روانلی خلود را بلرای شلنیدن و دریافلت رفتارهلای نابجلا و  �

خلالف انتظلار آماده سلازید و بله ایلن معنا که همیشله ایلن انتظار را داشلته باشلید تا 
دیگلران بلا شلما بله بدترین شلکل برخلورد داشلته باشلند و خلود را بلرای تحمل آن 

آملاده کنید.
 قبلل از مواجله بلا برخوردهای نابجای دیگران پاسلخ خود و عکس العملل خوب خود را  �

بلرای مواجله بلا رفتارهای خلالف انتظار دیگلران در ذهن خویش مرور کنیلد و با طرح 
ذهنلی آماده شلده بلا رفتارهلای بی ملورد دیگران برخلورد کنید مثلاًل با خلود بگویید 
اگلر فلالن شلخص به من ناسلزا بگوید به حلرف او توجله نمی کنم همچنان دوسلتش 
دارم چلون گناهلان ملن را پاك کلرده و ایلن صبلر سلبب تعاللی روحی من می شلود و 
به هرحلال بلا ایلن کلملات و تلقین هلا همیشله آمادگلی ذهنلی و روانلی خلود را برای 

عملکردهلای خالف انتظلار مردم فراهم سلازید.
 بلا خلود شلرط و عهلد ببندیلد کله هیلچ گاه و در هیلچ شلرایطی اقلدام بله حرف های  �

نابجلا و برخلورد تنلد و تصمیم گیلری عجوالنه نخواهید کلرد و برای تخلفلات خود نیز 
جریمله مناسلب کله تنبیه کننده اسلت در نظلر بگیرید.

 اگلر برخلی موارد سلریع سلخن گفتید و عجوالنله تصمیم گرفتید و رفتار نابجا از شلما  �
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سلر زد سلریع خلود را سلرزنش و حتلی در لفلظ اظهلار پشلیمانی نماییلد و وعده ها و 
قوللی کله بلا خود داشلتید را در ذهلن خویش حاضر سلازید.

 از خلود ارزندگی هلای نابجلا و پفکلی و شلخصیت قائلل شلدن بیش ازانلدازه بلرای  �
خلود اجتنلاب ورزیلد و تنهلا هنجارهلا را رعایلت کنیلد و للذا بله سلراغ رفتارهلای 
متواضعانله هماننلد تقدم در سلالم، هم نشلینی مناسلب با افلراد پایین تر، ابلراز ارادت 
بله کوچک ترهلا، مصافحله و احوالپرسلی با دیگلران به خصوص طبقله پایین تر، تفریح 

و صحبلت بلا دیگلران اقلدام کنید.
 ذکلر »الحلول و ال قلوه اال بلاهلل« را زیلاد بر زبان جاری سلازید و سلوره والعصلر را زیاد  �

نید. بخوا
 بله هنلگام احسلاس عصبانیت، سلریع تغییر وضعیلت و موقعیت دهیلد و از آن محیط  �

دور شلوید مثلاًل اگلر در منلزل این حادثله رخ داد لباس پوشلیده و منلزل را ترك کنید.
 در هنگام عصبانیت اگر ایستاده اید بنشینید و اگر نشسته هستید بخوابید. �
 وقتی کله بلا املور عصبانیلت آفریلن مواجله هسلتید بلرای مدتلی )حلدود 10 تلا 15  �

دقیقله( راه دریافت هلای حسلی خود را سدسلازید مثلاًل جلوی گوش خلود را بگیرید و 
چشلمان خلود را ببندید و سلرخود را پاییلن اندازید تا دریافت هلای عصبانیت را تحت 

کنتلرل شلما درآیند و موجب تحریک بیشلتر شلما نشلوند.
 اگلر رفتلار و یلا صفتلی که در شلخصی هسلت موجب عصبانیت شلما شلده اسلت آن  �

رفتلار را شلوخی تلقلی کلرده و به شلکلی خلود را از تیررس آن هلا دور در نظلر بگیرید 
یعنلی به گونله ای از مخاطلب قلرار گرفتلن خویلش در برابلر رفتارهای دیگلران پرهیز 
کنیلد مثلاًل از مشلاهده کسلی کله فحلش می دهلد بلا خلود بگوییلد مخاطلب او من 
نیسلتم و در ایلن هنلگام از صحنله دور شلده و راه دریافت هلای حسلی را سدسلازید تا 

بیشلتر مورد هجلوم قلرار نگیرید.
 بلرای توجیله رفتارهلای خلالف انتظلاری کله از دیگلران سلر می زند توجیه مناسلب  �

داشلته باشلید و آن هلا را مقصلر تلقی نکنید تا موجب شلود به خود اجلازه عکس العمل 
بدهیلد مثلاًل بگوییلد خلودم از ایلن فلرد بدتلر رفتار می کنلم او اشلتباه گرفتله مقصر 

نیسلت اشلتباه من باعث رفتار نامناسلب او شلده اسلت.
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 بله نظلرات و عقایلد دیگلران احتلرام قائل شلوید و بله دیده احتلرام به آن هلا بنگرید و  �
حتلی محترمانله بلا آن ها رفتلار کنید.

 به منظلور تقویلت اراده و حفلظ سلعه صدر از تفریحاتلی هماننلد صحرانلوردی،  �
کوهنلوردی، شلنا، اسب سلواری، پیلاده روی در صبلح زود بهلره گیریلد.

 در برخلی کارهلای مهم با مشلورت خواسلتن از دیگلران تصمیمات خود را اسلتحکام  �
بخشلید و از اقداملات عجوالنه و خلام بپرهیزید.

 بیشلتر بلا افلراد حلیم صبلور و غیرعصبی معاشلرت کنید و از دوسلتی و حرف شلنوی  �
افراد تندملزاج پرهیزکنید.

 همیشله خودتلان و رفتارتلان را دوسلت و صحیلح تلقلی نکنیلد و احتملال خطلا در  �
کارهلای خلود را بدهیلد.

 سلعی کنیلد به عنلوان تمریلن گاه گاهلی بلا افرادی کله سللیقه آن ها را نمی پسلندید  �
برخلورد کوتاه مدت داشلته باشلید و بلا صاحبان دیگر انظلار مراوده کوتاه مدت داشلته 

. شید با

20. اصل تغافل
در لغت نامله دهخلدا تغافلل بله معانلی غفلت نملودن، به قصلد غافل شلدن از چیزی، 
ناآگاهلی نملودن، خلود را غافل وانملودن، غفلت و بی خبلری و بی التفاتی آمده اسلت. 
»تغافلل« از ریشله »غفلل« در لغلت به معنلای نادیده انگاشلتن، چشم پوشلی عمدی 
و خلود را به غفللت زدن اسلت )واسلطی زبیلدی، 1375(. تغافلل، یکلی از روش هلای 
قابلل توجله در تربیلت اسلت و در بخش هلای مختللف زندگلی از اهمیلت باالیلی 
برخلوردار اسلت. تغافلل در نلگاه عللم اخلالق؛ یعنلی این که انسلان ها در برابلر برخی 
از اشلتباهاتی کله از دیگلران انجلام می گیلرد - املا ایلن اشلتباهات سلهوی اند یلا از 
نلوع خطاهایلی هسلتند کله هنلوز به ملرز ُجرم و گنلاه سلنگین نرسلیده اند- تغافل و 

چشم پوشلی کنلد و خلود را به غفللت بزنلد )ملکارم شلیرازی، 1377(.
در حدیلث معروفلی کله از پیامبلر اکلرم )شلیخ صلدوق، ج 4، ص 387(، املام 
عللی )شلیخ صلدوق ، ج 13، ص 53(، املام سلّجاد )خلزاز رازی، ص 240، 
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ابن شهرآشلوب مازندرانلی، ج 3، ص 334(، املام باقلر )حلّلی، یحیلی بلن سلعید، 
نزهله الناظلر فی الجملع بین األشلباه و النظائلر، ص 100( و از املام صلادق درباره 
و  اسلت، چنیلن می فرماینلد: »مصلحلت همزیسلتی سلالم  نقلل شلده  »تغافلل« 
معاشلرت با مردم در پیمانه ای اسلت که دوسلّوم آن هوشلیاری و یک سلوم آن تغافل 

حرانلی(. باشد«)ابن شلعبه 
 انسلان های غیرمعصلوم، در طلول زندگلی خویلش، کم وبیلش، عملدی یلا سلهوی 
مرتکلب اشلتباهات کوچلک و بلزرگ می شلوند و کمتلر کسلی یافلت می شلود کله 
مرتکلب اشلتباهی نشلود یلا خود را مصلون از آن بداند. از سلوی دیگلر، ُخرده گیری و 
بازخواسلت از دیگلران درباره اشلتباهات سلهوی یلا خطاهایی که هنوز به ملرز ُجرم و 
گناهی سلنگین نرسلیده، چندان خردمندانه و پسلندیده نیسلت و در این گونه موارد، 
عقلل و شلرع بلر چشم پوشلی و گذشلت، نظر دارند. اینجا اسلت کله تغافلل معنا پیدا 
می کنلد کله در ایلن مواقلع، تغافل و چشم پوشلی و خلود را به غفللت زدن در برابر این 

نلوع از خطاهلا و اشلتباهات دیگلران، لطیف تلر و سلازنده تر از برخورد اسلت.
 به طلور مثلال اگلر پسلر خلود را در خیابلان درحالی که سلیگار کشلیدن یلا ارتباط با 
جنلس مقابلل ببینیلد؛ بدتریلن کار ممکلن این اسلت کله جلو برویلد و بلا او برخورد 
کنیلد. ایلن رفتار لحظله ای و تند، ازلحاظ اخالقلی و تربیتی اشلتباه ترین رفتار ممکن 
اسلت. املا روش درسلت، اسلتفاده از اصل تغافل اسلت. یعنلی اینکه سلریعاً روی خود 
را برگردانیلد و اجلازه ندهیلد فرزندتلان متوجه حضور و توجه شلما شلود و ازآنجا دور 
شلوید؛ گویلی کله اصلاًل او را ندیده ایلد. اصلل تغافل یعنلی اینکه در آن لحظله وانمود 
کنیلد کله او را ندیده ایلد و اصلاًل متوجله کار او نشلده اید وللی فلوراً به طورجلدی بله 
عللت کار او فکلر کنیلد کله چرا این کار از فرزند شلما سلرزده اسلت، و اینکه آیا شلما 
در شلکل گیری چنیلن رفتلاری نقلش داشلته اید؟ یا اینکله چگونه می توانیلد در ترك 
ایلن رفتلار بله شلیوه ای غیرمسلتقیم او را یلاری کنیلد؟ فکر کنیلد که چرا ایلن اتفاق 

افتلاد و چله کلم کاری از طرف من، باعث سلیگاری شلدن فرزندم شلده اسلت؟
 اگلر فرزنلد شلما پوللی را از جیلب یلا کیف شلما بدون اجلازه شلما برداشلت، بعد از 
اطلالع از ایلن کار، نبایلد از تنبیله اسلتفاده کلرده یا بله او بگویید: »ای بچله دزد« و یا 
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در حضلور دیگلر اعضلای خانلواده او را کتلک زده تلا دیگلر ایلن عملل را تکلرار نکند. 
ایلن کار شلما موجلب تثبیلت برچسلب ذهنلی »دزد« در ذهلن و روان ایلن بچله و 
سلایر اعضلای خانلواده خواهلد شلد و آینلده سلالم او را در معلرض خطلر و تخریلب 
جلدی قلرار خواهلد داد. »اصلل تغافل« به ملا می گوید؛ پلس از اطالع، خودتلان را به 
بی اطالعلی بزنیلد، بعلد غیرمسلتقیم از ملوارد تربیتلی روان شلناختی اسلتفاده کنید؛ 
مثلاًل در قاللب ذکلر یک داسلتان بله او بفهمانیلد که کار حرام انسلان را بله عاقبت بد 
مبتلال می کنلد، روح انسلان را سلیاه و پلیلد می کنلد، موجلب عذاب اخروی می شلود، 
انسلان را از چشلم دیگلران می انلدازد. البتله بایلد بله این نکته بیندیشلید کله ممکن 
اسلت شلما در تأمیلن احتیاجات فرزندتلان اندکی کوتاهلی کرده اید کله او، مجبور به 
ارتلکاب بله ایلن عملل شلده اسلت. دیگلر افلراد خانلواده را به هیچ وجه نسلبت به این 
عملل فرزنلد، آگاه نکنیلد در همله حال مواظب او باشلید که این عمل عادت او نشلود 

و حتملاً احتیاجلات معقلول او را در زمان مناسلب بلرآورده نمایید.
 البتله اسلتفاده از اصلل تغافل منحصر به تخلفات شلخصی، جزئی و فردی اسلت و در 
همله املور زندگلی به اسلتفاده از آن توصیه نشلده اسلت. امام عللی در این زمینه 
می فرماینلد: »قلدر و منزللت خلود را بلا تغافلل و چشم پوشلی نسلبت بله امور پسلت 
و کوچلک بلاال بریلد ... و زیلاده از املوری کله پوشلیده و پنهان اسلت تجسلس نکنید 
کله عیب جویلان شلما زیلاد می شلوند ... و بلا چشلم برهلم نهلادن از دقلت بیش ازحد 
در جزئیلات، بزرگلواری خلود را ثابلت کنید« )ابن شلعبه حرانی، ص 224(. بیشلترین 
توصیله بله تغافلل در ملوارد تربیتلی و در ارتباطات بین فردی اسلت کله می تواند آثار 

مثبتی داشلته باشلد ازجمله:
موجلب گوارایلی زندگی و مثبت اندیشلی ما نسلبت بله دیگران شلده و از حمل اعمال 
دیگلران بله وجله منفلی، جلوگیلری و از تلخلی روابلط زندگلی می کاهلد. در سلخن 
حکیمانله امیلر مؤمنلان علیآملده اسلت: »هرکلس تغافل نلورزد و از بسلیاری از 
املور -خلالف دیگران- چشلم نپوشلد، زندگلی اش تلخ می گلردد )تمیملی آمدی، ص 

.)664
حفـظ حرمـت؛ خرده گیلری، ایلراد و تنبیله موجلب شکسلتن هیبلت فرد می شلود که 
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بلا تغافلل از ایلن آسلیب نیز مصلون می مانیلم. مرزها، حرمت هلا و روابلط تعاملی بین 
افلراد بایلد مصلون بمانلد. املام صادقمی فرماینلد: قلدر و منزلت خود را بلا تغافل 

بلزرگ داریلد )محدث نلوری، ج 9، ص 159(.
خوش نامـی؛ هرکسلی به طلور طبیعلی خواهلان خوش ناملی خلود اسلت و از بدنامی و 
نکوهلش دیگلران در هلراس اسلت. یکی از آثلار خوب تغافلل، خوش نامی اسلت. امام 
عللی می فرماینلد: »تَغاَفلْل یُْحَملْد اْملُرَك«؛ تغافلل کلن تلا کارت ملورد سلتایش 

قلرار گیلرد )تمیمی آملدی، ص 324(.
موجلب قبلح شلکنی نمی شلود، در صلورت برخلورد تنلد بلا جوان، زشلتی عملل فرد 
از بیلن ملی رود و موجلب جری شلدن فلرد و تکرار اشلتباهات او خواهد شلد. در واقع 
جریلان تعاملل بلا او را پلاره کرده و پلل رابط بین خلود و او را خراب کرده ایلم. در این 
صلورت نمی تلوان انتظلار ترمیلم روابلط و بهبود شلرایط را داشلت. چون همیشله اثر 
حرف هلای زده شلده باقلی اسلت و به قول معلروف: »جلای زخلم خلوب می شلود، ولی 

جلای زخم زبلان همیشله باقلی می ماند«.
از ایجلاد چهلره بلد و ترسلناك از ملا در نظلر دیگلران جلوگیری می کند و شلخصیت 
دو طلرف حفلظ می شلود. برخلورد بلا جوان خطلاکار در مقابلل جمع و یلا حتی وقتی 
بله خاطلر کار اشلتباه بلا او رودررو می شلوید، از شلخصیت و ابهلت هلر دو طلرف کم 
می کنلد و حتلی ممکن اسلت شلخص خاطی از شلما کینه بله دل بگیلرد. درحالی که 
اصلل کار شلما تربیتلی بلوده نله شلخصی! بله همیلن دلیلل بایلد یلک کار تربیتلی 
درسلت را بله شلیوه درسلت انجلام داد تا اثر مطللوب را بجا بگلذارد نه اینکله موضوع 

را شخصی سلازی کنلد.
زمینله گذشلت در جهلت ایجلاد تحلول مثبلت بله وجلود می آیلد. در حکایلات دینی 
بارهلا و بارهلا شلنیده ایم کله با گذشلت و ندیلده گرفتن خطلای افراد توسلط بزرگان 
و حکیملان، باعلث پشلیمانی، حیلا و تحلول مثبت در فرد شلده اسلت. پس شلما هم 

سلعی کنیلد خطای دیگلران و به خصلوص جوانلان را، نادیلده بگیرید.

21. ابراز وجود، متانت و قاطعیت
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ابلراز وجلود یکلی از مهم تریلن مهارت هلای ارتباطلی اسلت کله می تواند میلزان دلهره 
شلما را کاهلش داده، اعتمادبه نفلس را جایگزیلن آن نملوده و تسللط شلما را بلر خود و 
محیلط اطرافتان به نحو چشلمگیری افزایلش دهد. ابراز وجود؛ بازگو کردن احساسلات، 
نیازهلا، خواسلته ها و تمایلالت گوینلده بلرای فلرد دیگر کله در واقلع راه برقلراری یک 
ارتبلاط حیاتلی بلا انسلان های دیگر اسلت. ابلراز وجود بلا رفتلار تهاجمی و یلا تک روی 
کردن، متفاوت اسلت و نگرش و روش شلما در ارتباط با دیگران اسلت. مشلکل در ابراز 
وجلود، ارتبلاط مسلتقیم بلا تصویر ذهنی مشلخصی دارد کله از خود داریم. اینکه شلما 
چله تصویلری از خلود داریلد و چگونله دوسلت دارید کارهلا را انجلام دهیلد و توقعتان 
از نتیجله کار چیسلت دقیقلاً هملان چیلزی اسلت کله بله دیگلران نمایلش می دهیلد. 
تصویلری کله هرکسلی از خلودش دارد، هملان خودپنلداره اسلت. خودپنلداره ملا در 
برقلراری تعاملل بلا دیگران چیسلت؟ آیا خلود را برتر از دیگلران می دانید یلا حقیرتر از 

دیگلران؟ راه هلای متفاوتلی بلرای ابراز وجلود کردن، وجلود دارد.
 خیللی از افلراد در بیلان احساسلات، حلرف زدن و انتقلال مطللب خود، دچار مشلکل 
هسلتند. یکلی از ملواردی کله خیلی هلا با آن مشلکل دارند، ابلراز عقیده کردن اسلت. 
بعضلی افلراد ترجیلح می دهند اگر قرار اسلت در ملورد موضوعی بحث شلود، صحبت 
نکننلد یلا وارد بحلث نشلوند. گاهلی افلراد بلا وجلود تخصلص در زمینه هلای خاص و 
مطالعلات فلراوان، بله عللت این کله در صحبت کلردن در جملع بلا مشلکل روبله رو 
هسلتند، جلرأت ابلراز وجلود پیلدا نمی کننلد. معملوالً در ابلراز وجلود کلردن سله 

داریم: وضعیلت 
کسلانی کله متکللم وحده انلد. در جملع بیشلتر از بقیله صحبلت می کننلد و اجلازه 
صحبلت کلردن بله دیگلران را نمی دهنلد. مهم تریلن اشلکال چنیلن شلخصیت هایی 
ایلن اسلت که همیشله اطالعلات زیادی بله دیگلران می دهنلد، درحالی کله اطالعات 
کملی از آن هلا بله دسلت می آورنلد و ضمنلاً هرچقلدر بیشلتر صحبلت کننلد، امکان 

بلروز خطلا و اشلتباه هلم در مکالماتشلان بیشلتر ظهلور می یابد.
کسلانی که اصاًل صحبت نمی کنند و سلاکت هسلتند. این دسلته از افراد هم اطالعات 
زیلادی بله دسلت می آورنلد، درحالی که اطالعات بسلیار کملی از خود بلروز می دهند، 
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درواقلع ایلن افلراد »تودار« هسلتند. ولی ایلن تودار بلودن به مفهوم احسلاس حقارت 
شلخصی هلم تلقلی می گردد که فلرد بیش از انلدازه مأخوذبه حیاسلت و از بیان حداقل 
مکالمله در جملع هلم کناره گیلری می کنلد. از نظلر روان شلناختی هلر دو دسلته این 

افراد، مشلکالتی حل نشلده  و نیاز بله خدمات مشلاوره ای دارند.
کسلانی کله در صحبلت کلردن حاللت اعتلدال دارنلد. می داننلد چله می گوینلد و 
بلرای چله کسلی صحبلت می کننلد و بله دیگلران هلم فرصلت اظهارنظلر می دهنلد. 
در گفتگوهلای دو یلا چندنفلره، نله پیلش روی و افلراط می کننلد و نله عقب نشلینی 
و پس رفلت. تلا آنجلا کله املکان دارد مسلتند حلرف می زننلد و املکان تبلادل نظر با 

دیگلران و بهره بلرداری از نقطله نظلرات آن هلا را هلم بلرای خلود محفلوظ دارنلد.
 حاللت افلراط و متکللم وحلده بلودن یلا تفریط که همان سلکوت اسلت، هلر دو جزء 
رابطله یک طرفله اسلت. درصورتی کله حاللت متعلادل کله هلم حلرف بزنیلم و هم به 
دیگلران اجلازه حلرف زدن بدهیلم، یک رابطله دوطرفله و فرصلت دادن طرفین به هم 

بلرای ابلراز وجود کردن اسلت.
 آگاهلی و تنظیلم میلزان صحبت کلردن گوینلده، به گونه ای کله متغیرهلای مهملی 
همچلون؛ در حلد فهلم مخاطب باشلد، با وضع فعلی او هماهنگی داشلته باشلد، خارج 

از حوصلله و وقلت او نباشلد، را نیلز در نظر داشلته باشلد.
 رفتلار قاطعانله یلک رفتلار بیلن فلردی اسلت کله شلامل ابلراز صادقانله افلکار و 
احساسلات اسلت، به نحوی کله ازنظلر اجتماعی مناسلب بوده و احساسلات و آسلایش 
دیگلران نیلز در آن مدنظلر باشلد به طورکللی قاطعیلت )جرأت منلدی( را می تلوان 
توانایلی ابلراز صادقانه نظرات، احساسلات و نگرش ها بدون احسلاس اضطراب دانسلت. 
جرأت منلدی همچنیلن شلامل دفلاع فلرد از حقوق خود اسلت، به شلکلی کله حقوق 

دیگلران پایمال نشلود.
 زندگی ما مجموع دو چیز است:

 1. رویدادهایی که ما با آن ها برخورد می کنیم.
 2. برخوردهایلی کله ملا بلا رویدادهلا داریلم. بعضی از مشلاوران معتقدنلد بخش دوم 
زندگلی ملا، یعنلی برخوردهایلی که ما بلا رویدادها داریلم مهم تر و بیشلتر تحت تأثیر 
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و کنتلرل ملا هسلتند. ملا در کل رونلد زندگلی، بلا مسلائل مختلف، سله نلوع برخورد 
متفلاوت داریم:

منفعالنـه: در ایلن نلوع ارتبلاط، فلرد بلا عذرخواهلی افراطلی و کوچلک انلگاری خود، 
بلدون ابلراز وجود، بلدون اعتمادبه نفس، حالت تسللیم شلدن و پذیرندگلی بیش ازحد 
الزم، تماملی افلکار، احسلاس ها و حقوق شلخصی خود را بله نفع طرف مقابلل نادیده 

می گیلرد.
پرخاشـگرانه )تهاجمـی(: در ایلن نلوع ارتبلاط فلرد بلا تهدیلد کلردن و تضییلع حلق 
دیگلران، مبتنلی بلر تندخویلی و عصبانیلت، به صلورت توهین آمیلز برخلورد می کند.
جرأت مندانـه )فعاالنـه یـا قاطعانـه(: یلک رویکرد تعاملی و بهترین شلکل از ارتباط اسلت، 
به گونله ای کله ابلراز عقایلد، احساسلات و افلکار بله شلیوه مناسلب، مبتنلی بلر ابلراز 

وجلود و اثرگلذاری، در عیلن حفلظ آراملش و برخلورد منطقلی به انجام می رسلد.
 در همله تعاریلف ابلراز وجلود تلوأم بلا متانلت، بر احتلرام به حقلوق دیگلران و ایجاد 
تعلادل بیلن حقوق خود و دیگران تأکید شلده اسلت. هرکلدام از سلبک های ارتباطی 
فلوق دارای اجزایلی شلامل باورها، رفتارهلا، رویارویلی، تجربه احساسلات، تأثیری که 

می توانلد بردیگلران بگذارند، می شلود.
 در سلبک پرخاشلگرانه بلاور فلرد بلر ایلن اسلت کله همله باید مثلل من باشلند، من 
هرگلز اشلتباه نمی کنلم، همیشله حلق بلا ملن اسلت و تلو اشلتباه می کنلی و فلرد 
همیشله خلود را همه چیلزدان می دانلد این گونله افراد ذهنشلان بسلته اسلت و اجازه 
ورود هیلچ نلوع اطالعاتلی را نمی دهنلد و به طورکللی شلنونده ای ضعیلف هسلتند، 
خلود را رئیلس می داننلد و دیگلران را تحقیلر می کننلد. حتلی ممکلن اسلت دیگران 
را ملورد حملله کالملی - فیزیکلی قرار دهنلد. افرادی که سلبک برقراری ارتباطشلان 
پرخاشلگرانه اسلت رفتلار خشلم را در دیگلران برمی انگیزنلد و باعلث ایجلاد مقاوملت 

-  برخلورد دفاعلی - دروغ گویلی- پنهلان کاری در فلرد مقابلل می شلوند.
 بلاور افلراد بلا سلبک منفعالنله ایلن اسلت که هرگلز عواطلف واقعلی خویلش را ابراز 
نکلن، طوفلان ایجلاد نکلن، مخالفلت نکلن، دیگلران از تلو بیشلتر حق دارنلد و یلا بله 
دردسلرش نملی ارزد. این گونله افراد همیشله به صورت غیرمسلتقیم موافلق انجام کار 
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و محتلاط می باشلند. سلعی می کننلد هلوای هلر دو طلرف را داشلته باشلند و دائملاً 
بلدون آنکله الزم باشلد عذرخواهلی می کننلد، به جلای اقدام کردن شلکوه و شلکایت 
می کننلد و اجلازه می دهلد دیگلران برایلش تصمیلم بگیرنلد این گونله باورهلا و رفتار 
در ایلن افلراد باعلث می شلود تا پرتوقلع کردن دیگلران می شلود و دلیل تراشلی را در 

دیگلران برمی انگیلزد.
 املا سلبکی کله از همله مهم تلر و الزم اسلت ملا بلر اسلاس آن عملل کنیلم و ایلن 
سلبک را بله فرزندانملان نیلز آموزش دهیم سلبک جرأت مندانله یا همان ابلراز وجود 
اسلت. حلال ببینیلم باورها، احساسلات و تأثیری کله این گونه افلراد بر دیگلران دارند 

؟ چیست
 بلاور افلراد بلا ابلراز وجلود قاطعانه این اسلت که هم خلودش و هم دیگران ارزشلمند 
هسلتند، هلم دیگلران و هلم ملن حرف هلای درسلت و منطقلی داریلم. ایلن افلراد 
گوش دهنلده فعلال و کارآملدی هسلتند، محدودیلت و انتظلارات را ابلراز می دارنلد 
هرگونله مشلاهده ای را بیلان می کننلد و از همله مهم تلر مراقلب احساسلات دیگلران 
نیلز هسلتند و به دیگران برچسلب نلزده و پیلش داوری و قضاوت نمی کننلد انتظارات 
ایلن افلراد واقع بینانله بلوده و منصفانله و عادالنله رفتلار می کنند در رفتلار غیرکالمی 

ایلن جملالت را بیلان می کننلد که:
- انتخاب من این است که ...

- من فکر می کنم که ...
- به نظر من ...

 ایلن افلراد بلا ایلن نلوع ارتبلاط، برخلورد و رفتلار مثبلت، باعلث افزایلش احتلرام و 
عزت نفلس در خلود و دیگلران می شلوند. رفتلار جرأت مندانله بله فرد کملک می کند 
کله بتوانلد احساسلات خلود را ابلراز کند، روابلط خود را بهبود بخشلد، اگر الزم باشلد 
بله شلیوه ای معقلول و منطقلی، اعتلراض کنلد، نظلر متفلاوت خلود را به خوبلی بیان 
کنلد، درخواسلت کنلد. بتوانلد محکلم نله بگویلد، بله خلود اطمینلان داشلته باشلد، 
اعتمادبه نفلس خلود را افزایلش دهلد، احتلرام دیگلران را نیلز جللب کنلد، توانایلی 
تصمیم گیلری خلود را بهبلود بخشلد و حقوق خلود نیز را حفلظ کند. عالوه بلر موارد 
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پیش گفتله، جلرأت ورزی متیلن، در موقعیت هلای زیلر هلم بله دردتلان می خلورد: 
- تعامل سازنده و مثبت با هر انسان دیگری

- برخورد درست با مخالفت دیگران
- تقاضای معقول از دیگران

- جلوگیری از تعارضات پرخاشگرانه غیرضروری
- اعالم موضع خود بدون ناراحتی یا احساس حقارت

- در تصمیم هلای جمعلی بلرای ورود بله دنیلای این افلراد حداقل بایلد از مراحل زیر 
عبلور کنید:

 الف( آماده شدن برای اعالم موضع
ابتلدا از موضلع خلود مطمئلن شلوید، یعنلی مشلخص کنید کله می خواهیلد بگویید 
بلله یلا خیلر. اگلر مطمئلن نیسلتید، بگوییلد کله بلرای پاسلخ دادن بایلد کملی فکر 
کنیلد. بله شلخص مقابلل بگویید کله بداند چله زمانی پاسلخ خواهید گفلت و پیش از 

آن وقلت شلما را نگیرد.
اگلر شلما کاملاًل متوجله نشلده اید کله فلرد مقابلل از شلما چله تقاضایلی دارد، از او 
توضیلح روشلنی بخواهیلد. گاهلی اوقلات تصویر ذهنلی ایجادشلده در ذهن ملا با آن 
چیلزی کله در ذهلن گوینده اسلت، متفاوت اسلت که در ایلن صورت، باید بلا دریافت 
توضیحلات بیشلتر، بله یلک تصویلر واضح کله در ذهن هلر دو نفر، یک چیز مشلخص 
بلا مختصلات معللوم، را ایجلاد می کنلد برسلیم. در یک کالم یعنلی باید روشن سلازی 

صلورت گیرد.

ب( اعالم موضع با جمله سه بخشی
بخـش همدالنـه یـا بازخـورد مثبـت: ایلن بخلش کله بلا کلمه »من« شلروع می شلود فضا 
را دوسلتانه می کنلد و از پرخاشلگرانه بلودن جمله تلان جلوگیلری می کنلد. همچنین 
طلرف مقابلل معملوالً می فهملد کله شلما عللت درخواسلت و مشلکل او را درك 

کرده ایلد: »ملن می دونلم کله تلو موبایلل ملن رو الزم داری...«
بخـش اسـتداللی: در ایلن بخلش دلیلل یلا دالیلل تصمیم خودملان را اعلالم می کنیم. 
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ایلن دالیلل بایلد تلا حد ممکلن کوتلاه، واضح و روشلن باشلند. یادتلان باشلد آوردن 
دلیلل اضافلی بله ضرر خودتلان تمام می شلود: »املا چون تصمیلم گرفتلم موبایلم رو 
بله کسلی قلرض ندهلم/ یلا/ چون در طلول روز بله موبایللم احتیلاج پیلدا می کنم...«

بخلش قاطلع اعلالم تصمیلم: خیلی هلا بله ایلن بخلش نمی رسلند و به همیلن خاطر 
جملله ناتمامشلان موجلب می شلود طلرف مقابلل سوءاسلتفاده کند و سلکوت در این 
بخلش را دلیلل بلر رضایت بگیلرد. در این بخش ملا تصمیممان را بلدون تعارف اعالم 

می کنیلم: »موبایللم را نمی توانلم بله شلما بدهم«.

22. تعامل
گفتیلم کله تعاملل؛ فرآینلدی پویلا و پیوسلته مبتنلی بلر همگرایی اسلت کله در آن 
بلا اسلتفاده از گفتلار و نوشلتار، عالئلم و رفتلار، فکلر، پیلام یلا اطالعات بلا یک هدف 

مشلخص، مبادلله می شلوند.
 بایلد توجله داشلته باشلیم کله ارتبلاط متقابلل تنهلا بله بخلش کوچکلی از زندگلی 
ملا محلدود نمی شلود، بلکله هلرگاه سلعی در تبلادل افکار بلا دیگلران داریم بلا آن ها 
ارتبلاط برقلرار می کنیلم و چگونگلی اثربخشلی ملا در ایلن عملل درنهایت بله میزان 
توفیلق ملا در ایجلاد ارتبلاط با آن ها بسلتگی دارد. ملردم به طور متوسلط حدود %35 
از اوقلات روزانله خلود را از طریلق برقلراری تعاملل و گفتگو کلردن با دیگران سلپری 
می کننلد. قلدرت و توانایلی بلاال در برقلراری روابلط مؤثلر با دیگلران موجلب افزایش 
ضریلب نفلوذ و تأثیلر شلما در تعاملل بلا دیگلران می شلود. هلر انسلانی بلرای ایجلاد 
ارتبلاط بلا دیگلران و انتقال پیام هلای خود و پیشلبرد زندگی اش از راه هلا و روش های 

متنلوع و بعضلاً منحصربه فلردی اسلتفاده می کنلد.

اجزای برقراری تعامل
برای برقراری تعامل، شش جزء مهم وجود دارد:

اللف( فرسلتنده؛ فلردی به عنلوان فرسلتنده پیام کله درواقلع آغازکننده تعامل اسلت. 
مهم تریلن نکتله برای فرسلتنده این اسلت کله بداند مخاطب او چه کسلانی هسلتند، 
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سلن و سلال و تحصیلالت و وضعیلت عموملی آن ها را بدانلد، تا بتواند مطاللب خود را 
در حلد فهلم آن هلا، تنظیلم و ارائه نماید. فرسلتنده در هنلگام صحبت و ارسلال پیام، 
بایلد تلن صلدا و حالت هلای خلود را به گونله ای بلا جملع مخاطبلان خلود، هماهنلگ 

سازد.
ب( گیرنلده؛ فلردی به عنلوان دریافت کننلده پیام کله مخاطب اصلی فرسلتنده بوده و 
طلرف مقابلل ایلن رابطه اسلت. مهم تریلن نکته بلرای مخاطبلان این اسلت که گوش 
دهنلده فعاللی باشلند تا بتوانند ارتباط درسلتی را بلا گیرنده برقرار کلرده و در صورت 
للزوم بله او بازخلورد داده یلا سلؤاالت خلود را از وی بپرسلند. تفصیلل ایلن بحلث در 

فصلل فنلون تعامل مؤثلر ذکر خواهد شلد.
ج( پیلام؛ پیلام هملان چیلزی اسلت کله همله ملا هلر روزه در روابطملان بله یکدیگر 
منتقلل می کنیلم. محتوایلی کله در قاللب صحبلت و به صلورت زبانلی )کالملی(، 

نوشلتاری، تصویلری و یلا به صلورت تلفیقلی ارسلال می شلود.
حداقل سه عامل در هر پیامی وجود دارد:

رمزهلا یلا کدهلای پیلام: در ایلن قاللب کدهلا، نمادهایی هسلتند کله قادر باشلند به 
شلیوه ای سلاخته شلوند که بلرای برخلی از افلراد دارای معنی باشلند.

او  هلدف  بیلان  بلرای  منبلع  توسلط  کله  پیام انلد  درون  مطاللب  پیلام:  محتلوای 
. ند ه ا ب شلد نتخا ا

نحلوه ارائله پیلام: تصمیم هایلی هسلتند که شلما یلا طلرف مقابلتلان به عنلوان منبع 
ارتبلاط، انتخلاب تنظیلم و ترتیلب کدهلا می گیرید.

د( فراپیلام؛ پیام هایلی کله نله از زبلان گفتلار، بلکله از رفتلار واضلح و روشلن گرفتله 
تلا نگاه هلا، اشلارات، حلاالت کللی و انداملی بدن، زبلان حلرکات بدن مثل؛ دسلت ها، 
پاهلا، جایلگاه سلر، زبلان چهلره و صلورت، چگونگلی آرایلش صلورت و امثالهلم بله 
مخاطلب منتقل می شلود. این بحث بسلیار گسلترده اسلت که در یک فصلل جداگانه 

به تفصیلل ملورد بررسلی قلرار خواهلد گرفت.
هلل( بازخلورد؛ بله معنلی عکس العملل، نوعلی برگشلت پیلام و فراپیام ارتباطی اسلت 
کله در آن، گیرنلده به طلور آگاهانله بله پیلام و فراپیام هلای فرسلتنده واکنش نشلان 
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می دهلد. ایلن پیام هلا، بله فرسلتنده املکان می دهند تلا وضعیلت ارتباطی خلود را با 
مخاطبانلش ارزیابلی کنلد. نظام های سلالم ارتباطلی، بازخورد را فرصتلی برای اصالح 
خلود قلملداد می کننلد. اطالعلات حاصلل از نتیجله اعملال که مبنلای اعملال آتی را 

می سلازد. فراهم 
فراینلد و یلا عکس العمللی کله گیرنلده پیلام پلس از تفسلیر و ارزیابی پیام بر اسلاس 
درك فکلر و یا تفسلیر رمز دریافت شلده به فرسلتنده پیام ارسلال ملی دارد. بازخوردها 
درواقلع انعلکاس داوری شلما نسلبت بله فعالیت هلا و نتایلج تعامل با مخاطبان اسلت. 
فعالیت هلای یادگیلری جلوان از طریلق بازخلورد، در مسلیر انتظلارات درسلت قلرار 
می گیلرد. بلا وجلود بازخلورد توصیفلی اسلت کله ارزش یابلی، رشلد دهنلده، توانمند 

سلاز و پویا می شلود.
درك و تفسلیر: یکلی از مباحلث مهلم در بحلث بازخورد، این اسلت که؛ فلرد مخاطب 
شلما از محتلوای کالم شلما و نیلز دیلدن واکنش هلای غیرکالملی )زبلان بدن( شلما، 
درك و تحلیللی از ایلن مجموعله )کالم + غیرکالملی( بلرای خلود خواهلد داشلت و 
واکنلش خلود را نسلبت به شلما، بلر اسلاس آن درك شلخصی، تنظیم خواهلد نمود. 
یلک اشلکال شلناختی مهملی کله در اینجا بروز می کند این اسلت کله درك و تحلیل 
مخاطلب از کالم و فراپیام هلای شلما، لزوملاً بلا خواسلت و نیلت شلما از ارائله آن هلا 
یکسلان نبلوده و برحسلب مجموعه ای از متغیرهلا، این درك و تحلیل، متفاوت اسلت. 
مثلاًل زمینله فرهنگلی و خانلواده ای کله فلرد در آن رشلد کلرده، میلزان تحصیالت و 
مطالعاتلی کله داشلته، دراین بیلن نقلش واسلطه ای بسلیار مهملی دارنلد کله کالم و 
فلراکالم، را مثبلت یلا منفلی برداشلت و بلرای خلود تحلیلل ارزشلی نماید. برحسلب 
نلوع برداشلت مثبلت یا منفلی، مخاطب شلما واکنش خلود را مثبت یا منفلی، تنظیم 
خواهلد کلرد. جالب تلر ایلن اسلت کله شلما هلم با دیلدن نلوع واکنلش مخاطلب، با 
لحلاظ هملان متغیرها و درك و تحلیل شلخصی که در شلما نسلبت بله آن واکنش ها 
بله وجلود می آیلد، خلود را بلرای واکنش جدیلد آماده می کنیلد و این چرخله تعاملی 
بیلن شلما، بله همیلن نحلو ادامله پیلدا می کند. بله همیلن دلیلل الزم اسلت در یک 
تعاملل سلازنده و اثربخش، تسللط کافلی بر زمینه فرهنگلی، مفاهیم واژه هلا و نمادها، 
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حلاالت، حلرکات و زبلان بلدن کله در تحلیلل ذهنلی ملا نقش مهملی دارند، داشلته 
باشلیم و البتله درعین حلال تلالش کنیلم همه ایلن موارد را با حسلن ظلن، به صورت 
حملل بلر صحلت، برداشلت مثبلت نماییلم تلا از ایجلاد ذهنیلات مغشلوش کله مانع 

واکنش هلای مفیلد و سلازنده در روابلط تعامللی بلا جوانلان می شلود، به دور باشلیم.
قانلون اثلر ثرندایلک می گویلد: عمللی کله به وسلیله محرکلی فراخوانلی شلود و بلا 
پیاملدی مطبلوع یلا پلاداش دنبال شلود، بلا ظهور دوبلاره محلرك، میل به تکلرار آن 
خواهلد بلود؛ عمللی کله بلا پیاملدی نامطبلوع یا بلا تنبیله دنبال شلود، میل بله عدم 

تکرار آن اسلت )سلیف،1385(.
 بازخلورد می توانلد بله دو صورت مثبلت یا منفی جلوه گر شلود. ارائه بازخلورد مثبت، 
موجلب تقویلت گفتلار و رفتلار فلرد شلده و احتملال تکلرار آن را افزایلش می دهلد و 
ارائله بازخلورد و واکنلش منفی، به صلورت یک اقلدام تنبیهی در نظر فلرد جلوه کرده 
و احتملال تکلرار گفتلار و رفتلار را در فلرد، کاهلش می دهلد. در واقلع فرد بلا دریافت 
بازخلورد منفلی در جهلت اصلالح گفتلار و رفتلار خود عملل می کند تلا از حس بدی 
کله از دریافلت بازخلورد منفلی دریافلت کلرده، در املان بمانلد. بهتریلن روش تغییر 
رفتلار در چنیلن حالتلی این اسلت کله با گفتگلوی عاطفی، بعلد شلناختی و منطقی 
فلرد را هلم در جهلت ایلن تغییلر تقویلت کلرده و در واقلع فلرد را اقنلاع نماییلم تا با 
تغییلر نگلرش ایجادشلده در فلرد، املکان بازگشلت گفتلار یلا رفتلار نامطللوب را در 
موقعیت هلای دیگلر، به خصلوص زمانلی کله ملا هلم کله ارائه دهنلده بازخلورد منفی 
بوده ایلم، حضلور نداریلم کاهلش دهیم. اگر فلرد اقناع نشلود، از تکرار رفتلار نامطلوب 
در حضلور ملا امتنلاع خواهد کرد وللی در موقعیت هلای دیگری که ما حضلور نداریم، 

رفتلار نامطللوب را بله دلیلل اینکله، قبول نکلرده نامطلوب اسلت ادامله خواهد داد.
 بلا دریافلت هلر بازخلورد، بلرای مخاطلب روشلن می شلود که در چله وضعیتلی قرار 
دارد و بایلد بله چله فعالیت هایلی بپلردازد. هم چنیلن چله انتظاراتلی از او دارنلد و 
کلدام انتظلارات، اهمیلت بیشلتری دارد. در حقیقت بازخورد، هسلته مرکلزی فرآیند 
یاددهلی و یادگیلری اسلت. للذا بازخورد باید بلر روی انتظلارات و فعالیت هلای جوان 
متمرکلز باشلد و به گونله ای صلورت گیلرد که بله دانش آملوزان کمک کند تلا خطاها 
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و اشتباهاتشلان را در جریلان یادگیلری کاهلش دهنلد و وظایلف خلود را بلا دقلت 
بیش تلری اجلرا کننلد. در واقلع بازخلورد، نه تنها بله جوانلان درباره چگونگلی مهارت 
و دانشلی کله کسلب کرده انلد اطالعلات می دهد، بلکله به آن هلا می گوید کله چگونه 
مهارت هلا و دانلش خلود را ارتقلا دهنلد. به این ترتیلب، دامنله تجربیلات جلوان در 

جریلان تعاملل توسلعه می یابد.

اهداف مهم ارائه بازخورد
 آگاهی و شناخت وضعیت موجود فرد �
 اصالح و تغییر الزم در فرد �
 تنظیلم فاصلله تلا وضعیت مطلوب )نشلان دادن وضعیت فلرد و فعالیت هایلی که باید  �

انجلام دهد(.
 شکوفایی و پویایی آموزش که منجر به تولید دانش می گردد. �
 ایجاد نشاط در جوان و تسهیل رشد و تعالی در وی. �
 روحانی برانگیزاننده و هدایت کننده است نه عامل انتقال دانستنی ها. �
 جلوان نله موجلودی منفعلل، بلکله یادگیرنده ای هوشلمند، پویلا و با همه احسلاس و  �

عواطف انسلانی اسلت.
 ملواد آموزشلی فقلط یلک متن نیسلت بلکه انلواع ابلزار تعاملی دیلداری و شلنیداری  �

و تجربلی اسلت تلا همله حواس یادگیرنلده را بله کار انلدازد و به یادگرفتنی هلا عمق و 
گسلترش و اسلتمرار بخشد.

 کاهش خطا و اشتباه و باال رفتن دقت جوان. �
 بازخلورد نه تنهلا دربلاره چگونگلی اطالعلات و مهارت های جوان بله او توضیح می دهد  �

بلکله بله او می گویلد چگونه مهارت هلا و دانش خلود را ارتقا دهد.
 بازخلورد کار آملوزش را واقعی تلر و ملموس تلر می کند و معلم را از تصلورات غیرواقعی  �

از دور می سلازد
 بازخلورد مؤثلر و سلازنده روحانلی موجب بازخلورد متقابل مؤثر و افزایش اثربخشلی و  �

تعاملل صمیملی بین طرفین خواهد شلد.
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انواع بازخورد
 از منظـر ابـزار: کتبی )به صورت نوشلتاری و مکتوب(، شلفاهی )به صلورت گفتار کالمی  �

و غیرکالمی یلا فراپیام ها(.
 از منظـر محتـوا: شلناختی )ادراك، داوری، اسلتدالل، بله خاطلر آوردن، تفکلر و تصور(،  �

عاطفلی )حلاالت، احساسلات و هیجانات(.
 از منظر منبع: مخاطب حاضر یا غایب، سایر افراد حاضری یا غایب �
 از منظر زمان: در همان لحظه، پس از گذشت زمان �

بایدهای مورد توجه در بازخورد
 بازخلورد بایلد ماهیتی تجویزی داشلته باشلد، به طوری کله فراگیرنده بدانلد در تالش  �

بعلدی، رفتلار خلود را چگونه و بله چه مقلدار اصالح کند.
 توجه به توانایی های فردی �
 توجه به میزان موفقیت فراگیر �
 ترغیب احساس خوب جوان نسبت به خود �
 شناساندن میزان موفقیت به او �
 افزایلش اعتمادبه نفلس )احسلاس خلود کارآملدی و اعتماد بله توان خود بلرای انجام  �

امور(
 افزایش عزت نفس )احساس خود ارزشمند پنداری در فرد( �
 ایجاد حس لیاقت و داشتن کفایت به وی �
 تأثیر مثبت بازخورد بر مخاطب �
 القاء حس صداقت شما به جوان یا سایر مخاطبان )حسنی،1384(. �

ویژگی های یک بازخورد خوب
 صریلح و روشلن باشلد. یعنلی به وضوح مشلخص نماید کله مخاطب باید چله فعالیتی  �

را انجلام دهلد تلا انتظارات آموزشلی را به خوبلی محقق نماید.
 سلاده و قابل فهلم باشلد. از به کاربلردن الفلاظ غاملض، پیچیلده، بی سلروته و مبهلم  �

گلردد. پرهیز 
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 ناظلر بلر پیشلرفت های جوان باشلد. یلادآوری تغییلرات مثبلت و فاصلله باقی مانده تا  �
نقطله هلدف بله مخاطب جلوان مدنظر قلرار گیرد.

 پیوسلته و بهنلگام باشلد. یعنلی مخاطلب بایلد در حیلن فراینلد یادگیلری بازخلورد،  �
دریافلت دارنلد. در موقلع بلروز یلا در نزدیک ترین زمان بله عمل جوان باشلد. نگذاریم 
سله ملاه بعد بگوییم راسلتی سله ملاه قبل فالن جلا، فلالن کاری که کردی، شایسلته 

شلما نبود!
 سلودمند باشلد. یعنلی حلاوی اطالعاتی باشلد که مخاطب آگاه شلود، چله فعالیتی را  �

انجلام دهلد تلا انتظارات ملورد تقاضلا را به خوبلی محقق کند.
 متناسلب بلا تفاوت هلای عملکلردی و جلوان محور باشلد. دقلت در رفتارهلای متنوع  �

و متکثلر جوانلان و نیلز ظرفیت وجلودی هرکدام از ایشلان، موجب ارائله بازخوردهای 
متفلاوت بله آن ها می شلود. اسلتفاده از یک روش یکسلان بلرای همه، ضمن نادرسلت 
بلودن روش، حاکلی از ضعلف شلما در مطالعله، محلدود بلودن توانمندی شلما، پایین 
بلودن گنجینله لغلات و درنتیجله ضعلف مطالعه در شلما خواهد بلود. مضافاً بلر اینکه 
تأثیلر الزم را هلم در مخاطلب شلما نخواهلد گذاشلت. اصلوالً برخورد یک جلور با همه 
افلراد و در نظر نگرفتن سلن، تحصیالت، اسلتعداد، هوش، توانایی هلای متفاوت فردی 
و مسلائل فرهنگلی، نقطه ضعلف تعاملل مثبلت از طلرف فلرد به کارگیرنده خواهلد بود.

 منبلع بازخلورد متنلوع باشلد؛ یعنلی از منابلع مختللف دریافت شلود تلا از منظرهای  �
مختللف و متفلاوت آثلار و فعالیلت مخاطب بررسلی شلود.

 از واژه هلا و جملالت و عبلارات مثبلت، روشلن و معنلادار اسلتفاده شلود. اساسلاً همله  �
انسلان ها به ویلژه جوانلان مشلتاق دریافلت کلملات و جملالت بلا بلار روانلی مثبلت 
هسلتند. پلس حتلی اگر می خواهیلم یک مطلب انتقلادی هم به مخاطلب بدهیم بهتر 
اسلت از واژه هلای مثبلت اسلتفاده کنیلم. مثلاًل به جلای اینکه بگوییلم: خدا بلده نده، 
بگوییلم: خلدا به شلما سلالمتی بده یا به جلای اینکه بگوییلم کارت بد بلود، بگوییم: یه 
کملی بله تلالش بیشلتر نیاز داری یلا به جلای اینکه بگوییم: ببخشلید که مزاحم شلما 

شلدم، بگوییلم: از اینکله وقتتلون رو در اختیار من گذاشلتید بسلیار ممنونم.
 متناسلب خصوصیلات روان شلناختی و سلن جوان باشلد. دانسلتن مجموعله مطالبی  �
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کله در فصلل دوم دربلاره نیازهلا و ویژگی هلای دوره جوانلی گفتیلم، بلرای این منظور 
بسلیار الزم و راهگشاسلت.

 تفسلیر درسلتی از خطاهلای مخاطلب بله هملراه توصیه هایی بلرای بهبلود یادگیری  �
بله آنلان ارائله دهلد؛ به عبارت دیگلر بله آن ها کمک کنلد تا بلا محتوای مطاللب عمیقاً 

درگیلر شلوند. به طورکللی یلک بازخورد شلامل دو بخش اسلت:
الف( توصیف وضعیت موجود جوان؛ شامل: بیان قوت ها و بیان ضعف ها.

  ب( ارائه رهنمود.
 بنابرایلن، بازخوردهلای توصیفلی بله جوان این املکان را می دهد کله وضعیت کنونی 
خلود را به خوبلی بشناسلد و فعالیت هایی را که مناسلب اسلت انجام دهد تا پیشلرفت 
بهتلری داشلته باشلد. روحانلی نیلز از این طریلق دیدگاه هلای اصالحی خلود را اعالم 

و نتایلج و تأثیلرات آن را پیگیری می کند )حسلنی، 1387(.
مثلال: معلملی کله دربلاره یلک دانش آملوز بخواهلد بله والدیلن یلا خلودش بازخورد 
توصیفلی بدهلد، ضملن برشلمردن موفقیت هایلش اشلاره می کنلد کله »شلما هنگام 
خوانلدن قلرآن، جملالت را از هلم جلدا نمی کنیلد، بنابراین بهتر اسلت ایلن تمرینات 
را انجلام دهیلد ...« ایلن توضیحلات، هلم اعتمادبه نفلس دانش آملوز را زیلاد می کند و 

هلم روش اصلالح و بهبلود را بله دانش آملوز نشلان می دهلد.

نمونه هایی از بازخوردهای مطلوب و مثبت 
بلا توجله بله تفاوت هلای فلردی جوانلان بلا اسلتفاده از کالم بلزرگان می توانیلم  بله 

نمونله  بازخوردهلای مطللوب و مثبلت زیلر اشلاره کنیلم:
باِل مرد حق بود دست دعا                         

لیس لإلنسان إال ما سعی 
)مولوی(

 اگر همه چیز خوب باشد و شما برنده شوید، اسمش دیگر موفقیت نیست. �
 کسی برای شکست برنامه ریزی نمی کند بلکه در برنامه ریزی شکست می خورد. �
 اگلر در اولیلن قلدم موفقیت نصیب ما می شلد، سلعی و تلالش و عمل، دیگلر مفهومی  �
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نداشت.
 به کوشش به هر چیز خواهی رسید. �
 توانایی شما را در .... مشاهده کردم و شادمان شدم. �
 نوشته های حکیمانه شما نشان از توانمندی های بزرگت در انجام کارهاست. �
 با اندیشیدن به چیزهای خوب زندگی می توانی احساس بهتری داشته باشی. �
 با مهربانی رفتار کردن دوستان بسیاری می توانی پیدا کنی. �
 گوش دادن به حرف های دیگران نشانه عالقه مندی تو به آن هاست. �
 با داوطلب شدن برای کمک به دیگران معلوم است که یک شهروند خوبی. �
 همکاری با دیگران موجب احساس مطلوب طرفین می گردد. �
 احساس مسئولیت تو در انجام کارها ستودنی است. �
 سعی کن هرروز چیزهای جدید یاد بگیری. �

ویژگی های بازخوردهای نامطلوب
بازخوردهای نامطلوب یا غیرمجاز به دودسته تقسیم می شوند:

 نخسلت اینکله برخلی از روحانیلون به اشلتباه به جلای بازخوردهلای توصیفلی )آنچه  �
عینلی و قابل مشلاهده اسلت بلدون ارزش گذاری هلای ذهنلی و شلخصی( قابل فهلم 
از واژه هایلی مثلل 80% ملردم یلا جوانلان فالن جلور هسلتند. اسلتفاده از ایلن الفلاظ 
مسلتلزم یک کار پژوهشلی مسلتند، اسلت و نمی توان و نبایلد رقم و آملار را بدون مبنا 

بله کاربرد.
 بازخوردهایلی کله منجلر به ایجاد نگرش منفی و تنفر از مسلجد شلده و بلاور به ناتوانی  �

را در جلوان ایجلاد می نمایلد یلا شلنیدن و خوانلدن آن هلا تهدیدآمیز اسلت. به عنوان 
نمونله: »نمی توانی، همیشله اشلتباه می کنلی، قادر نیسلتی، تو هیچ وقلت نمی توانی، 

چلرا نمی توانلی مثل ... باشلی، دسلت خطت، چرا این قدر زشلت اسلت«.
در هلر یلک از جملالت فلوق، نوعی برچسلب زدن و نسلبت دادن صفتی منفی اسلت 
کله بلا نسلبت دادن آن بله جوان، او بلاور می کند که واقعلاً دارای عیب و نقصی اسلت 
و نمی توانلد آن را برطلرف کنلد. درنتیجله اعتمادبه نفلس و انگیلزه وی بلرای جبلران 
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ضعفلش از بین می رود )خسلروی، 1390(.
روحانیلان فهیلم آگاه انلد که مشلاهده خطا و اشلتباه در فعالیت هلای عملکردی جوان 
بلا توجله بله محدود بلودن سلن، تجربیلات و مطالعلات ایشلان، امری طبیعی اسلت، 
آن هلا بایلد ایلن خطاهلا را به منزله ابلزاری برای شلناخت بهتر جوان و بهبلود عملکرد 
وی بپنلدارد. البتله درصورتی کله تحلیلل درسلتی از خطلای جلوان به دسلت بیاورند 
و راه هلای عالمانله اصلالح رفتلار را طلی کننلد. یعنلی بله عللل اصللی و غیلر روشلن 
خطاهلای جلوان توجله کنند. بسلیاری از خطاهلای قابل مشلاهده صرفاً معلول اسلت 
و اگلر بخواهیلم از طریلق حلذف معللول در اصالح رفتلار بکوشلیم، به خطلا رفته ایم. 
بلکله بایلد عللت یلا علل بله وجلود آورنده معللول را کشلف کنیلم و تلالش نماییم با 
یلک اقلدام ریشله ای، کله همانلا در گام اول کاهلش اثلر عللت و در گام هلای بعلدی 
حلذف عللت نادرسلت و غیرمنطقی اسلت به یلک تغییر باثبلات برسلیم. در این مورد 

در فصلل مشلاوره مؤثلر توضیحلات مفصل تلری ارائه خواهد شلد.
بافلت؛ زمینله یلا موقعیتلی اسلت کله ارتبلاط در آن روی می دهلد. اینکله روابط بین 
افلراد در چله مکانلی واقلع می شلود؟ بعضی مکان هلا حرملت بیشلتری دارد و ارتباط 
عاطفی تلر و معنوی تلر اسلت مثلاًل ارتباطی که در حلرم امام رضا برقرار می شلود، 
فضلای متفاوتلی دارد. حتلی ارتبلاط دونفلری کله در مشلهد همدیگلر را دیده انلد، با 
خیابانلی در شلهر خودشلان متفلاوت اسلت. ارتباط در مسلجد صورت می گیلرد یا در 
داخلل یلک اداره، این هلا بر روی دو طلرف تعاملل تأثیرگذارند. مکان هایلی که ارتباط 
در آن هلا واقلع می شلود، عموملی یلا خصوصی اسلت. اگلر تعاملل بین دو یلا چند نفر 
در یلک ملکان عموملی واقع شلود، بلازداری و فشلار پنهان جمعلی و اینکله در منظر 
دیگلران اسلت، عامللی اسلت کله تعاملل را در چارچلوب معقول تری به پیلش می برد 
املا اگلر در یلک محیط خصوصی باشلد، شلرایط متفاوت بلوده و تعامل افلراد به خود 

واقعی شلان نزدیک تر اسلت.
 مهلم یلا کم اهمیلت بودن ملکان برقراری تعاملل، یکی دیگلر از عوامل مؤثلر در اصل 
تعاملل اسلت. مثل اینکه تعامل در منزل، اداره آب، مسلجد، اماکن مقدسله، دانشلگاه، 
فرمانلداری، دفتلر امام جمعله، دفتلر فرماندهلی و سلتاد جنلگ، صحن علنلی مجلس 
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و یلا ریاسلت جمهوری باشلد، بله دلیل اهمیلت متفلاوت مکان های مذکور، فشلارهای 
کمتلر یلا بیشلتری بلر افلراد وارد می کند و بر اصلل برقلراری تعامل اثرگذار اسلت.

 تعاملل در چله زمانلی از اوقلات روز اتفلاق می افتلد؛ صبلح، ظهلر، عصلر، شلب، 
نیمه شلب، سلحر و نیلز روز و ملاه و سلال؟ و نیز آن روز جشلن و میالد اسلت یا وفات 
و شلهادت شلخصیتی اسلت؟ ایلام ماه مبارك رمضان اسلت یلا ماه محلرم؟ هرکدام از 
وضعیت هلای یادشلده در برقلراری تعاملل البتله در فرهنلگ اسلالمی - ایرانی بسلیار 
مؤثرنلد، برخلی از ایلام بله دلیلل حرمت هلای خاصلی کله دارنلد از طلرف ملردم در 
برقلراری تعامل هلا و حفلظ شلئون الزم در آن هلا، بسلیار موردتوجله بلوده و احتلرام 

زیلادی مراعلات می گلردد.
 اینکله ارتبلاط بیلن دو نفلر باشلد یلا در حضلور چنلد نفلر واقلع شلود هلم خیللی 
متفلاوت اسلت. معملوالً در هنگامی کله دو نفلر هسلتند در بیلان کردن خیللی چیزها 
راحت تلر بلوده و بلا خود واقعی شلان در تعاملل حضور دارنلد، لذا کمتر دچلار بازداری 
و برون نگلری می شلوند وللی در موقعیتلی کله چنلد نفلر باشلند بلرآورد فشلار پنهان 
جملع حاضلر بلرای اعضلای متعاملل، موجب رعایلت حدود بیشلتری در ادامله تعامل 

می شلود.
 یکلی دیگلر از نلکات ملورد توجله در ایلن بحلث، جنسلیت طرفین اسلت. آیلا دو نفر 
تعاملل از یلک جنس هسلتند یا جنسلیت متفاوتی دارند؟ در فرهنگ ملا درصورتی که 
جنسلیت متفلاوت باشلد، حریم های بیشلتری هسلت که بایلد مراعات گلردد. ازجمله 
تنظیلم میلزان نلگاه کلردن کله حتملاً باید منقطلع، کوتلاه و بلدون وارسلی و تمرکز 
باشلد. تنظیلم میلزان فاصلله جسلمانی بلا طلرف مقابلل کله حتملاً بایلد بیش ازحلد 
معملول بلا هم جنلس باشلد. تن صلدا که بایلد آرام تر باشلد. املا اگر هم جنلس بودند، 
محدودیت هلای کمتلری در ایلن خصوص وجود داشلته و ارتباط با سلهولت بیشلتری 

بیلن طرفیلن برقلرار می گردد.
 نکتله دیگلر، توجله بله تاریخچله روابط بین تعاملل کنندگان اسلت. آیا بلرای بار اول 
اسلت کله بلا هلم ارتباط برقلرار کرده انلد؟ در ایلن صورت هنوز روابط سلرد و رسلمی 
اسلت و میلزان اطالعات داده شلده و دریافت شلده بلا احتیاط زیادی صلورت می گیرد 
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و اعتملاد کافی نسلبت بله همدیگر وجود نلدارد ولی اگر روابط دارای قدمت بیشلتری 
باشلد، طبعلاً دارای صمیمیلت و گرملی بیشلتری بلوده و از عملق بیشلتری برخوردار 
اسلت. البتله ممکلن اسلت به دلیل سلابقه گذشلته روابلط و شلناختی کله طرفین از 
همدیگلر دارنلد اتفاقلاً روابط سلردی داشلته باشلند که تفصیلل این موضلوع از بحث 

حاضر خارج اسلت.
 یکلی دیگلر از مسلائل دارای اهمیلت در ایلن بحلث توجله بله خرده فرهنگلی اسلت 
کله طرفیلن تعاملل کله بله آن وابسلته هسلتند. اینکله اقتضائلات خرده فرهنلگ چه 
چیزهایلی اسلت. مثلاًل در بعضلی از خرده فرهنگ هلا احتلرام بسلیار زیلادی بله افلراد 
مسلن می گذارنلد و بلا ورود ایشلان همگلی از جلا برمی خیزنلد و تلا قبلل از آنکله وی 
بنشلیند اگلر کسلی که جوان تر اسلت بنشلیند، این عملل وی را خیلی قبیح دانسلته 
و چنیلن شلخصی، انسلان بی ادبلی شمرده شلده و از چشلم دیگلران می افتلد. یلا در 
بعضلی از خرده فرهنگ هلا، اظهارنظلر کلردن، پیش ازنظر خواسلتن از دیگلران، حاکی 
از ناپختگلی و کم تجربگلی فلرد اسلت و اگلر ایلن اتفلاق بیفتلد و تکلرار شلود، باعلث 
سلردی روابلط اعضلای آن جملع با فرد می شلود. لذا باید بله بافت، زمینله و موقعیتی 
کله تعاملل در آن هلا واقلع می شلود توجله نملود. به خصلوص زمانلی کله هلدف ملا 
یلک هلدف تبلیغلی و جلذب حداکثری افلراد اسلت این موضلوع از اهمیت بیشلتری 

برخلوردار خواهلد بود.
 چنلد ملورد مهلم دیگلری کله در بحلث »بافلت« بلر تعاملل فیمابیلن افلراد تأثیلر 
می گلذارد، ازاین قرارنلد: قلد و وزن، رنلگ و حاللت ملو، زیبایی چهره و نوع پوشلش و 
رنلگ آن. ظاهلر مخاطلب شلما بر نحلوه ادراك شلما از او، مؤثر اسلت. شلما به صورت 
ناخلودآگاه بلر اسلاس چهلره، لبلاس و موهلای مخاطلب خود احسلاس خوب یلا بد یا 
علادی را در خلود تجربله می کنید و برحسلب آن، نوع پاسلخ های شلما بله مخاطبتان 
تحلت تأثیلر قلرار می گیلرد. جوانلی کله همیشله نامرتلب لبلاس می پوشلد و هیلچ 
مباهاتلی بلرای ظاهلر خلود قائلل نیسلت، حلس شلما را این گونله برمی انگیلزد که او 
فلردی تنبلل و کنلد و بی مبلاالت اسلت کله ارزشلی بلرای خود قائل نیسلت و کسلی 
کله بلرای خلودش ارزشلی قائلل نباشلد، به طریق اولی بلرای دیگلران هم ارزشلی قائل 
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نخواهلد بلود. درنتیجله این ذهنیت شلما، ارتبلاط گلرم و مؤثرتان با آن جلوان، تحت 
تأثیلر ایلن حلس ناخوشلایند قرارگرفته و احتماالً سلرد و بلا بی توجهی هملراه خواهد 
شلد. درنتیجله او هلم کم کلم از شلما فاصلله گرفتله و اثلری بلر روی او نخواهیلد 
گذاشلت. شلما بایلد تلالش کنیلد به صلورت آگاهانله ایلن احسلاس های ناخوشلایند 
را در خلود کنتلرل کنیلد و جوانلان را بلا هلر شلکل و قیافله ای پذیلرا باشلید تلا در 
طلول زملان بتوانیلد بلر روی آن هلا تأثیلر بگذاریلد و اال اگلر دوروبر شلما نباشلند که 

نمی توانلد بلر اخلالق و رفتارشلان مؤثلر واقع شلوید.
 نکتله مهلم دیگلری کله در اینجا الزم اسلت به آن اشلاره کنیم این اسلت کله ظاهر و 
لبلاس خلود شلما هم بلر مخاطبلان به ویژه جوانلان اثری جذبلی یا دفعلی می گذارد و 
بایلد حلواس خلود را جملع کنیم کله ظاهر آراسلته خود را حفلظ کنیم و اسلتفاده از 
لبلاس با رنگ روشلن برای ایجاد احسلاس خوب در مخاطب، ترجیلح دارد. روحانیانی 
کله خیللی مرتلب و شلکیل ظاهلر می شلوند، ازنظلر بیننلدگان افلرادی موقلر، پذیرا، 
آگاه، سلازمان دهی شلده، کاردان و فهیلم تلقلی می شلوند کله دیگلران از دیدن آن ها 
»حلس خلوب« دارند. املام صلادق می فرماینلد: »از طریق حالل خلوش بپوش و 
زیبلا بلاش، کله خداوند زیباسلت و زیبایی را دوسلت دارد« )حر عامللی، ج 5، ص 6(. 
املا آن هلا کله به صلورت غیررسلمی یلا به هم ریخته یلا لباس چلروك و نامرتلب ظاهر 
می شلوند، به صلورت ناخواسلته احسلاس شللختگی، آشلفتگی فکلری، بی توجهلی را 
بله دیگلران القلا یک »حلس ناخوشلایند« را بله آن ها تزریلق می کنند. طبیعی اسلت 
کله دیگلران به خصلوص جوانلان، کله به ایلن امور توجله دقیق تلری دارند و برایشلان 
مهم تلر اسلت، نلوع تعاملشلان بلا ایلن دو سلبک ظاهلری متفلاوت خواهلد بلود. امام 
صلادق فرملود: »ملردی بله خانله رسلول اعظلم آملد و درخواسلت مالقلات 
داشلت. موقعلی کله حضرت خواسلت از حجلره خارج شلود و به مالقلات آن مرد برود 
به جلای آیینله، جللوی ظلرف بزرگ آبی کله در داخل اتاق بود، ایسلتاد و سلروصورت 
خلود را مرتّلب کلرد. عایشله از مشلاهده ایلن کار تعجلب کلرد. در مراجعلت حضرت 
علرض کلرد یلا رسلول اهلل، چلرا در موقلع رفتلن در برابر ظلرف آب ایسلتادید و موی 
و روی خلود را منّظلم کردیلد. حضلرت فرملود: عایشله، خداونلد دوسلت دارد که 
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وقتلی مسللمانی بلرای دیلدار بلرادرش ملی رود؛ خلود را بسلازد و خویشلتن را بلرای 
مالقلات او بیارایلد« )مجلسلی، ج 76، ص 307(.

 بی شلک، اکثلر ملا بله اهمیلت رنلگ در دنیلای املروز واقفیلم. در دنیایلی کله از هر 
سلو ملورد بمبلاران تصویر و رنگ از سلوی رسلانه های دیلداری قرار داریلم، پیام هایی 
بیشلتر در ذهن ثبت و ضبط می شلود و اثرگذار اسلت که به لحاظ بصری موردپسلند 
قلرار گیلرد. رنلگ، یکلی از ارکان اصللی در انتقلال ایلن پیام ها به شلمار ملی رود و در 
عللوم مختللف ازجمله جامعه شناسلی، روان شناسلی و هنر از جنبه هلای مختلف مورد 
واکاوی قرارگرفتله اسلت. در قلرآن کریلم و روایلات، از رنگ هلای مختللف سلخن بله 
میلان آملده اسلت و بله برخلی تأثیلرات آن هلا پرداخته شلده اسلت. رنلگ آبلی، مایه 
آراملش، زرد، مایله شلادی و روشلنایی، قرمز باعلث تحریک اعصاب، سلبز، رنگ تمدد 
اعصلاب، سلیاه رنگلی دارای کراهلت و سلفید، رنگلی شلریف، لطیلف، ملیلح، پلاك و 
پاك داملن معرفی شلده و خداونلد متعلال در قیامت، کسلانی را که اعملال صالح انجام 
می دهنلد، بلا چهلره ای به ایلن رنگ محشلور می نماید؛ لذا چهره سلفید و درخشلنده 
مؤمنلان نمایانگلر ایلن خصوصیلات در آنلان اسلت. قلرآن در توصیلف بهشلت، ایلن 
رنلگ را از رنگ هلای بهشلتی می دانلد و از برخلی بهشلتیان، نوشلیدنی های بهشلتی، 
همسلران بهشلتی، بلا این رنگ یلاد می کند. ازجملله خصوصیات این رنلگ، تصور اوج 
لطافلت، صفلا و آرامش اسلت. بهشلت نیلز چون سلرای جاودانله و به دوراز خسلتگی، 
مالللت آوری، اضطلراب و تاریکلی اسلت، بلا ایلن رنلگ توصیلف می شلود. بلا توجه به 
اینکله انسلان بلا شلنیدن و خواندن نام هلر رنگ، آن رنگلی را که موردپسلند خودش 
اسلت، متصلور می شلود، قرآن نیلز با معرفی بهشلت به رنگ سلفید، مخاطلب را وادار 
بله تصلور بهتریلن حاللت ایلن رنلگ می کنلد و انسلان بهترین رنلگ، حاللت و مکان 
را بلرای خلود در سلرای جلاودان تداعلی می کنلد؛ چله این یلک عامل روان شلناختی 
بلرای ترغیب انسلان ها بله انجام اعمال صالح و دوری از گناه اسلت )شلریفی، 1393(.
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سقراط: 
اگلر خاملوش بنشلینی تلا دیگلران بله سلخنت آورنلد، بهتلر از آن اسلت کله سلخن 

بگویلی و دیگلران خاموشلت کننلد.

فنون برقراری ارتباط مؤثر
هیچ یلک از ملا، بلا مهارت هلای برقلراری ارتبلاط از ملادر متوللد نشلده ایم، برخلالف 
تصلور اکثلر افراد، مهارت هلای ارتباطی، کاملاًل آموختنی و تابع یادگیلری مهارت های 
فلردی و اجلرای آن هاسلت و آگاهلی از ایلن مهارت هلا بله ملا کملک می کنلد تلا در 
برخلورد با اشلخاص مختللف، اعم از اعضای خانواده، دوسلت یا همکار، اهالی مسلجد، 

محلل و یلا رابطله بلا جوانلان و دیگلران موفق تر ظاهر شلویم.
 املروزه بسلیاری از اندیشلمندان مشلاوره، روان شناسلی و عللوم ارتباطلات، بلر ایلن 
عقیده انلد کله مهارت هلای ارتباطلی نقلش بسلیار مهملی در موفقیت انسلان، چه در 
زندگلی اجتماعلی و چله در زندگلی شلخصی دارد. در برقلراری ارتبلاط بلا دیگلران، 
چنانچله یکلی از طرفیلن ارتبلاط، پیلام طلرف مقابلل را به خوبلی دریافلت نکنلد و 
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نفهملد کله منظلور طرف مقابلل از ایلن پیام چه بلوده، ارتبلاط برقرارشلده بی حاصل 
بلوده و گاهلی ممکلن اسلت باعلث تبعلات نامناسلب و آزرده دلی هایلی بلرای طرفین 

. د شو
 از مشلاهده تعامل هلا و رفتارهلای افلراد، می تلوان ادعلا کلرد کله یکلی از مهم تریلن 
دالیلل شکسلت هایی کله انسلان ها در زندگلی خلود با آن مواجه می شلوند این اسلت 
کله قبلل از اتخلاذ تصمیم و مبلادرت به انجام یلک کار )انتخاب شلغل، ازدواج، تربیت 
فرزنلد و امثلال آن(  تلالش کافلی بله عملل نیاورده انلد کله مهارت هلای ارتباطلی و 

رفتلاری الزم بلرای انجلام آن کار را کسلب کنند.
 مهم تریلن فنلون برقلراری ارتبلاط مؤثلر بین فلردی، شلامل دو فلن خلوب صحبلت 
کلردن و خلوب گلوش کلردن یلا گوش کلردن فعال اسلت که ایلن فصل را بلا توضیح 

دربلاره ایلن دو فلن و بعلد سلایر فنلون، آغلاز می کنیم.

الف( مهارت های آغاز صحبت )افتتاح کالم(
ریشله بسلیاری از سلوءتفاهمات، رنجش هلا و اختالفلات و همچنیلن منشلأ بسلیاری 
در  متقابلل  فهلم  وجلود  علدم  خانوادگلی،  نزاع هلای  و  اختالفلات  مشلاجرات،  از 
صحبت هاسلت؛ زیلرا یکلی از طرفیلن گفتگلو یلا هلر دو طلرف، حرف هلای یکدیگلر 
را نمی فهمنلد و برداشلت درسلتی از پیام هلای ارسال شلده ندارنلد. درسلت صحبلت 
کلردن و بیلان متناسلب، یکی از مهارت های اساسلی ارتباطی در برقلراری یک ارتباط 
موفلق و مؤثلر اسلت. ادبیات غنی و فرهنگ تاریخی و کهن فارسلی، برای نشلان دادن 
اهمیلت ایلن مهلارت، ضرب المثل هلای فراوانلی دارد. از آن جملله »تلا ملرد سلخن 
نگفتله باشلد، عیلب و هنلرش نهفتله باشلد« یلا »پسلته بی مغلز چلو دهلن بلاز کند 
رسلوا شلود« و از همله معروف تلر ایلن ضرب المثل قدیمی فارسلی: »زبان سلرخ، سلر 

سلبز می دهلد بر بلاد«.
 در ایلن بخلش بله ذکلر مهارت هایلی می پردازیم که به شلما کملک می کند تلا بهتر با 
دیگلران ارتبلاط برقلرار کلرده و هم صحبتلی و دوسلتی با آن هلا را ایجلاد و حفظ کنید. 
در حقیقلت همله ملا توانایلی صحبت کلردن را داریم، املا گاهی اوقات الزم اسلت برای 
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ایجلاد ارتبلاط یلا اسلتمرار و تعمیلق روابط خلود، مهارت هلای خوب صحبت کلردن را 
هلم ازنظلر کملی و هلم ازنظلر کیفی ارتقلا دهیلم. برخلی از افلراد از صحبت کلردن با 
دیگلران طفلره می رونلد یلا نمی تواننلد به راحتلی سلر صحبلت را بلا دیگلران بلاز کنند 
و روابلط مؤثلری بلا دیگلران داشلته باشلند. فنون نامبلرده شلده در زیر، شلما را در این 

مسلیر هدایلت و اثربخشلی رابطه هلای ایجادشلده را افزایلش می دهد:
1.پیشـگام شـدن در سـالم کـردن؛ در سلوره مبارکله نلور، آیله شلریفه 61 می خوانیلم: 
»َفلإَِذا َدَخلُْتلْم بُُیوتلاً َفَسللُِّموا َعلَلی أَنُْفِسلُکْم تَِحیًَّه ِملْن ِعْنلِد اهللِ ُمَباَرَکًه َطیَِّبلًه َکذلَِک 
یَُبیِّلنُ اهلُل لَُکلُم اْلیَلاِت لََعلَُّکلْم تَْعِقُللونَ : پلس هلرگاه وارد خانه هلا شلدید بلر خودتان 
سلالم کنیلد کله آن تهنیتی اسلت پاکیلزه و پربرکلت از سلوی خداونلد؛ او این چنین 
نشلانه ها را به روشلنی بیلان می کنلد، شلاید شلما تعقلل نماییلد. یکلی از نلکات اولیه 
در برقلراری روابلط بلا دیگلران، افتتلاح کالم بلا »سلالم« اسلت. بلا گفتلن سلالم، ما 
ادب و احتلرام خلود را به طلرف مقابلل نشلان می دهیلم و عموملاً پلس از سلالمی 
کله از جانلب ملا ارائله می شلود، در درون مخاطلب یلک »احسلاس خوب« نسلبت به 
ملا ایجادشلده و حاللت دفاعلی و سلردی در او کاهلش پیلدا می کنلد و املکان بالقلوه 
برقلراری رابطله حسلنه ایجلاد می شلود. در اینجا الزم اسلت کله گام بله گام با صحبت 
کلردن در ملورد مسلائلی که عموماً افلراد در مورد آن هلا، متفق القول اند، شلروع کنیم 
و اصلول پیش گفتله در ملورد روابلط اثربخلش را رعایلت کنیم تلا با گذشلت زمان به 

درجلات نزدیک تلری از رابطله برسلیم.
من  بریء  بالسالم  »البادیء   :رسول اهلل قال  کردن:  سالم  مورد  در  حدیث  چند 
الکبر: کسی که اول سالم می دهد، از غرور و خودپسندی به دور است« )متقی هندی 
اذا  و  التصافح  و  بالتسلیم  فتالقوا  تالقیتم  فرمودند: »اذا  ،25265(؛ در جای دیگری 
تفرفتم فتفرقوا باالستغفار: هنگام دیدار همدیگر، با سالم و دست دادن باهم  مواجه 
بروید«  از پیش هم  با استغفار  از همدیگر،  شوید و هنگام خداحافظی و جدا شدن 
)مجلسی، ج 76، ص 5(. قاَل َرُسوُل اهللِ: »اِذا َسلََّم الُْمْسلُِم َعلَی الُْمْسلِِم َفَردَّ َعلَیِه 
ًه.:وقتی مسلمانی بر مسلمان دیگر سالم کند و او پاسخ  َصلَّْت َعلَیِه الَْمالئِکُه َسْبِعیَن َمرَّ
دهد، مالئکه هفتاد بار به او درود می فرستند« )فیض کاشانی، ج 3، ص 382(. امام 
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الِم، یکُثْر ُمِحّبوك َو یِقلَّ ُمْبِغضوك: زبان  ْد لِسانَک لیَن الْکالِم َو بَْذَل السَّ علی:  »َعوِّ
خود را به نرم گویی و سالم کردن عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند« 
نخست  الکالِم:  َقبَل  الُم  »اَلسَّ  :امام صادق آمدی، ص 435، ح 9946(.  )تمیمی 

سالم، سپس کالم« )ابن شعبه حرانی، ص 246(.
2. تـالش بـرای همگامـی بـا شـخصیت مخاطـب؛ با شلناخت کلیاتی از روحیلات مخاطب، 
می توانیلم صحبت هلای خلود را بلا او تنظیلم کنیلم. مثلاًل اگلر مخاطب ما شلخصیت 
آرام و تأمللی دارد، بایلد در هنلگام گفتگلو با او به صورت شمرده شلمرده و آرام سلخن 
بگوییلم، مکث هلای مناسلب داشلته باشلیم و در هنلگام مکالمله به احلوال ظاهری او 
کله ناگفتله، منعکس کننلده وضعیلت احساسلی او از رابطه بلا ما هسلت، توجه خاص 
داشلته باشلیم تلا در صلورت ضلرورت، تغییلرات الزم را در خود به وجلود بیاوریم. اگر 
شلخصیت تکانشلی در مخاطلب بلود، به گونله ای متفلاوت و متناسلب با او بایلد رابطه 
را ادامله دهیلم. به عکس، شلخصیت تکانشلی، از گفتگوی کند و آرام، دل زده و کسلل 
می شلود و در هنلگام گفتگلو بلا او، بایلد سلرعت مکالمله اندکلی بیشلتر باشلد؛ واال 

حاللت خواب آلودگلی و ناراحتلی از گفتگلو در ظواهلرش هویدا خواهد شلد.
3. مراعـات نهایـت ادب و احتـرام متناسـب بـا فرهنـگ؛ نشلان دادن ادب و احترام در رفتار 
قابل مشلاهده، بسلیار راهگشلا و نافلذ اسلت. البتله در هلر فرهنلگ و خرده فرهنگلی، 
شلاخصه های معلوملی برای نشلان دادن ادب، احتلرام، تواضع و توجله، به طرف مقابل 
وجود دارد. در ادبیات شلفاهی هم اسلتفاده از واژگان مشلخصی در تکلم، این مفاهیم 
را منتقلل می کنلد. آگاهلی از ایلن خرده گفتارهلا و خرده رفتارهلا و مراعلات آن هلا در 
برخلورد بلا دیگلران، موجلب دریافلت هلر آن چیلزی خواهد بود کله شلما از خود به 
دیگلری نشلان داده ایلد؛ ضملن آنکله شلأن و جایلگاه شلما را در نظلر آن هلا افزایلش 
خواهلد داد و البتله مخاطبیلن و شلاهدان ایلن رفتلار را به رفتلار متقابلل و بلکه بهتر 

از آن، واخواهدداشلت.
4. بیـان کـردن احساسـات؛ شلما بایلد بتوانیلد احساسلاتی را کله تجربله کرده ایلد و یلا 
در حلال تجربله کلردن هسلتید، بله زبلان آوریلد. احسلاس مثبت، شلادی و شلعف یا 
احسلاس غلم و ناراحتلی خلود را بله نزدیلکان و اطرافیان خلود بگویید. بلرای این کار 
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از جمالتلی اسلتفاده کنیلد کله شخصی سلازی کرده باشلید، مثلل واژه »ملن« مانند:
 االن عصبانی هستم. �
 خیللی دوسلت دارم ملردم صلوت زیبلای تلالوت قرآن شلما را در برنامه امشلب گوش  �

. کنند
 من دلم می خواهد که شما مجری برنامه نیمه شعبان باشید. �
 من امروز از کار شما خیلی شگفت زده شدم ... �
 نظر من این است که ... �

5. احساسات مثبت خود به دیگران و به خصوص جوانان را در جمع بازگو کنید. مانند:
 ملن واقعلاً خوشلحال می شلوم وقتلی آقلا رضا و حسلن آقا با صلدای خلوش و صوت و  �

لحلن زیبا، قلرآن تلالوت می کنند.
 دلم برای شما خیلی تنگ شده بود. �
 دللم می خواهد امسلال بلرای دهه محلرم مثل پارسلال، جوان ها بیایند وسلط میدان،  �

یلک برنامله خوب و اثرگذار توی سلطح منطقله اجرا کنیم.
6. احساسـات منفـی خـود را بـا احتیـاط و به صـورت خصوصـی بیـان کنیـد. البتله یادملان 
باشلد کله بایلد رفتلار آدم هلا را از شلخصیت خودشلان جلدا کنیلم. اگلر اشلتباهی از 
جوانلی سلرزده، اشلتباه را بله شلخصیت او نسلبت ندهیم بلکه بله عملکلرد و رفتار او 

نسلبت دهیلم و راه برگشلت و اصلالح را هلم بلاز بگذاریلم. ماننلد:
احمد جان از رفتار دیشب شما خیلی غصه ام گرفت.

از کار دیروز آن ها، به شدت ناراحت شدم، کاش رفتارشان را اصالح کنند.
یعنلی خودشلان را می پذیریلم وللی اگر کارشلان اشلتباه بوده اسلت، تذکلر می دهیم 

و در ملورد آن صحبلت می کنیم.
7. احساسـات جریحـه دار شـده خـود را بگوییـد. درصورتی کله شلرایطی بله وجلود بیایلد 
کله از عملکلرد کسلی، خلود ما یلا دیگرانی که ملا شلاهد آن بوده ایم، صدمله عاطفی 
ببیننلد، بلا ذکلر احساسلات خلود به صلورت پنهلان و غیلر آشلکار، پیلام خلود را بله 

گلوش آن هلا می رسلانیم. مانند:
 جوانان هیئت از عملکرد بزرگان مسجد در برنامه دیشب، بسیار دلخور شدند. �
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 احساس می کنم از من سوءاستفاده کرده اند. �
 از او به شدت ضربه خورده ام. �
 در برابر اعتمادی که به آن ها داشتم، آن ها به من خیانت کردند. �

دو نکتله مهلم؛ اول اینکله در خطلاب به طلرف مقابلل از واژه شلما اسلتفاده کنیلد. 
واژه »تلو« در صورتلی قابل اسلتفاده اسلت کله به انلدازه کافلی با طلرف مقابلل رابطه 

دوسلتی داشلته اید تلا برداشلت منفلی از ایلن واژه نداشلته باشلد.
دوم؛ در موقلع بیلان احساسلات خود، آن هلا را به نمایش نگذارید. به نمایش گذاشلتن 

احساسلات می توانلد به صورت های زیر باشلد:
اخلم کلردن، سلکوت کلردن، چهلره در هلم کشلیدن، مشلاجره کلردن، طعنه آمیلز 
سلخن گفتلن، غیبلت کلردن، غرولنلد کلردن، قهلر کلردن، شلایعه پراکنی، بله هلم 

کوبیلدن در، بله هلم مالیلدن دسلت ها بله صلورت عصبانلی.
8. بیـان افـکار، اعتقـادات، آرزوهـا و خواسـته ها؛ برای شلناخت بیشلتر طلرف مقابل الزم 

اسلت در ایلن موارد بلا آن هلا صحبت کنیلم. مانند:
 من به درستی و صداقت شما اعتقاددارم. �
 بله اعتقلاد ملن بایلد در مقابلل رفتلار بلد دیگلران، بلا خوش رویلی و سلعه صدر، رفتار  �

. کنیم
 انتظار دارم برای شب های ماه مبارك رمضان وقت بیشتری در مسجد بگذارید. �
 منظور من آنچه شما فهمیده اید، نبود. �

9. توصیـف اطالعـات عینـی. اطالعاتلی را کله شلما از طریلق دیلدن، شلنیدن، لملس 
کلردن یلا چشلیدن و بلدون هرگونله دخلل و تصلرف ذهنی، دریافلت می کنیلد، عیناً 

توصیلف نماییلد. ایلن اطالعلات دربلاره کسلی، چیزی یلا موقعیتلی اسلت. مانند:
 می بینم الغر شدی. �
 املروز شلاهد زحمت و تالش بسلیار زیاد شلما بلودم. خداوند زحمات شلما را می بیند  �

و اجرتان محفوظ اسلت، ان شلاءاهلل.
 بوی ناهار کل فضای مسجد را پرکرده است. �
 می بینم که دفتر کانون مسجد را خیلی قشنگ رنگ آمیزی کرده اید. �
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10. بـه صحبت هـای طـرف مقابـل عالقـه نشـان دهیـد؛ نظر مخاللف و انتقاد خلود را طوری 
بیان کنید که مخاطب شلما ناراحت نشلود، به نشلانه های غیرکالمی وی بیشلتر توجه 
کنیلد و مهم تلر از همله اینکله، سلعی کنیلد در صحبلت کلردن ادب و احتلرام زیلادی 

به طلرف مقابلل خلود نشلان دهید تلا اثرگلذاری و نفلوذ کالم شلما را افزایش دهد.

چگونگی صحبت با افراد دارای ویژگی های شخصیتی متفاوت
در ملورد چگونگلی صحبلت کلردن بلا افلراد گوناگلون، دارای ویژگی هلای متفلاوت، 
ابتلدا بایلد در نظلر داشلته باشلیم کله طلرف صحبت ملا جلزو کدام یلک از گروه های 
زیلر اسلت و بعلد بلا اسلتفاده از مهارت های ارائه شلده، صحبت هلای خلود را با هریک 

از افلراد زیلر تنظیلم کنیم.

1. تحلیل گرها
معملوالً تحلیل گرهلا تمایلل بله کمال گرایلی دارنلد، به عبارت دیگلر آن هلا دوسلت 
دارنلد همه چیلز را دربلاره یلک موضلوع بداننلد. اطالعلات و تصمیمات آن هلا معموالً 
دقیلق و عاقالنله اسلت و شلاید بله همین دلیلل آن هلا در تصمیم گیری کند هسلتند. 

در ضملن آن هلا احساسلات و عواطلف خلود را بلرای دیگلران آشلکار نمی کنند.
بنابراین در هنگام صحبت با تحلیل گرها  باید:

 قبلل از شلروع صحبلت دقیقلاً بدانیلد کله می خواهیلد دربلاره چله و چگونله صحبت  �
. کنید

 صریلح باشلید و فقلط دربلاره اصلل موضلوع صحبلت کنیلد زیلرا آن هلا از وقلت تلف  �
کلردن بیزارنلد.

 هنلگام صحبلت بلا آن هلا دقیلق و واقع بیلن باشلید و به آن هلا فرصت بدهید تلا بدانند  �
که شلما قابل اعتماد هسلتید.

 بلا آن هلا خودمانلی رفتار نکنید، سلعی کنید رسلمی باشلید و با صدای بلنلد نیز حرف  �
نزنید.

 آن ها را تهدید نکنید و سعی نکنید با چرب زبانی از آن ها سوءاستفاده کنید. �
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2 . صمیمی ها
افلراد صمیملی بله مردم و دوسلتی با آن هلا خیلی اهمیلت می دهند. احساسلات افراد 
را در نظلر می گیرنلد و سلعی می کننلد هلر طور شلده، دیگلران را ناراحلت نکنند. در 

هنلگام صحبلت بلا این دسلته از افراد، سلعی کنید:
 گفتگلوی خلود را بلا تعریف از آنان شلروع کنید و بله آنان عالقه خود را صادقانه نشلان  �

دهیلد و فوراً سلر اصل مطللب نروید.
 بلا آنلان زیلاد دربلاره آملار و اطالعلات صحبلت نکنید زیلرا خیللی زود از شلنیدن این  �

مسلائل خسلته می شلوند و بحلث را قطلع می کننلد.
 ایلن افلراد خیللی احساسلاتی هسلتند، اگلر با آن هلا مخالف هسلتید، مواظب باشلید  �

به گونله ای حلرف بزنیلد کله احساساتشلان جریحه دار نشلود.
 در حیلن صحبلت کلردن بلا آن هلا خودمانلی و غیررسلمی باشلید. این طلوری ارتباط  �

بهتلری بلا شلما برقلرار می کنند.

3 . بیانگرها
ایلن افلراد دوسلت دارند اوقات خوشلی داشلته باشلند، پرحلرارت و مبتکر هسلتند و 
به سلختی می تواننلد افلرادی را کله مثل خلود آن ها نیسلتند، تحمل کننلد. در هنگام 

گفتگلو و تبادل نظلر بلا بیانگرها به یاد داشلته باشلید:
بله آن هلا اجلازه بدهیلد کله از زمان گفتگلو لذت ببرنلد و بخشلی از زمان گفتگلو را به  �

مسلائل دوسلتانه اختصاص دهید.
در مورد اهداف آن ها و آنچه خوشحالشان می کند، صحبت کنید. �
در حین صحبت با آنان سرد و بی احساس نباشید و برای آنان قانون وضع نکنید. �
از آن ها بخواهید نظریات و عقاید خود را بیان کنند. �

4 . سلطه جوها
سللطه جوها افلرادی قلوی، قاطلع و نتیجه گلرا هسلتند کله گاهلی اوقلات نسلبت بله 
خودشلان و دیگلران، بسلیار جلدی و سلخت گیرند. این افلراد معموالً احساسلات خود 
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را بلرای دیگلران آشلکار نمی کننلد و از کسلانی کله وقلت خلود را بلا صحبت هایلی 
بی فایلده تللف می کننلد نیلز اصلاًل خوششلان نمی آیلد. در هنلگام صحبلت کلردن با 

ایلن افلراد نلکات زیلر را در نظر داشلته باشلید:
�فقط به اصل موضوع توجه کنید و درباره موضوعات متفرقه صحبت نکنید. �
 به طلور واضلح، منطقلی و عملیاتلی )طلرح، پیشلنهاد، فعالیلت یلا موضلوع کاری  �

مشلخص( بلا آنلان صحبلت کنیلد.
 هنگام صحبت با آن ها، بی نظم و بی برنامه نباشید و درهم وبرهم گفتگو نکنید. �
 سعی نکنید به آن ها دستور دهید، چون مخالفت خواهند کرد. �
 پلس از ارائله پیشلنهاد خلود، نظلر آن هلا را بخواهیلد کله بلرای اصلالح و تکمیلل کار  �

پیشنهادشلان چیسلت. ایلن کار حلس خوبی در آن هلا ایجاد کرده و مشلارکت بهتری 
در کار خواهنلد داشلت.

 بعلد از صحبلت دربلاره موضلوع اصللی، آن هلا را تنهلا بگذاریلد؛ چلون نیاز بله تفکر و  �
جمع بنلدی مطاللب دارنلد.

 مالیلم کلردن صلدا در بیان احساسلات، هیجانلات و حتی تلرس نیز عموملاً مؤثر واقع  �
می شلود و اگلر همیشله با نرملی و مالیمت صحبلت کنید، بهتلر می توانید دیگلران را 

متقاعلد سلازید و مخاطلب نیز افلکارش را بر گفتار شلما متمرکلز می کند.

5. برون گراها
برون گراهلا، انسلان هایی هسلتند کله تمایلل زیلادی بله حضلور در جملع انسلان ها 
دارنلد و انلرژی خلود را از تعاملل با دیگران کسلب می کننلد. هر زمان احسلاس کنند 
کله به انلدازه کافلی انلرژی و انگیلزه ندارنلد، می تواننلد بلا حضلور در جمع هلا و حرف 
زدن بلا سلایرین و تلالش برای دوسلت شلدن با افلراد ناشلناس، دوباره انلرژی الزم را 

بله دسلت بیاورند.

 ویژگی های شخصیتی برون گراها:

 عالقه مند به وقایع پیرامون خود هستند. �
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 روراست و معموالً پرحرف هستند.  �
 عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کند. �
 اهل عمل و پیش قدمی در کارها هستند. �
 به سهولت دوستان جدیدی یافته و یا با یک گروه خود را وفق می دهد. �
 افکار خود را بیان می کند. �
 عالقه مند به افراد جدید هستند. �
 ترس از قطع ارتباط با دنیای خارج و مردم. تنهایی برای آن ها بسیار آزاردهنده است. �
 از تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژی می گیرند.  �
 خوش مشربند اما زیاد احساساتی نیستند. �
 ریسک پذیرند، سریع تصمیم می گیرند. �
 اجتماعلی هسلتند، درك آن هلا آسلان اسلت، شلخصیت آن هلا در خللوت و حضلور  �

دیگلران یکسلان اسلت، معاشلرتی هسلتند. 
 پس ازآنکه حرف خود را زدند، به گفته خود می اندیشند. �
 عالقه مند به کار گروهی و نقل هر مجلسی هستند.  �
 اطالعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کنند.  �
 رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهند.  �
 تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران. �
 حدود 57 الی 60 درصد از جمعیت را برون گراها تشکیل می دهند. �

6. درون گراها
دست  از  انرژی  دارند،  حضور  جمع  در  که  زمانی  برون گراها،   برخالف  درون گراها، 
می دهند. یک فرد درون گرا، ممکن است با خلوت کردن محیط خود، مدتی فکر کردن، 
کتاب خواندن و هرگونه فعالیت های انفرادی انرژی به دست بیاورد. فرد درون گرا در 
یک مهمانی خسته می شود و انرژی از دست می دهد. ترجیح می دهد در جمعی باشد 
که آشنایی قبلی با آن ها دارد. با توجه به اینکه »منبع انرژی درون گراها برای تعامالت 
اجتماعی محدود است«، ممکن است در مقابل حضور در گروه های اجتماعی مقاومت 
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داشته باشند.
یلک درون گلرا حوصلله احوال پرسلی و بحث هلای طوالنلی را نلدارد. به سلختی و بلا 
صلدای آهسلته بله شلما سلالم می کند، املا وقتلی چنین فلردی وارد جمع می شلود، 
بله گرملی به او سلالم کنیلد، لبخند بزنیلد و با لحن برخلورد و زبان بلدن،  این امنیت 
ذهنلی را ایجلاد کنیلد کله ایلن سلالم و احوال پرسلی کوتلاه،  قلرار نیسلت بله یلک 
گفتگلوی طوالنلی و خسلته کننده منتهلی شلود. اگلر طلرف مقابلل شلما، بله گفتگو 
عالقه منلد باشلد، بلا این احسلاس امنیت، خلودش باعالقه و رغبلت وارد فضای گفتگو 

خواهد شلد.
به جلای اینکله احساسلاتتان را از طریلق کلملات بلا درون گراهلا در میلان بگذاریلد، 
آن هلا را بله زبلان بی زبانلی ترجمله کنیلد. یک درون گلرا از لبخنلد سرشلار از محبت 
شلما بیشلتر انلرژی می گیلرد تلا از شلنیدن پی درپی جملالت. آن ها دوسلت ندارند با 
کلملات درگیلر شلوند و بهتلر از هرکسلی، معنلای رفتار شلما را بدون نیاز به شلنیدن 

صدایتلان می فهمنلد.
تا زمانی که از شلما خواسلته نشلده، وارد فضای شلخصی آن ها نشلوید. نگذارید انرژی 
تعاملل اجتماعلی آن هلا، بی دلیل هزینه شلود. الزم نیسلت بپرسلید که بله دنبال چه 
کتابلی می گردنلد. اگلر الزم باشلد از شلما خواهند پرسلید. اگر هلم می خواهید کمک 
کنیلد، همین کله بگوییلد: »اگلر کمکلی الزم بلود بله ملن بگلو« یلا »هرزمانلی کله 
خواسلتی بلا کسلی حلرف بزنی، ملن در کنارت هسلتم« کافلی اسلت.آن ها در ارتباط 
برقلرار کلردن بلا افلراد جدید مشللکل دارنلد. عالقه مند به سلکوت و تمرکز هسلتند. 
از دیدوبازدیدهلای غیرمنتظلره و ناگهانلی بیزارنلد. اینکله بلاالی سلر آن هلا بایسلتید 
و تلالش کنیلد کله یاری شلان کنیلد، بیشلتر از ایجلاد احسلاس مثبلت، بلرای آن هلا 
آزاردهنده خواهد بود. اگر هدف شلما ایجاد دوسلتی و رابطه باشلد، احترام گذاشلتن 
بله ایلن فضلای شلخصی و ایجاد امنیلت ارتباطلی، احتمال بیشلتری را بلرای ورود به 

فضلای املن افلراد درون گرا، بلرای شلما ایجاد خواهلد کرد.
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7. کمال گراها
افلراد متعللق بله ایلن تیپ بیشلتر اوقلات عصبانی هسلتند، سلخت گیرند، دائلم ایراد 
می گیرنلد، انتقلاد می کننلد، بسلیار تمیلز و منظم هسلتند، مؤدب اند، کمی وسواسلی 
هسلتند، بهترین هلا را می خواهند، کیفیت برایشلان اهمیت خاصلی دارد، برای کمیت 
ارزشلی قائلل نیسلتند، هرگلز کیفیلت را فلدای کمیلت نمی کننلد، بسلیار مسلئول 
هسلتند، از وجلدان اخالقلی باالیلی برخوردارنلد، ایلن افراد صفلر و یکی هسلتند و بر 
ایلن باورنلد کله همواره یک راِه درسلت برای مواجه شلدن با هر مشلکلی وجلود دارد، 
ایده آل گلرا هسلتند، تلرس از خلوب نبلودن و کاملل نبلودن آن هلا را به هلم می ریزد، 
بلرای بهبلود بخشلیدن بله همه چیز تلالش می کننلد، مشکل پسلند هسلتند، از اینکه 

بلا آن هلا شلوخی کنیلد متنفر هسلتند و جدیت ایلن افراد ویژگی بارزشلان هسلت.

نحوه ارتباط مؤثر با افراد کمال گرا:

 هرگز آنان را تحت فشار زمانی برای انجام کاری نگذارید. �
 از آن هلا ایلراد نگیریلد، حتلی اگر ایلرادی هم مطلرح اسلت، در قالب پیشلنهاد عنوان  �

. کنید
 هرگز آن ها را سرزنش نکنید؛ حتی اگر اشتباه کردند. �
 از نظم و دقتشان تمجید کنید. �
 با آن ها بدقولی نکنید. �

ُبعـد مثبـت کمال گراهـا: کارهایلی را کله نیلاز بله سلازمان دهی، نظلم و طبقه بنلدی 
دقیلق دارد، بسلیار دقیلق انجلام می دهنلد. بسلیار دقیلق، تیزبیلن، باوجلدان، منظم 

و مبلادی آداب هسلتند.
ُبعـد منفـی کمال گراهـا: مشلکل بلزرگ کمال گراهلا، عصبانیلت، خشلم و کینله اسلت. 

اهلل غلر زدن هسلتند. در دیلدن مشلکالت و ایرادهلا بسلیار حرفه ای انلد.

8. شخصیت کمک گرا، امدادرسان و مهربان
افلراد متعللق بله ایلن گلروه شلدیداً مهربلان هسلتند و عاشلق کملک کلردن بله 
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دیگران انلد. اغللب بلرای کملک منتظر درخواسلت دیگران نیسلتند و به محلض اینکه 
احسلاس کننلد جایلی حضورشلان نیلاز اسلت، درنلگ نمی کننلد. همیشله بله فکلر 
دیگلران هسلتند. دیگرخواهلی این افراد نسلبت به خودشلان اولویلت دارد؛ به گونه ای 
کله اول نیازهلای دیگلران را می بیننلد و سلپس خلود را. ایلن افلراد دوسلت دارنلد 
مشلکالت دیگلران را حلل کننلد و بلرای ایلن کارشلان موردتوجله و قدردانلی قلرار 
گیرنلد. کمک گراهلا بسلیار مهمان نلواز، خونگلرم و دوست داشلتنی هسلتند. آن هلا 

دوسلتان بسلیاری دارنلد، خوش قللب، احساسلاتی، دلسلوز و سلخاوتمند هسلتند.

نحوه ارتباط مؤثر با افراد امدادرسان
 با آن ها مهربان باشید. از کارهایشان قدردانی کنید. �
 کمک گراهلا در دایلره توجله قلرار دارنلد. در ارتبلاط بلا یک فلرد کمک گلرا بی توجه و  �

غافلل نباشلید چون سلریع ناراحلت می شلوند و غصله می خورند.
 حساس هستند. مواظب باشید به احساسات آن ها خدشه وارد نشود. �
 از آن ها، خوبی ها و نکات مثبتشان در جلوی جمع تعریف و تمجید کنید. �

گلروه،  و  جملع  اهلل  معاشلرتی،  خوش قللب،  برون گلرا،  کمک گراهـا:  مثبـت  ُبعـد 
هسلتند. تعارفلی  و  دسلت و دل باز  بسلیار  و  مسلئولیت پذیر 

ُبعد منفی کمک گراها: بسیار دگرخواه هستند و خود را فدای دیگران می کنند. دائم به 
نیازهای دیگران توجه دارند و می خواهند نیازهای آنان را حل کنند. گاهی در این مسیر 

افراطی عمل کرده و خودشان را فراموش می کنند.

9. شخصیت های موفقیت طلب

افلراد متعللق بله ایلن گلروه، پرانلرژی، فعلال، کاردان، هدف گلرا و بلا اعتملاد به نفس 
هسلتند. ایلن افلراد دوسلت دارنلد مفیلد واقلع شلوند و یک لحظه هلم بیلکار نمانند. 
بلرای آن هلا مهم اسلت که موفلق باشلند. موفقیت های دیگلران را با خود می سلنجند 
و ارزش گلذاری می کننلد. ایلن افلراد به دلیلل توانایی فوق العلاده در روابلط اجتماعی، 
نلزد ملردم بسلیار محبلوب هسلتند، بزرگ تریلن تلرس ایلن افلراد، احسلاس پوچی و 
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بیهودگی اسلت.
خواسلتار موفقیلت هسلتند تلا بتواننلد به گونله ای خلود را نشلان دهنلد. آن قلدر بله 
فکلر خواسلته ها و اهدافشلان هسلتند کله گاهلی وجلود خلود را فراملوش می کننلد، 
حتلی ممکن اسلت به جسم شلان صدمله وارد کننلد. به خوبلی آموخته انلد آنچه برای 
دیگلران مهلم و بلاارزش اسلت چیسلت و آن را انجام می دهنلد. می ترسلند اگر موفق 

نشلوند تحقیر شلوند.

نحوه ارتباط مؤثر با افراد موفقیت طلب
 بله آن هلا احتلرام زیلادی بگذاریلد. آن هلا هماننلد امدادگراهلا توجله طللب و تأییلد  �

طللب هسلتند. از موفقیت هایشلان نلام ببریلد. در حضلور دیگلران آن هلا را بله خاطر 
موفقیت هلا، تالش ها و پیشرفت هایشلان تمجید کنید. حواسلتان باشلد سلعی نکنید 

فیللم بلازی کنیلد، چلون سلریع متوجه می شلوند زیلرا افلراد تیزبینی هسلتند.
 از این افراد خرده نگیرید. اگر ایرادی وجود دارد، بهتر است تشویقی مطرح کنید. �
 اگلر در مواجهله بلا مسلئله ای موفلق نیسلتند، موضلوع را از بعلد مثبت شلروع کنید و  �

از تالشلی کله بلرای آن کرده انلد صحبلت کنید، بلا این کار نیلروی دوبلاره می گیرند و 
ایلن بلار قطعلاً موفق می شلوند.

 از سرزنش و تحقیر کردن آن ها به هیچ نتیجه ای نمی رسید. �
ُبعـد مثبـت افـراد موفقیت طلب: آدم های سلریعی هسلتند. شلدیداً انعطاف پذیرند. وقتی 
تصمیلم بگیرنلد چیلزی را بله دسلت بیاورنلد، معطلل نمی کننلد و بله دنبلال کسلب 

نتایج هسلتند.
ُبعد منفی افراد موفقیت طلب: خودشان را با موفقیت هایشان می سنجند. در اثر تالش و 

کوشش و کار زیاد، خود را فراموش می کنند.
توجله بله ایلن نکته اساسلی نیز الزم اسلت کله آموزه های دینلی، اخالقلی و فرهنگی 
ملا، در رابطله بلا نامحلرم، حدودوثغلور مشلخصی را تعییلن نموده اسلت کله هرگونه 
برقلراری رابطله بلا جنس مکملل، گفتگلو و صحبت کلردن، باید در چارچوب شلرعی 

و عرفلی جامعه باشلد.
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سلایر فنلون ملورد توجله در هنلگام صحبلت بلا دیگلران کله موجلب جلب توجله و 
از: عبات انلد  اثربخشلی مضاعلف می شلود 

 هنلگام صحبلت کلردن بلا دیگلران، بهتر اسلت لبخند در چهلره همواره وجود داشلته  �
باشلد. ایلن لبخند، »احسلاس خلوب« شلما را به مخاطبتلان انتقال می دهلد و اعتماد 

او بله شلما، بلرای برقلراری رابطه و گفتگو، بیشلتر خواهد شلد.
 صحبلت بایلد به صورت شلمرده شلمرده، با یک نظم مشلخص، آهسلتگی معنلی دار و  �

بلا مالیملت باشلد. به طوری کله شلنونده به تماملی حرف هایتلان گوش دهلد و معنای 
صحبت هایتلان را نیلز متوجه شلود. شلمرده صحبت کلردن نه تنها باعث می شلود که 
شلنوندگان درك بهتلری از گفته های شلما داشلته باشلند، بلکه عالئلم اعتمادبه نفس 

و خویشلتن داری نیلز در لحلن شلما نمود پیلدا خواهد کرد.
 شلما بایلد از طریلق نگاه کلردن به مخاطلب و فراپیام هایش، »احسلاس خلوب« را در  �

گلوش کردنلش بله صحبت هایتلان دریابیلد و اگلر غیرازایلن بلود، بالفاصلله در جهت 
اصلالح شلیوه بیلان خلود، اقلدام عملی انجلام دهید.

 بیشلتر انسلان ها خیللی تندتند و سلریع صحبت می کننلد و فقط در این فکر هسلتند  �
کله نظلر و عقیلده خلود را مطلرح کننلد، نظلر مخاطلب را جللب کننلد و باهوشلی و 
تسللط خلود را نشلان دهند املا غافل از اینکه بلا این روش، مخاطلب نمی تواند مفاهیم 
جمله هایلش را دنبلال کنلد و در نهایلت از صحبلت کلردن با وی خسلته شلده و حالت 

کسلالت و بی حوصلگلی از خود نشلان خواهلد داد.
 صلدای شلما باید یک سلیر طبیعی متناسلب بلا آنچه می گویید داشلته باشلد. عموماً  �

صحبلت کلردن با نرملی و مالیمت صلدا، در بیان احساسلات و در اقنلاع مخاطب مؤثر 
واقلع می شلود، املا در موقلع بیلان یلک مطلب حماسلی، اسلتفاده از صدای حماسلی 
بلا شلدت صلوت باالتلر موجلب جلب توجله و جذابیلت در گفتلار شلما خواهلد بلود و 

مخاطلب تمرکز شلنیداری بیشلتری بر شلما خواهد داشلت.
 شلما بایلد متناسلب با سلن و سلال و شلرایط عمومی مخاطبلان خلود، محتوایی که  �

می خواهیلد ارائله دهیلد، زملان و مکانلی کله صحبلت می کنیلد، از فراپیام هلا و تلن 
صلدا و شلدت صلوت خلود، بهره هلای متفاوتلی بگیرید تا اثربخشلی کالملی خود را 
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افزایلش دهید.
 فقلط آن طلور کله خودتلان می پسلندید صحبلت نکنید، زیرا ممکن اسلت شلما مایل  �

باشلید بلا صلدای بلنلد صحبلت کنیلد، املا شلنونده از صلدای بلند شلما بیزار باشلد. 
بنابرایلن بایلد بدانیلد کله در چله محیطی با مخاطلب صحبت می کنیلد و محیطی که 
در آن بله سلر می بریلد سلاکت اسلت یا شللوغ، سلالن خلوت اسلت و صلدا می پیچد یا 

صلدا نمی رسلد، بلا توجله به این مسلئله، شلدت صدای خلود را تنظیلم کنید.
 به صلورت یکنواخلت و پی درپلی صحبلت نکنیلد، زیلرا تن صلدای شلما در این حالت  �

بلرای شلنونده یکنواخلت و کسلل کننده می شلود. سلعی کنیلد بلا جابه جلا شلدن و 
در صلورت املکان راه رفتلن، اسلتفاده از حلرکات دسلت، لبخنلد، حالت هلای صورت،  
شلوخی و مطایبله لطیلف و ملوارد مشلابه، بله آنچه بلر زبلان می آورید شلکل و حالت 

خوبلی بدهیلد و توجله و تمرکلز مخاطلب را در طلول صحبت، جللب کنید.
 حاللت و نحلوه صحبلت کلردن شلما بیانگلر میلزان احساسلات شلما اسلت ازآنچله  �

می گوییلد؛ بله ایلن معنلا کله وقتی شلروع بله صحبلت می کنیلد،  هرجملله ای که در 
صحبت هایتلان بله کار می بریلد، نشلان دهنده احساسلات شلما از مسلئله موردنظلر 
اسلت و دیگلران بلا شلنیدن صحبت هلا و عقایلد شلما نسلبت بله آن مسلئله، بله 
احساسلات درونی تلان پی می برنلد. پلس سلعی کنیلد همیشله از کلماتلی اسلتفاده 
کنیلد کله می دانیلد در نگلرش و روحیله طلرف مقابلل اثلر مثبلت می گلذارد و او را 

می سلازد. متقاعلد 
 تعییلن حد و حدود شلخصی بسلیار ضروری اسلت. برخی از افراد در عیلن اینکه روابط  �

خوبلی بلا دیگلران دارنلد و بلا آنلان گلرم و صمیمی هسلتند، املا اجلازه نمی دهند که 
آنلان در زندگلی خصوصی شلان مداخلله کننلد. بلا توجله به این مسلئله، سلعی کنید 
هنلگام گفتگلو بلا دیگلران، از مسلائل خصوصلی آن هلا کله ارتباطلی به شلما نلدارد، 
صحبلت نکنیلد. اگلر گوینلده و شلنونده، هلر دو بله ایلن قانون سلاده احتلرام بگذارند 
و در صحبلت کلردن حلد و حلدود خلود را بشناسلند، همیشله از بلودن در کنلار هم و 

هم صحبتلی بلا یکدیگلر للذت خواهنلد برد.
 برقلراری ارتبلاط بلا دیگلران منحصلر بله ارتبلاط کالملی نمی شلود و افلراد در گفتگو  �
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بلا دیگلران، دانسلته یلا ندانسلته پیام هایلی را نیلز به صلورت غیرکالملی بله مخاطب 
ارسلال می کننلد. عواملل گفتلاری همچلون »لهجله«، »طنین صلدا«، »تأکیلدات«، 
»تکیه کالم هلا« و عواملل غیرکالملی همچلون »حاللت چشلم ها«، »حاللت چهلره«، 
»حلاالت کللی و وضعیلت قرار گرفتلن بدن«، »حرکات و اشلارات«، »نحوه اسلتفاده از 
حلرکات دسلت«، »میلزان فاصلله و تماس جسلمی« و »طرز لباس پوشلیدن و آرایش 
سلروصورت« در درك و فهم مخاطب از پیام های ما، بسلیار مؤثر هسلتند. بسلیاری از 
افلراد، بله ایلن مسلائل بی توجه هسلتند و تصور می کننلد که درك و فهلم طرف مقابل 

تنهلا از طریلق پیام هلای کالملی حاصل می شلود.
هنلگام صحبلت کردن، اسلتفاده از برخی کلملات، برای افرادی که سلطح درك پایین 
یلا متوسلطی دارند، صحیح نیسلت. برخی فکلر می کنند با اسلتفاده ازاین گونه کلمات 
می تواننلد هلوش و اسلتعداد خلود را نشلان دهنلد. پیامبر اکلرم می فرماینلد: »انا 
معاشلراألنبیاء نکللم النلاس عللی قلدر عقولهلم: به درسلتی که ملا جماعلت پیغمبران 
مأموریلم کله با ملردم به میزان عقل ها و ادراکات خودشلان سلخن بگوییلم« )کلینی، 
ج 1، ص 23؛ روضه کافلی، ص 268، ابن شلعبه حرانلی ، ص 37(.  اسلتفاده از کلملات 
تزئینلی و مبهلم، مختلص افلراد حلراّف و زیاده گلو اسلت. افلرادی کله زیلاد صحبلت 
می کننلد، زیلاد مثلال می آورنلد و از کلملات ثقیلل و سلنگین اسلتفاده می کننلد، 
به تدریلج، زملان و ملکان صحبلت را از دسلت می دهنلد، مخاطلب را خسلته و خلود 
نیلز اصلل مطللب را فراملوش می کننلد. پلس سلعی کنید تلا جایلی کله می توانید از 
جملالت کوتلاه، مختصلر و مفید اسلتفاده کنیلد تا هلم ارزش صحبتتان را بلاال ببرید 

و هلم رابطله خود را بلا دیگران گسلترش دهیلد )داودی، 1389(.
 گاهلی اوقلات متناسلب بلا مخاطلب یلا مخاطبیلن حاضلر، الزم اسلت کله از الفلاظ و  �

اصطالحلات فنلی و غاملض اسلتفاده کنیلد تلا هلم قلدرت بیلان و هلم سلطح درك و 
معلوملات خلود را بله آن ها نشلان دهید تا به شلما اعتملاد کنند. در این صلورت در حد 

ضلرورت، اسلتفاده از ایلن نلوع گفتلار الزم بلوده و بلکله توصیه می شلود.
 بلرای پرداختن به موضوع، الزم اسلت از داسلتان های کوتلاه، ضرب المثل ها، مطایبات  �

و اطالعلات جاللب دیگلر بلرای حمایلت از موضلوع اصلی اسلتفاده کنید و بلر جذابیت 
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کالم و درك بهتلر آن بیفزاییلد. سلعی کنیلد حتملاً از موضوع مورد نظلر به اندازه کافی 
اطلالع و آگاهی داشلته باشلید تا با تسللط کاملل دربلاره آن صحبت کنید.

 بلندتلر صحبلت کلردن از حلد معمول، می توانلد برای شلنونده، معانی مختلفلی را در  �
برداشلته باشلد. مثلاًل فلرد فاقلد قدرت ابلراز وجود اسلت یلا عامدانه درصلدد تحریک 
احساسلات اسلت، یا شلخصیت سللطه گری دارد و خلود را برتر از مخاطلب تلقی کرده 
و به صلورت دسلتوری و از بلاال بله پائیلن، گفتگلو می کنلد. صداهلای با فرکانلس باال و 
تودماغلی، ممکلن اسلت دلیلل عصبلی یلا نامطمئن بودن سلخنران باشلد. اگلر با این 
روش بله صحبلت خود ادامه دهید، شلنونده را دچار گیجی و سلردرگمی و »احسلاس 

بلد« از ارتبلاط بلا شلخص گوینده خواهیلد کرد.
 سلکوت مخاطلب، دقیقلاً بله معنای تأییلد و همراهی با گفته های شلما نیسلت. گاهی  �

اوقلات کاملاًل به عکلس ناشلی از ناراحتلی و علدم عالقله بله گفته هلای شماسلت. اگر 
سلکوت طوالنلی حکمفرملا شلد، سلعی کنیلد با طلرح برخلی سلؤاالت در ارتبلاط با 
موضلوع و برقلراری ارتبلاط دوطرفله، مخاطب را به مشلارکت فعال در گفتگو تشلویق 

. کنید
 گفتگلو یلک بلازی نوبتلی بلرای سلخن گفتن انسلان ها بلا یکدیگر اسلت. شلما حرف  �

می زنیلد، بعلد نوبلت بله ملن و بلار دیگلر نوبلت بله شلما می رسلد. هلر کلس زمانلی 
می توانلد حلرف بزنلد کله مخاطلب او حرفلش را تملام کلرده باشلد. موضلوع در ظاهر 
بله همیلن سلادگی اسلت، اما اینکله بدانیلم آیا طلرف مقابل صحبتلش را تملام کرده 
اسلت یلا خیلر، خود موضلوع مهمی اسلت. وقتی صلدا مالیم تلر می شلود، وقتی مکث 
گوینلده طوالنلی می شلود، وقتلی گفته هلای قبللی تکلرار می شلود، آیلا مکررگویلی 
جملالت در صلور مختللف، بله معنلای نداشلتن حلرف جدیلد اسلت؟ یا شلاید قصد، 
تأکیلد دارد و از اهمیلت آن بلرای گوینلده مطمئن می شلویم. چقدر فاصلله در گفتن، 
معنلای »دارم حرفلم را تملام می کنلم« یلا »هنوز حلرف دارم« یلا »مکث کلرده ام، اما 

حرفلم هنلوز تملام نشلده اسلت« می دهد؟
 وقتلی علادات گفتگلو در طرفیلن مشلابه باشلد، یلا نوع سلخن گفتلن یکی، بلرای آن  �

دیگلری واضح و مشلخص باشلد، هیچ اشلکالی بروز نمی کنلد؛ اما اگر علادات دو طرف 
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بلا هلم متفاوت شلد، ممکن اسلت یکلی از طرفیلن گفتگو به ایلن نتیجه برسلد که آن 
دیگلری یلا بله حلرف او گلوش نمی کنلد یلا اصلوالً این طلور تصور شلود کله صحبتی 

برای گفتلن وجود نلدارد.
 تحقیقات پزشلکی اثبات کرده اسلت که پر آب نگاه داشلتن سللول های بدن، می تواند  �

بله کیفیلت صلدای شلما کمک کنلد. اگر شلما در طلول روز به جلای آب، چلای، قهوه 
و نوشلابه می نوشلید، بله دلیلل مدر بلودن آن هلا، احتملاالً تارهای صوتی تلان رطوبت 
الزم را بلرای ایجلاد بهتریلن صدایلی کله می توانیلد داشلته باشلید ندارنلد. بله دلیلل 
ارتعاشلات سلریعی کله تارهلای صوتلی دارنلد، انعطاف پذیلری در آن هلا بسلیار مهلم 
اسلت. تارهلای صوتلی در زنان ارتعاشلی در سلطح متوسلط 200 بلار در ثانیله و برای 

ملردان حلدوداً 120 بلار در ثانیله دارند.
 شلما بلر مبنای طرز صحبلت کردن، تسللط و فراپیام های خود، مورد قضلاوت دیگران  �

قلرار می گیریلد. پلس الزم اسلت در این زمینله تمرین کنید تلا بتوانید بهتر و شلیواتر 
سلخن گفتله و مخاطبان خلود را تحت تأثیر قلرار دهید.

 چگونگلی صحبلت کلردن و نلوع کالم، نماینده نلوع تفکر افراد اسلت. یعنی هلر واژه و  �
اصطالحلی کله در کالم خلود بله کار می گیریلم، نشلان می دهد بله چه چیلز و چگونه 
می اندیشلیم. همچنیلن نشلان دهنده صفلات شلخصیتی ما به حسلاب می آیلد. اینکه 
فلرد شلخصیتی پرخاشلگر دارد یلا مهربان و باعاطفه اسلت، انسلانی حسلود یلا فردی 
منطقلی اسلت، همگلی در کالم ملا خلود را نمایلان می کنلد. اگلر می خواهیلم طلرف 
مقابلل خود را بهتر بشناسلیم، باید روی هریلک از واژگان و کلمات او و همچنین لحنی 
کله در بیلان آن هلا بله کار می گیلرد، تمرکز کنیلم. اینکه آیلا از کالم تکراری اسلتفاده 
می کنلد یلا نله و همچنین فراوانلی واژه هایی کله در کالم خود به کار می بنلدد، از نکات 

کلیلدی در شلناخت شلخصیت افلراد به حسلاب می آیند.

ب( مهارت های گوش دادن فعال
در زندگلی روزملره صداهلای مختلفی را می شلنویم مثل صلدای ماشلین ها، موتورها، 
وزش بلاد، صلدای کوللر، صحبلت آدم هایلی کله از کنارملان می گذرنلد و بسلیاری از 
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صداهلای دیگلر کله بله گلوش ملا می رسلد. وللی آیا بله همله آن هلا به صلورت فعال 
گلوش می دهیلم؟ آیلا نیلاز اسلت همله صداهایلی را کله می شلنویم گلوش کنیلم؟ 
گلوش دادن بلا شلنیدن فلرق می کند؛ زیلرا شلنیدن عملی کاملاًل غیرارادی و شلامل 
تملام صداهایلی اسلت کله از محیلط بله ملا می رسلد. اصلوات از گلوش بیرونلی بله 
قسلمت گلوش داخللی می رونلد و ملا در طلول روز صداهای متعلددی را می شلنویم. 
وللی گلوش دادن یلک فعالیلت ارادی شلنیداری اسلت که تنها بلا خواسلت و اراده ما 
انجلام می شلود و مسلتلزم رعایت ویژگی هلای فراوانی اسلت که باوجلود آن ها، اطالق 
»گوش دهنلده فعلال« بله ملا میسلر خواهلد بلود. تفلاوت شلنیدن بلا گوش کلردن، 
مشلابه تفلاوت احسلاس بلا ادراك اسلت. وقتلی چیلزی در پشلت گلردن شلما، کله 
قابل رؤیلت مسلتقیم نیسلت می نشلیند، شلما بالفاصلله متوجه می شلوید کله چیزی 
در پشلت گلردن شلما نشسلته اسلت. ایلن درواقلع احسلاس اسلت و شلما آن چیز را 
احسلاس کرده ایلد. املا وقتی کله تجزیه وتحلیلل می کنیلد و می فهمیلد کله آن چیلز، 
مگلس، زنبلور، پشله یلا مورچله بلوده اسلت درواقلع شلما آن را ادراك کرده ایلد. در 
شلنیدن هلم همین طور اسلت کله ما اصلوات مختلفی را در طلول روز می شلنویم؛ اما 
بله آن هلا بی توجله هسلتیم. املا وقتلی توجله مشلخصی به یلک صلدا داریلم و با آن 

ارتبلاط برقلرار می کنیلم، درواقلع در حلال گوش دادن هسلتیم.
 گلوش دادن فعلال، یافتلن معنلای گفتلار دیگلران در بیلن مفهوم سلازی های ذهلن 
خلود اسلت. شلنیدن، فعالیتلی فیزیکی و جسلمی اسلت و نیلازی به یادگیلری ندارد، 
دسلتگاه شلنیداری ملا به صلورت غیلرارادی، در اثر برخورد بلا صداها، تحریک شلده و 
شلنیدن صلورت می گیلرد. اما گلوش دادن فعالیتی ذهنی اسلت که نیازمنلد یادگیری 
اسلت و تلا بله آن توجله نکنیلم، ادراك نمی شلود. ملا با گوش هلای خود می شلنویم، 

املا بلا فرآیندهلای مغزی ملان گوش می دهیلم.
 در حاللت کاملاًل علادی، گوش کلردن بیلش از هر فعالیلت دیگر، زمان بیلداری فرد را 
بله خلود اختصلاص می دهلد. مطالعه روی افلراد شلاغل در زمینه های متفاوت، نشلان 
داده اسلت کله 70 درصلد لحظه هلای بیلداری افلراد بله برقلراری ارتبلاط می گلذرد. 
از ایلن زملان، نوشلتن 9 درصلد، مطالعله 16 درصلد، صحبلت کلردن 30 درصلد و 
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گوش کلردن 45 درصلد را بله خلود اختصلاص می دهلد. املا بااین وجلود، متأسلفانه 
فقلط علده کملی از افلراد گوش دهندگان خوبلی به شلمارمی روند. محققلان مدعی اند 
کله حتلی در سلطوح اطالعاتلی خلاص و وقتی کله شلنونده بلرای کسلب معلوملات 
گلوش می دهلد نیلز 75 درصلد ارتبلاط کالمی نادیلده گرفته می شلود، اشلتباه درك 
می شلود و یلا به سلرعت فراملوش می شلود. توانایلی گوش کلردن، بلرای درك معنای 
عمیلق آنچله افلراد می گوینلد، از ایلن هلم نادرتلر اسلت و شلاید بلر همیلن اسلاس 
بلوده کله نقلل می کنند حضلرت عیسلی فرمودنلد: »اگرچه یلک گوش تلو کاماًل 
شنواسلت، املا گلوش دیگلرت ناشنواسلت.« بیشلتر اوقات حرف هلای گوینلده از یک 
گلوش وارد می شلوند و از گلوش دیگلر خلارج می شلوند. در جامعله ما یکلی از دالیل 
عملده گلوش کلردن نامناسلب، آن اسلت که بیشلتر ملا آملوزش مقدماتلی عمیقی را 

بلرای گوش نکلردن دریافلت می کنیلم )سللیقه دار، 1385(.
 مشلاوران و روان شناسلان معتقدنلد هلر چه قلدر انسلان ها مهارت هلای ارتباطی شلان 
تأثیلر گذاشلته و  اطرافیلان خلود  بلر  بیشلتر می تواننلد  باشلد،  قوی تلر و مؤثرتلر 
افلراد بیشلتری را بله خلود جللب کننلد. یکلی از ایلن مهارت هلای ارتباطلی درسلت 
گلوش دادن اسلت و ایلن فن به نظلر برخی متخصصلان، حتی از خلوب صحبت کردن 
هلم مهم تلر اسلت. همین کله شلما دو گلوش دارید و یلک زبلان، یعنی دوچنلدان که 
گویلی می شلنو. املا ایلن گلوش دادن بلا گوش دادن هلای معموللی تفلاوت دارد؛ چون 
گلوش دادن شلما باید بلا تمام وجود بلوده، تأثیرگذاری هم داشلته باشلد. یعنی گوش 
دادن شلما راهلی اسلت بلرای درك همدالنله بلا گوینلده. این کله طلرف مقابلتلان را 
به خوبلی می فهمیلد و بلا او هماهنلگ می شلوید. همین کله می گوینلد بلا گلوش جان 
بشلنو، یعنلی الکلی، سرسلری و ظاهلری بله ملن گلوش نلده، بلکه بلا تملام وجودت 
حلرف ملن را بفهلم. وقتی شلما درسلت، دقیلق و با یلک حس خوب، گلوش می دهید 
بله مخاطبتلان کملک می کنید تا منظلور خودش را بهتلر و با احسلاس واقعی، منتقل 
کنلد و درواقلع در یلک گفتگلو تنهلا شلنونده محلض نیسلتید بلکله مشلارکت فعالی 
داریلد. ایلن ملدل گلوش دادن بله شلما کملک می کنلد ارتباطلی صمیملی، موفلق و 
بلادوام بلا اطرافیانتلان داشلته باشلید و آن ها از این که با شلما هسلتند و شلما آن ها را 
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می فهمیلد، احسلاس آراملش می کننلد.

چهار مهارت اصلی در گوش دادن فعال
1. مهـارت توجـه: یعنلی توجله جسلمی، کالملی و غیرکالملی بله طلرف مقابلل، که به 
او نشلان دهلد دقیقلاً بله صحبت هلای او گلوش می دهیلم. مثلاًل هنگام گلوش دادن با 
بدنلی مایلل بله جللو، در فاصلله مناسلب، رودرروی گوینلده قلرار گرفتله و نلگاه ما تا 
شلعاع نیم متلری صلورت گوینلده باشلد. ضملن پرهیلز از رفتارهلای حواس پرت کلن 
)بلازی بلا کلیلد، سلکه، کوبیدن کفلش به زمیلن و نظایر آن( سلعی کنیم شلنونده ای 
خشلک و بی حرکلت نباشلیم و محیلط گفتگلو را از عواملل مزاحلم و تلرس آور دور 

. کنیم
2. مهـارت پیگیـری: گاهلی گوینلده نگلران و هیجان زده اسلت که این حاللت در چهره، 
تلن صلدا و رفتارهلای او نمایلان می شلود، در ایلن صلورت بایلد بلدون تحّکلم او را به 
صحبلت کلردن دعلوت کنیلم. مثاًل با اسلتفاده از جمالتی کله او را به آغلاز کالم وادار 
می کنلد مثلل» املروز سلرحال به نظر نمی رسلی! خلب! بعد چی شلد! ادامه بلده!« یا 
بلا اسلتفاده از کلملات تشلویقی کوتلاه مانند» اهلوم، آها، درسلته، بله، جلدی، واقعاً«، 
یلا بلا اسلتفاده از سلؤال های کوتلاه و بازپاسلخ مثلل »منظلورت چلی بود؟« یلا حتی 
گاهلی سلکوت تلوأم با توجه و مشلاهده او، می توان موانع سلکوت را از میان برداشلته 
و در ضملن اشلتیاق خلود را بلرای پیگیلری گفتلار گوینلده و درك آنچله تابه حلال 

گفته شلده نشلان دهیم.
3. مهـارت انعکاسـی: یعنلی بازگردانلدن مطاللب، توضیحات، احساسلات و معانی درك 
شلده از گوینلده بله خلود او؛ البتله در قالب جمالت جدید که ناشلی از فهلم خودمان 
بلوده و نشلان دهنده درك، فهلم و پذیلرش او نلزد گوش دهنده اسلت. انعلکاس به دو 
صلورت اسلت:انعکاس محتلوا و انعکاس احساسلات؛ کله تفصیلل آن را در فصل فنون 

مشلاوره مؤثلر خواهیم آورد.
4. مهـارت تکلـم به موقـع: گلوش دهنلده فعلال بایلد بداند در چله زمانلی صحبت کند، 
نبایلد به صلورت نابجلا گفتلار گوینلده را قطلع کنلد، یلا وقتی کله او در حال احسلاس 
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یلک تجربله دردنلاك اسلت، نباید وارد شلود، بلکله باید زمانلی هرچند کوتلاه را برای 
تخلیله گوینلده در اختیلارش قلرار دهد و بعد با روشلی همدالنه و با انعکاس احسلاس 

مناسلب احلوال مخاطلب، کالمش را آغلاز کند.

ویژگی های گوش دهنده فعال
 بلرای داشلتن یک ارتبلاط مؤثر و هدفمند الزم اسلت هنر گلوش دادن فعال و اجزای 
آن را به خوبلی فراگرفتله و تلالش کنیلد که این مهارت هلا را درونی نملوده و در عمل 

نمایید: مراعات 
1. سلکوت و تفکلر دربلاره شلنیده ها. گوش دهنلده بله هنلگام گلوش دادن، نبایلد 
صحبلت کنلد، بلکله بایلد تملام توجله خلود را معطلوف بله گوینلده نماید تلا مطالب 

گفتله شلده را بفهملد.
2. علدم تقسلیم توجله. گاهلی اوقلات ملا در ظاهلر در حلال گلوش دادن و توجله 
هسلتیم وللی در باطلن توجهملان به مسلئله یا مسلائل دیگلری اسلت. در این صورت 
از برقلراری ارتبلاط و فهلم ملوارد مطرح شلده بازخواهیلم مانلد. بلرای اینکله گلوش 
دهنلده قابللی شلویم، باید در هنلگام گوش دادن از تقسلیم توجه به سلایر موضوعات 

کنیم. خلودداری 
3. گوش دهنلده در مواقلع ضروری از گوینده سلؤال می پرسلد. در هنلگام گوش دادن، 
درصورتی کله متوجله منظلور گوینلده نشلدیم یلا اشلکال و شلبهه ای داشلتیم یا فهم 
ذهنلی ملا احتملاالً با مقصلود گوینده متفاوت بلود، بلرای اینکه گوینده بلا توضیحات 
بیشلتر و یکسان سلازی ادراکلش بلا ملا، بله فهلم دقیلق آنچله می گویلد کملک کند، 

الزم اسلت کله از وی، درباره اظهاراتش، سلؤال بپرسلیم.
4. گوش دهنلده بایلد بله گوینلده نلگاه کنلد. ارتباط چشلمی بین دو طرف فرسلتنده 
و گیرنلده پیلام، بلرای برقلراری رابطله بسلیار الزم و ضلروری اسلت. نمی تلوان بدون 
تملاس چشلمی، انتظار رابطه خوب داشلت. تماس چشلمی مناسلب بله تعمیق رابطه 
و مبادلله احساسلات نیلز کملک شلایان توجهلی می کند. البتله در چارچلوب فرهنگ 
دینلی و مللی ملا، در ارتبلاط بلا دو نفلر از دو جنلس متفلاوت، رعایت حریلم و حدود 
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شلرعی نیلز ضلروری اسلت. زل نزدن بله طرف مقابلل ناهمجنلس، تمرکز نکلردن به 
انداملش، ورانلداز نکردن وی و ارتباط چشلمی کنترل شلده، از الزاملات برقراری رابطه 

چشلمی بلا جنس مکمل اسلت.
5. گوش دهنلده بایلد بله زبلان بلدن گوینلده توجله کند تلا فهلم او از بیاناتلش کامل 
گلردد. ضمنلاً زبلان بلدن گوش دهنلده هلم مهم اسلت چلون گوینده احسلاس خوب 
یلا بلد را از آن برداشلت می کنلد. در هنلگام گلوش دادن بلا بدنلی مایلل به جللو و در 
فاصلله ای مناسلب رودرروی گوینده قلرار می گیریم و با وضعیتی گلرم و پذیرا، نگاهی 
آرام و منقطلع، هشلیاری هملراه بلا آراملش خلود را به گوینلده انتقلال می دهیم. این 
حاللت، حلس خوبلی را به گوینلده منتقلل می کند و همان اسلت که شلاعر می گوید: 

مسلتمع صاحب سلخن را بر سلر ذوق آورد.
6. گوش دهنلده بایلد عواملل مزاحلم گلوش دادن را در مدت زمانی کله در حال گوش 
دادن اسلت، از خلود دور کنلد. مثلل: یادداشلت برداری، مطالعله یلک مطللب دیگلر، 
گفتگلو کلردن بلا نفر دیگلر، بازی کلردن با لباس یا گوشلی تلفلن و امثالهلم. این کار 
باعلث تقسلیم توجله و خللل در گلوش دادن فعلال و دریافلت کامل مطالب می شلود.
7. گوش دهنلده بایلد بلا گوینلده در قبلول مسلئولیت های جلسله، سلهیم شلده و بلا 
انلواع پاسلخ های ارزیابلی، تعبیلری، حمایتی، اطالعاتلی او را در بهتلر و دقیق تر گفتن 

یلاری دهلد. تفصیلل ایلن بحلث در فصل مشلاوره مؤثلر ارائه خواهد شلد.
8. گوش دهنلده فعلال، اجلازه مذملت گوینلده را نلدارد. مذملت، باعث ایجلاد فاصله و 
دور شلدن دو نفلر از همدیگلر می شلود. مذملت گوینده موجلب می شلود وی از ادامه 
مکالمله بلا شلما خلودداری نملوده و اطالعلات بیشلتری در اختیلار شلما قلرار ندهد. 
حلال کله او بله شلما اعتماد داشلته کله مسلائل محرمانه را به شلما می گویلد، تالش 
کنیلد از اعتملادش بلرای کملک بله او و اصلالح رفتارهای نادرسلتش اسلتفاده کنید. 
در صلورت نیلاز بله اسلتفاده از آن، بلا توجه بله روحیلات مخاطب و شلرایط خاص، با 

ظرافت هلای الزم بایلد از آن اسلتفاده شلود.
9. گوش دهنده در صورت تکلم، باید در حد فهم مخاطبش با او صحبت کند.

10. علدم پیش گویلی، پیلش داوری، قضلاوت عجوالنله و نتیجه گیلری شلتاب زده در 
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ملورد گوینلده؛ مثلاًل گوینلده هنلوز در حلال گفتلن اسلت و به اصطلالح کالم خود را 
منعقلد ننملوده اسلت ولی ملا درباره خلودش و مطلبش، پیلش داوری کلرده مابقی را 
بلا ذهنیلت خودملان می سلازیم، قضاوت کلرده و نتیجه هلم می گیریم. یلا گوینده در 
حلال گفتلن ایلن بیلت شلعر اسلت: هرکسلی از ظلن خلود ... تا بله اینجا می رسلد به 
دلیلل تداخلل یادگیری هلای قبللی در یادآوری هلای بعلدی، ذهن ما بقیله را خودش 
می سلازد: ... شلد یلار ملن، از درون ملن نجسلت اسلرار ملن، درحالی کله مقصلود 
گوینلده ایلن شلعر نبود و ادامه شلعر کاملاًل با ذهنیت شلما متفاوت بوده اسلت. ادامه 
شلعری کله مقصلود گوینلده بلود این اسلت: هرکسلی از ظلن خود تفسلیر کلرد، آن 
یکلی تقدیلس و آن، تکفیلر کلرد. ما بایلد با خودآگاهلی، متوجه این خطای شلناختی 

باشلیم تلا از مسلیر گوش دهنده فعلال خارج نشلویم.
11. گوش دهنلده فعلال تلالش می کنلد تا در طلول گفتگو، اصلل کالم و منظور طرف 

مقابلل را درك کنلد و به برداشلت ذهنی خلود اکتفا نکند.
12. گوش دهنلده فعلال بایلد بلر گوینلده متمرکلز باشلد. گلوش دادن بله دو منبلع 
صوتلی به طلور همزملان باعلث می شلود یکلی از آن هلا تحت الشلعاع قلرار بگیلرد و 

املکان فهلم دقیلق و برقلراری رابطله مؤثلر بلا هیچ کلدام فراهلم نشلود.
13. گوش دهنلده فعلال در موقلع گلوش دادن، در حلال آملاده کلردن جواب نیسلت. 
خیللی از انسلان ها وقتی کله طلرف مقابلل در حال صحبت کردن اسلت، نگلران وضع 
روانلی خلود بلوده و در حلال فکلر هسلتند کله حرفلش کله تملام شلد من بایلد چه 
بگویلم؟ و للذا در حلال آملاده کردن جواب هسلتند و این کار باعث مشلغولیت ذهنی، 
حواس پرتلی و از دسلت دادن بخلش زیادی از اطالعاتی می شلود کله گوینده در حال 

انتقال آن هاسلت.
14. بعضلی از افلراد انتظلار دارنلد آنچله را کله دوسلت دارنلد، بشلنوند و ایلن انتظار 
باعلث ازهم گسلیختگی فکلری و فهلم بلد و نامناسلب اطالعلات داده شلده می گلردد.
15. بعضلی از افلراد در حلال صحبلت کلردن دارای سلبک خلاص، تلن صلدا، لحن و 
لهجله خلاص و یا شلرایطی هسلتند کله گوش دهنلده، متوجله آن ها شلده و ذهنش 
منحلرف می گلردد. گلوش دهنلده بایلد مراقبلت کنلد کله ذهنلش تسلخیر چنیلن 
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نشلود. ظواهری 
16. گوینلده بایلد گلوش  دادن ملا را ببینلد و احسلاس کنلد، صحبت هلا را خلوب 
می شلنویم و خلوب هلم متوجله می شلویم. مثاًل اگلر همه نلکات گلوش دادن فعال را 
به خوبلی اجلرا کنیلد ولی در موقع گفتگو سلرتان پایین باشلد، گوینده احسلاس بدی 

بله دسلت ملی آورد و اعتمادش از شلما سللب می شلود.
17. حیلن گلوش دادن هلر از چنلد گاهلی با تلکان دادن و تأییدهای سلر، به مخاطب 
احسلاس گلوش دادن و توجله کلردن را منتقلل کنیلد ولی مراقب باشلید که سلرتان 
حاللت فنلری بله خلود نگیلرد و مکلرر و بلا فاصلله کلم، از ایلن فلن اسلتفاده بی رویه 
نکنیلد. ایلن کار به طورمعملول، راه حلل اول بلرای نشلان دادن توجله و گلوش دادن 

ست. ا
18. بلرای تکمیلل فراپیام هلای گلوش دادن، بهتلر اسلت عبارتلی از گوینلده را تکلرار 
کنیلد مثلاًل وقتلی می گویلد، هفته قبل خیلی خسلته شلدم! بگوئید: خسلته شلدی؟ 
یلا خالصله ای از صحبت هایلش را بلا واژگانلی جدیلد بله ایلن شلکل بگویید: بله نظر 

می رسلد هفتله قبلل وقلت و انلرژی زیلادی را بلرای انجام ایلن کار گذاشلته اید.
19. از کلملات و جملالت تأثیرگلذار و پیش برنلده اسلتفاده کنیلد. مثل:»باید ناراحت 
مثلل  واژه هایلی  راسلت می گلی«.  باشلی! خیللی سلخته! درکلت می کنلم،  شلده 
»خب خلب، بعلد چلی شلد«، حلس منفلی دارنلد و عالقله شلما را بلرای پایلان دادن 

سلریع بله مکالمله نشلان می دهنلد.
20. لزوملی نلدارد به محلض مکلث طلرف مقابلل، شلما صحبلت کنیلد. شلاید او در 
حلال تجربله یلک احسلاس درونلی اسلت یلا دارد بله ایلن فکر می کنلد که تلا کجای 
موضلوع را می توانلد بله شلما بگویلد و چقلدر می توانلد به شلما اعتملاد کنلد. اگر هم 
می خواهیلد چیلزی بگوییلد، بهتلر اسلت راجلع بله صحبلت طلرف مقابلل باشلد تلا 
دربلاره خودتلان. بیشلتر افراد علادت دارند کله وقتی کسلی می خواهلد درد دل کند، 

زود صحبتلش را قطلع کلرده و می گوینلد: آره، منلم... .
21. تفلاوت گلوش دادن و تظاهلر بله گلوش دادن، برای گوینده مشلخص اسلت و این 
موضلوع را متوجله می شلود. همان طلور کله اگلر شلما در چنیلن موقعیتلی باشلید، 
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متوجله می شلوید. بنابرایلن وقتی کله به انلدازه کافلی وقلت یلا حوصله نداریلد، خیلی 
محترمانله از گوینلده بخواهیلد زملان دیگری را بلرای گفتگو اختصلاص خواهید داد و 
از ادامله مکالمله اجتنلاب کنیلد. ایلن کار خیللی بهتر اسلت از گوش ندادن اسلت که 

حلس بی توجهلی و بی ادبلی را بله گوینلده منتقلل می کنلد.

سه روش برخورد انسان ها
زندگی انسان ها درمجموع به دو صورت قابل تقسیم است:

 رویدادهایی که در طول زندگی با آن ها برخورد می کنیم. �
 برخوردهایی که ما با آن رویدادها داریم.  �

مشلاوران معتقدنلد ایلن حاللت دوم، بسلیار مهم تر از حاللت اول اسلت. در حالت اول 
در بسلیاری از ملوارد خواسلت یلا نظلر ملا، در ایجلاد رویدادهلا دخالتلی نلدارد؛ وللی 
پلس از رخلداد، ایلن ما هسلتیم که فرصلت داریم نحوه برخلورد خود را بلا آن رویداد 
تنظیلم کلرده و واکنش مناسلب را نشلان دهیم. واکنلش ما در موقعیت هلای مختلف 

و نسلبت بله رویدادهلای متفاوت معموالً به سله شلکل اسلت.
1. روش منفعالنه؛ بدون ابراز وجود، بدون اعتمادبه نفس، سرشار از حالت پذیرندگی و 

تسلیم شدن
2. روش تند و پرخاشگرانه؛ باحالتی عصبانی و مبتنی بر تندخویی و پرخاشگری

3. روش صریـح و قاطعانـه؛ بلا حاللت متانلت و اثرگلذاری در عین حفظ آراملش و با ابراز 
وجلود کامل.

با ذکر یک مثال به درك بهتر مفاهیم یادشده می پردازیم.
 تعامل هایلی کله ملا بلا دیگلران داریلم، لزوملاً بله معنلی پذیرفتلن هرگونله نظلر یلا 
درخواسلت آن هلا نیسلت و الزم اسلت شلیوه های صحیلح رد کلردن درخواسلت های 
غیرمنطقلی دیگلران و یلا اظهلار مخالفلت بلا رفتارهلای نادرسلت آن ها را نیلز تمرین 
کنیلم. ایلن بحلث درواقع مکمل بحلث جذب و برقلراری رابطه اسلت و تأکید می کند 

کله جلذب بله هلر قیمتلی غیرممکلن و عقاًل باطل اسلت.
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سه شیوه رد قاطعانه
1. رد قاطعانـه همـراه بـا عذرخواهـی؛ ممکلن اسلت با یک دوسلت صمیمی، خویشلاوند، 
نمازگلزار مؤملن مسلجد و یلا دیگلر نزدیلکان طلرف باشلید و مایلل نباشلید، طلرف 
مقابلل از شلما برنجلد. از طرفلی نمی توانید به درخواسلت او پاسلخ مثبلت بدهید. در 
چنیلن شلرایطی می توانیلد از رد قاطعانله تلوأم بلا عذرخواهی اسلتفاده کنیلد. مثال: 
خیللی عذرمی خلوام؛ ملن سلردرد شلدیدی دارم و نمی توانلم با شلما به جلسله بیایم.
2. رد قاطعانـه همـراه بـا تشـکر؛ بله کملک ایلن نلوع قاطعیلت، می توانیلد بلدون آزردن 
طلرف مقابلل، درخواسلت او را رد کنیلد. مثلال: خیللی ممنلون از اینکله بله فکر من 
هسلتی، وللی ملن نمی توانلم با شلما به جلسله هیئت امنلا بیایلم، چون مهملان دارم.

3. رد قاطعانـه همـراه بـا همدلـی؛ بله کملک ایلن فلن ابتلدا بلا طلرف مقابلل همدللی 
می کنیلد و بله او نشلان می دهیلد کله احساسلات او را می فهمیلد و درك می کنیلد. 
املا دالیلل خلود را بیلان کرده و درخواسلت او را مؤدبانله، رد می کنید. مثلال: می دانم 
خیللی دللت می خواهلد بلا هلم باشلیم، وللی نوبلت دکتلر دارم و نمی توانلم بلا شلما 

یم. بیا

ج( اعالم موضع در شرایط خاص
ایلن بخلش زمانلی ملورد اسلتفاده قلرار می گیلرد کله طلرف خیلی سلمج اسلت و از 
موضلع خلود کوتلاه نمی آیلد. در چنیلن مواقعلی می توانیلد از فن هلای خلاص ایلن 

بخلش اسلتفاده کنید:
1. سی دی خش دار: در این فن که به آن »صفحه  خط افتاده« هم می گویند ما دقیقاً مثل 
یک سی دی آسیب دیده مرتب یک جمله را بی کم وزیاد تکرار می کنیم. این جمله در 
ابتدا همان بخش دوم و سوم مرحله قبل است و بعد می توانید فقط به بخش آخر اکتفا 
کنید. یادتان باشد که شما هیچ چیزی نمی شنوید. شما یک سی دی خش دار هستید 
که هیچ استداللی را نمی شنوید. زبان بدن شما باید قاطعانه و بدون تغییر باشد. شما 
هم اگر جای طرف مقابل باشید، از این همه تکرار خسته می شوید و از اصرار بیجا دست 

برمی دارید.
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2. قاطعیـت پیش رونـده: شلما می توانیلد از یلک جملله سه بخشلی محترمانله شلروع 
کنیلد و در صلورت ادامله، مرتلب زبان بلدن و لحن و محتلوای جمله تلان را قاطعانه تر 
کنیلد و اگلر جلواب نلداد محیلط را تلرك کنیلد. این فلن بلرای ایسلتادگی در مقابل 
دعلوت بله سلیگار و امثالهم توصیه می شلود. بله ایلن روش جرأت منلدی فزاینده هم 

می شلود. گفته 
3. خلـع سـالح: افلراد پرخاشلگر بلا برچسلب زدن و جریحله دار کلردن احساسلاتتان 
می خواهنلد بله هدفشلان برسلند. شلما بعلد از بله کار بلردن جملله سه بخشلی در 
مقابلل ایلن افراد معملوالً می شلنوید: »خیللی خودخواهلی« بهترین پاسلخ در مقابل 
ایلن افلراد این اسلت که بگوییلد »اگر این کار منطقی، ازنظر شلما خودخواهی اسلت، 
بلله ملن خودخواهلم«. بلا گفتلن ایلن جملله، او سلالحش را ازدسلت می دهلد. البته 
یادتلان باشلد حتملاً مطمئلن باشلید طلرف می خواهلد سوءاسلتفاده کند. یلک نکته 
خیللی مهلم روان شلناختی در این موقعیت آن اسلت کله این حرف را جلوری بگویید 
کله طلرف مقابل احسلاس خصومت نکنلد. یعنی شلما در تصمیم خود قاطع هسلتید 
وللی فراپیام هلای شلما یلا لحلن و طلرز بیان شلما حاکلی از تندخویلی و عصبیت که 
تحریک کننلده طلرف مقابل باشلد نیسلت، بلکله تنهلا اعالم کننده یک تصمیم اسلت، 

هرچنلد وی از آن خوشلش نیاید.
4. خـود را بـه خنگـی زدن: ایلن فلن در مقابلل انتقادهلای زیلاد از حلد کاربلرد دارد. در 
مقابلل ایلن موقعیلت خلود را بله خنگلی بزنیلد. مثلاًل اگر کسلی بله نحلوه کار کردن 
شلما ایلرادی غیرمنطقلی گرفلت و گفت: »تلو کار خودت را بللد نیسلتی«، می توانید 
زبلان بلدن سلاده لوحانه بله خودتلان بگیریلد، یلک لبخنلد عاقل انلدر سلفیه بزنید و 

بگوییلد: »آره اتفاقلاً خودملم فکلر می کنلم ایلن کار را بلد نیسلتم«.
5. عوض کـردن موضـوع صحبـت: وقتلی شلما با چند بلار گفتن جمله  سه بخشلی نتیجه 
نگرفته ایلد، موضلوع صحبلت را علوض کنید و دربلاره چیز دیگری صحبلت کنید و به 

موضوعلی کله قباًل موضع خلود را اعالم کرده ایلد، برنگردید )قهلاری، 1391(.
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فراپیام ها یا پیام های غیرکالمی
یلک بخلش مهلم و بسلیار مؤثلر در هلر ارتبلاط، پیام هلای غیرکالملی ای اسلت کله 
در ضملن برقلراری ارتبلاط، بله افلراد مخاطلب منتقلل می شلود و بلار معنایلی پیلام 
را بله گونه هلای مختللف بلرای مخاطلب قابلل  فهلم می سلازد. بلرای اینکله بتوانیم با 
آدم هلای اطرافملان تعاملل بهتلر و ارتبلاط مؤثرتلری برقرار کنیلم، باید »زبلان بدن« 
آن هلا را یلاد بگیریلم. حضلرت امام عللی در نهج البالغله حکملت 26 می فرمایند: 
»َملا أَْضَملَر أََحلٌد َشلْیئا إاِلَّ َظَهلَر فِلی َفلََتلاِت لَِسلانِِه وَ َصَفَحلاِت َوْجِهلِه: هیلچ کسلی 
مطلبلی را )در دل( پنهلان نکلرد، مگلر اینکله در لغزش های زبان و رنگ به رنگ شلدن 

صورتلش ظاهلر گردید«.
 تراشلیون )1392( بلا اشلاره بله ملدل ارتبلاط کالملی در قلرآن کریلم می گویلد: 
حضلرت موسلی بله عنلوان کلیلم اهلل، یعنلی کسلی کله دوسلت دارد با خلدا زیاد 
 سلخن بگویلد، معرفلی شلده اسلت. توجه به نلوع ارتبلاط کالمی حضرت موسلی
بلا خدا بسلیار شلیرین اسلت. زمانی کله خداوند از حضرت موسلی سلؤال می کند 
کله ایلن چیسلت کله در دسلتان توسلت، ایشلان می فرمایند: ایلن عصای من اسلت؛ 
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املا بله ایلن حلد ارتبلاط کالملی بسلنده نمی کنلد و بلاز می فرمایلد: ملن با ایلن عصا 
گوسلفندان را بله چلرا می بلرم، بلر آن تکیله می زنلم و کارهلای دیگر انجلام می دهم. 
در ایلن ارتبلاط کالملی بیلان خداوند و حضلرت موسلی  فراپیام به صلورت واضح 

مشلهود اسلت؛ زیلرا حضلرت موسلی به یک جلواب مختصلر اکتفلا نکرد.
 بهتریلن نلوع ارتبلاط کالملی، سلخن هملراه بلا انتقلال پیام هلای مفهوملی اسلت. 
تراشلیون بلا اشلاره بله ارتبلاط کالمی ملردان و زنلان معتقد اسلت که بیشلتر خانم ها 
بلا سلخن گفتن بله آراملش می رسلند؛ به همیلن دلیل زمانی کله وجود زنلان متالطم 
می شلود، تنهلا راه آرامش بخشلی بله آنان تعاملل گفتاری مردان اسلت؛ ازایلن رو زنان 

و همسرانشلان بایلد خلوت گفتاری داشلته باشلند. 
یکلی از راهکارهلا بلرای ارائه مشلاوره  مطلوب، شلنیدن مشلکالت مراجعان اسلت. در 
یکلی از مشلاوره هایی کله یکلی از خانم ها برای حل مشلکلی که با همسلرش داشلت، 
مراجعله کلرد، طی دو جلسله 35 مشلکل همسلر خود را بیلان کلرد و در پایان گفت: 
همسلرم ملرد بلدی نیسلت. ایلن نلوع سلخن گفتن نشلان از آن دارد کله بدی هلای 
همسلر، همچلون الیله آللوده ای خوبی هایلش را پنهان می کنلد و زنان با سلخن گفتن 

و گلذر از بدی هلای همسلر بله آرامش می رسلند. 
برای شناسایی مهارت های کالمی باید دو اصل را رعایت کنیم: اول: خوب سخن گفتن، 
یعنی استفاده از الفاظ مناسب؛ دوم: لحن خوب، یعنی سخن گفتن ما عالوه بر کلمات 
مناسب، باید لحنی محترمانه داشته باشد؛ به عقیده کارشناسان، لحن خوب تأثیر کالم 
را تا چهل درصد افزایش می دهد. از این نکته هم نباید غافل شد که زیباسخن گفتن 
باشد )سایت شبستان، 1392(. متخصصان  با زیبا سخن شنیدن را به همراه داشته 
علم ارتباط می گویند کمتر از 10 درصد از پیام های ما از طریق واژه های صوتی مان به 
مخاطب منتقل می شود و حدود 30 درصد از طریق لحن و تُن صدا و حدود 60 درصد 
آن هم از طریق فراپیام ها و زبان بدن منتقل می شود. باید ببینیم این فراپیام چیست 

که حتی از حرف های ما بیشتر اطالعات منتقل می کند؟
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فرا پیام چیست؟
فراپیلام  پیام هایلی اسلت کله نه از زبلان گفتلار، بلکه در یلک طیف وسلیع غیرکالمی 
از طریلق رفتارهلای فیزیکلی، بلدون آنکله گفتگویلی ایجاد شلود، بلا دیگلران ارتباط 
برقلرار می کنلد؛ ایلن رفتارها شلامل این موارد اسلت: نگاه ها، اشلارات، حلاالت چهره، 
حلاالت کللی و انداملی بلدن، زبلان بلدن و حلرکات بلدن ماننلد محلل قرارگرفتلن و 
حاللت دسلت ها و پاهلا، نحلوه نشسلتن، ایسلتادن، راه رفتلن، جایلگاه سلر و صلورت، 
چگونگلی آرایلش صلورت، ژسلت ها )حالت هلا، اطوارهلا، اداهلا(، حلرکات و اشلارات 
بدنلی، جلوه هلای هیجانلی صورت و حرکات چشلم ها. حلاالت صوتلی و اطالعاتی هم 
کله از طریلق انعطاف هلای کالملی ایجلاد می شلود و به طلور صریلح در ملورد آن هلا 
صحبتلی نمی کنیلم، وللی حلس خلود را بلا آن هلا به طلرف مقابلل انتقلال می دهیم، 
جلزء فراپیام هلا هسلتند. بله بیان علملی، پیام هایی که توسلط اعضای بلدن و حرکات 

صلورت منتقلل می شلوند، زبلان بلدن را تشلکیل می دهند.

ابعاد فراپیام ها
فراپیام هلا دارای ابعلادی هسلتند کله شلامل ایلن ملوارد اسلت: اللف( حریم هلا؛ ب( 
صلدا؛ ج( زبلان حلرکات بلدن؛ د( زبلان آرایلش سلر و صلورت؛ ه( حاالت کللی چهره 

بدن. و 

الف( حریم ها
حریلم در اصطلالح یعنلی اینکله مخاطلب ملا هنلگام برقلراری ارتبلاط چقلدر بلا ملا 
فاصلله دارد. اولیلن چیلزی کله در زبلان بلدن ملورد توجله ما قلرار می گیلرد، تحلیل 
همیلن فاصله هاسلت کله بله آن حریلم می گوینلد. ما هنلگام تعاملل با افلراد مختلف 
میلزان متفاوتلی از فاصلله را بلا مخاطبملان حفلظ می کنیم. بلا توجه به نلوع رابطه و 

میلزان حریم هلا، می تلوان چهلار نلوع حریلم را تعریلف کرد:
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1. حریم صمیمی )خصوصی(
یلک دایلره بله شلعاع حلدود 40 تا 50 سلانتی متر دور بدن شلخص اسلت. ایلن دایره 
در واقلع حریلم خصوصی فرد اسلت. برای بیشلتر آدم هلای دنیا این دایلره یک محیط 
کاملاًل شلخصی اسلت که بله نوعی منطقله ممنوعله به حسلاب می  آید. ایلن محدوده 
متعللق بله والدیلن، همسلر، دوسلتان صمیملی و کلودکان اسلت. کسلی نمی تواند به 
ایلن دایلره کله شلعاع آن حلدوداً کمتلر از نیم متر اسلت، وارد شلود؛ یعنی اگر کسلی 
وارد ایلن حریلم بشلود، برداشلت خاصلی از کار او می شلود؛ بدین معنلا کله چنیلن 
شلخصی یلا می خواهلد خیللی زود صمیملی شلود و یلا قصلد بلدی در مورد شلخص 
دارد. البتله ایلن میلزان فاصلله در شلرایط علادی اسلت و شلرایط اضطلراری ماننلد 
زملان سوارشلدن بله متلرو یلا اتوبلوس در سلاعات پرتلردد، تا حلدودی از ایلن قاعده 
مستثناسلت؛ وللی حتلی در همیلن شلرایط و هنگاملی کله ملردم دارند به هم فشلار 
می آورنلد نیلز ورود بله شلعاع پانلزده سلانتی متری بدن افلراد دیگر غیرقابل بخشلش 

ست. ا

2. حریم شخصی
دایلره ای کله از شلعاع نیم متر تا شلعاع حدود یلک متر اطراف فرد را تشلکیل می دهد. 
افلرادی کله به طلور معملول و روزانله با شلخص در ارتباط هسلتند، شلامل دوسلتان، 
هملکاران، خویشلاوندان و همکالسلی ها معملوالً ایلن حریلم را رعایلت می کننلد. این 

فضلا متعللق به کسلانی اسلت کله نه خیللی صمیمی هسلتند و نه خیللی غریبه.

3. حریم اجتماعی
دایلره ای اسلت کله از یلک متلر تلا حلدود 4 اللی 5 متر اطلراف بلدن ملا را فراگرفته 
اسلت. ایلن حریلم ویلژه غریبه هاسلت و هلر کسلی می توانلد در آن رفت وآملد کنلد. 
معملوالً ملا بلا عابلران پیلاده در خیابلان، فروشلنده ها، تعمیرکارها، هنگام سوارشلدن 
بله وسلایل نقلیله عمومی در سلاعات عادی و حضلور در مکان های عموملی مثل بانک 

ایلن فاصلله را حفلظ می کنیم.
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4. حریم عمومی
حریلم عموملی بله فاصلله ای بیلش از 5 متلر تا هر قلدر که ادامه داشلته باشلد، گفته 
می شلود. ایلن حریلم خیللی وسلیع اسلت. در ایامی کله به جنلگل می رویم، دوسلت 
داریلم دیگلران ایلن حریلم را مراعلات کننلد و مثلاًل از ده متلری کله ملا نشسلته ایم، 
بله ملا نزدیک تلر نشلوند تا احسلاس راحتی ملا و آن ها بله هم نریلزد. البته اسلتثنای 
ایلن ملورد در روز طبیعلت )سلیزده به در( اسلت کله به دلیلل حجم زیاد ملردم حاضر 
در جنلگل، فشلردگی آن روز خلاص قابلل فهم اسلت، وللی عمومیت نلدارد. وقتی در 
خیابلان بله تجملع یلک گروه برخلورد می کنیلم، بلرای اینکه بگوییلم که ما بله گروه 
معتلرض ربطلی نداریلم و فقلط تماشلاچی هسلتیم، فاصله زیادی را نسلبت بله آن ها 

می کنیم. رعایلت 

ب( صدا
صلدای شلما در ارتباطتان با دیگران مؤثر اسلت. صدا ابتدایی ترین وسلیله بلرای برقراری 
ارتبلاط بلا دیگلران اسلت. تاکنلون به لحن صلدای خلود توجه کرده ایلد؟ صدای شلما از 
دیلد دیگلران چگونله اسلت؟ ارزیابلی خود شلما یا دیگلران از تُن صدای شلما چیسلت؟ 
صلدای شلما از نظلر بلنلد یلا آرام، نلرم یا خشلن، دل پذیر یا سلخت و خشلک، جلذاب یا 

آزاردهنلده، زیلر یلا بلم، سللیس و روان یا تنلد و جویده جویلده بودن چگونه اسلت؟ 
وقتلی بلا دیگلران به طلور حضلوری و یلا پلای تلفلن صحبلت می کنیلد و یلا حتلی 
هنگاملی کله در یک نشسلت گروهی حضلور دارید، یلاد بگیرید از صدایتلان به عنوان 
وسلیله ای غنلی و پُرطنیلن اسلتفاده نمایید. همچنیلن بیاموزید که بلا صدایتان توجه 
افلراد را جللب کنیلد و نگذاریلد، صدایتلان سلدی در مقابل برقلرای ارتباطتان شلود. 
صلدای شلما اصلی تریلن وسلیله بلرای ارسلال پیام شلما بله حسلاب می آیلد و مانند 
وسلیله  نقلیله عملل می کنلد. مصاحبه گلران کارآملد از کیفیت هلای صوتی اسلتفاده 
می کننلد تلا بلر شلدت رابطله دوسلتانه بیفزاینلد، عالقله و همدللی ایجاد کننلد و بر 
موضوعلات و تعارض هلای خلاص تأکیلد کننلد. صلدای متعاملل بایلد نلرم و در عیلن 

حلال قاطلع و دارای حساسلیت و قدرت باشلد. 
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بیشلتر اوقلات بهتلر اسلت به نحلوی صحبلت کنیلم که بلا تُلن و بلندی صلدای طرف 
مقابلل تناسلب داشلته باشلد.  تحقیقلات نشلان داده اسلت، هنگاملی کله فلرد دیده 
نمی شلود، مثلاًل وقتلی بلا تلفلن صحبلت می کنلد، 84 درصلد از اعتبلاری کله در 
گفتگلو کسلب می کنلد، ناشلی از تُلن، زیروبلم و طنیلن صداسلت. ظرفیلت انتقاللی 
صلدا خیللی بیلش از آن چیلزی اسلت کله ملا می پنداریلم. ملا از تُلن صلدای افرادی 
کله از پشلت تلفلن می شلنویم، در هملان چنلد لحظله اّول می توانیلم مسلائل زیادی 
را اسلتخراج کنیلم. بله افلرادی کله خلوب آن هلا را می شناسلید، تلفلن کنیلد و بله 
طلرز »اَللو گفتلن« آن هلا توجله کنید. بله احتمال قلوی، با شلنیدن همان یلک کلمه 

می توانیلد حالت هلای آن هلا را حلدس بزنیلد )هاشلمی، 1384(.
صحبت کلردن مشلاور بلا صلدای آرام و نلرم، ُمراجلع را واملی دارد تا به کشلف بیشلتر 
احساسلات خلود بپلردازد و صحبت کلردن با صلدای بلندتلر باعث می شلود ُمراجع در 
ملورد اعتبلار و خبرگلی مشلاور متقاعلد شلود. افلراد از طریلق شلنوایی، هیجانلات را 

صحیح تلر تشلخیص می دهنلد تلا از طریلق درون داده هلای بینایی.
چهلار بخلش اصللی صلدا عبارت انلد از: آراملش، تنّفلس، بلنلدی و طنیلن صلدا.  هر 
یلک از ایلن اجلزا را می تلوان بلا تمریلن به گونله ای تغییلر داد کله بلر اثربخشلی صدا 
افلزوده شلود. توجله داشلته باشلید کله همله ایلن بخش هلا بلا یکدیگلر در ارتبلاط 
هسلتند تلا بله صدا ویژگلی خاصی بدهند. بلرای اسلتفاده بهتر از صدا در یلک ارتباط 

مؤثلر بایلد بله چند نکتله توجله کرد:

1. توجه به تناسب و تنّوع در انتخاب آهنگ و تن صدا
 تنلّوع صوتلی روشلی مؤثّر بلرای عالقه مندکردن و درگیرسلاختن مخاطلب با بحث به 
شلمار می آیلد. صدای شلما باید بسلته به نلوع کالمی کله می خواهید اسلتفاده کنید، 
آهنلگ مخصلوص خود را داشلته باشلد. اگلر تاکنلون به سلخنرانی های بلزرگ توجه 
کلرده باشلید، می بینیلد کله آهنلگ صلدا و کالم، بسلته به موضوع سلخنی کله گفته 
می شلود، تغییلر می کنلد؛ مثلاًل در یلک سلخنرانی، کلملات محکلم، قاطع و بلنلد اَدا 
می شلوند؛ چراکله فلرد می خواهلد تأثیلر شلعاری کله داده می شلود، به خوبلی نمایان 
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باشلد؛ از سلوی دیگلر نمی تلوان یلک شلعر یلا قطعله لطیلف ادبلی را بلا هملان لحن 
سلخن قرائلت نملود؛ چراکه چنیلن متنلی آراملش در ادای کلملات را می طلبد.

2. اداکردن درست کلمات
 کلمات را درسلت ادا کنید. فارسلی زبان شلیرینی اسلت که تلفظ کلمات آن چندان 
مشلکل نیسلت. ایلن موضلوع را بله خاطر بسلپارید که هلر کلمه ارزش خلاص خود را 
دارد؛ پلس سلعی کنیلد تماملی آن ها را درسلت ادا کنید. تلفظ اشلتباه یلک کلمه در 

جملع ممکن اسلت اسلباب اسلتهزا و ناراحتی شلما را فراهم کند.

3. آرام و شمرده سخن گفتن
نیمه بُریلده و تنلد صحبلت نکنید.  تنلد صحبت کردن اثلر کالم شلما را از بین می برد. 
کسلی بله دنبلال شلما نیسلت. بلا آراملش تملام، آنچله را می خواهیلد، بله مخاطلب 
انتقلال دهیلد؛ حتلی اگلر کمبلود وقت داشلته باشلید. اَدای پنلج کلمه  اثرگلذار بهتر 
از پانلزده کلمله  بلدون تأثیلر اسلت )البته تنلد صحبت نکلردن، به معنلای بیش ازحد 

کنلد صحبت کلردن، به حلدی کله حوصلله مخاطب سلر برود نیسلت(.

4. توجه به آهنگ درست کلمات
 بله هلر کالم آهنلگ مخصلوص خلود را ببخشلید. تصّور کنیلد قاضلی یلک دادگاه 
هسلتید و باید حکمی را قرائت کنید. حکم این اسلت: »اعدام الزم نیسلت بخشلش«. 
نلوع آهنگلی که شلما بله این جملله می بخشلید، می توانلد در پیلام تغییری اساسلی 
ایجلاد کنلد. اگلر شلما کلمله »اعلدام« را محکلم تلفلظ کنیلد و پلس از آن مکلث 
کوتاهلی کنیلد، حاصلل جملله ایلن خواهد شلد: »اعلدام! الزم نیسلت بخشلش« و با 
ایلن احتسلاب متهلم بخلت برگشلته را به پلای چوبه اعلدام خواهیلد کشلاند؛ اّما اگر 
»اعدام« را آهسلته تلفظ کنید و پس از »نیسلت« مکث کنید و »بخشلش« را محکم 
ادا کنیلد: »اعدام الزم نیسلت! بخشلش«، به متّهلم حیات دوباره بخشلیده اید. کلمات 
روحلی دارنلد کله نلوع بیلان شلما آن  را آزاد می کنلد. الفلاظ شلکل ظاهلری ایلن 
کلمات انلد؛ پلس سلعی کنید تلا بله روح کلمات نیلز توجه کنیلد )هاشلمی، 1389(.
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5. با صالبت و متانت سخن گفتن
 سسلتی در کالم، اظهار شلک و تردید، به کاربردن واژگانی نظیر اّما، چه بسلا و شلاید، 
از ایلن شلاخه بله آن شلاخه پریلدن، بی حاصل و بی ملورد سلخن گفتن، پرگویی بیش 
از حلّد نیلاز، سلکوت بی ملورد، کم گویلی بی ملورد و مکث هلای طوالنلی و بی فایلده 
از جملله عوامللی هسلتند کله اعتملاد متقابلل بین شلما و مخاطبتلان را بله مخاطره 

می اندازنلد؛ پلس بلا صالبلت و متانت سلخن بگویید )رهنمایلی، 1391(.

ج( زبان حرکات بدن
اگلر شلما بتوانیلد متوجله ذهنیت افلراد دیگر شلوید و آنچه را آن هلا واقعاً نیلاز دارند 
و می خواهنلد، درك کنیلد، ارتباطلات فلردی و اجتماعی شلما بسلیار آسلان و مؤثر و 
نفلوذ کالم شلما دوچنلدان خواهلد شلد؛ زیلرا با اسلتفاده از ایلن دانش قلادر خواهید 
بلود در هلر زملان بر طلرف مقابل خلود تأثیلر بگذارید یا حداقلل بتوانیلد درك کنید 
کله او واقعلاً دربلاره شلما چله فکلر می کنلد. چهلره انسلان می توانلد بیلش از چنلد 
صلد حاللت مختللف ایجاد کنلد؛ بنابراین خوش بیان ترین قسلمت بدن اسلت. بیشلتر 
بیان هلا، ترکیبلات چهلره ای یعنلی مخلوطلی از دو یلا چنلد حاللت اصللی اسلت. 93 
درصلد از ارتبلاط میان فلردی را اشلارات بلدن تشلکیل می دهلد؛ در حالی کله تنهلا 
7 درصلد ارتبلاط میان فلردی متعللق بله گفتلار اسلت. بیشلتر ملا بلاور داریلم کله با 
نگاه کلردن بله حلاالت چهلره و قیافه  افلرد می توانیم بگوییلم که آن ها چه احساسلی 

دارنلد )امیری نیلا، 1390(.

دست دادن عامل مهم آغازگر تعامل
معملوالً ملا چگونگلی دسلت دادن را به نحلو مطلوبلی یادنمی گیریلم. خانم هلا و آقایان 
بله اشلکال متفاوتلی دسلت می دهنلد؛ حتی ایلن تفاوت در مشلاغل و شلخصیت های 
مختللف و وضعیت هلای روحلی متفلاوت قابلل مشلاهده اسلت. هنگاملی کله خانم ها 
می خواهنلد احساسلات صادقانله خویلش را، به خصلوص در مواقلع بحرانلی زندگلی 
بلرای خانم هلای دیگلر ابراز کننلد، با یکدیگر دسلت نمی دهنلد؛ بلکه دسلت های فرد 
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مقابلل را به نرملی در دسلت های خلود می گیرنلد و بلا حاللت چهره، هملدردی عمیق 
خلود را بیان می کنند.  

اگر کف دسلت فردی در دسلت دادن، روی دسلت فرد دیگری قرار بگیرد، نشان دهنده 
تمایلل بلر تسللط و اعتمادبه نفلس او و همچنیلن عالقله بله کنتلرل رابطه از سلوی او 
دارد؛ برعکلس اگلر کلف دسلت فلردی زیر قلرار بگیلرد، نشلان دهنده تمایلل آن فرد 
بله تحت تسللط بودن و واگلذاری حلق تصمیم گیلری شلخصی بله فلرد مقابلل اسلت. 
همچنیلن وقتلی فردی هنگام دسلت دادن، دسلت خلود را باالتلر از حلد معمولی )در 
حلد کملر( قلرار بدهلد، نشلان دهنده تکبلر و رئیس مآبلی اوسلت. بله نظلر می رسلد 
خانم هلا ایلن رفتلار را فقلط بلرای ارتبلاط بلا همجنس هلای خلود انتخلاب می کنند.

 از نحلوه دسلت دادن افلراد می تلوان بسلیاری از خصوصیلات کلی یا لحظله ای آن ها را 
بلا دقلت زیلادی تشلخیص داد. کف دسلت عرق کلرده و خیلس نشلان دهنده دلهره و 
نوعلی هیجلان غیرعلادی اسلت. اگر کف دسلت شلما زیاد علرق می کند، بله احتمال 
زیلاد شلخصیت نگلران و مضطربلی داریلد. بله خاطر داشلته باشلید که اگلر این گونه 
هسلتید، حتملاً دسلت هایتان را قبلل از دسلت دادن بلا دیگلران خشلک کنیلد. حتی 
بعضلی بیماری هلا نیلز در کلف دسلت های شلما عالئملی ویلژه ایجلاد می کننلد. در 
بیماری پلرکاری غلده تیروئیلد کف دسلت ها مرطوب و گلرم می شلود و در اضطراب  
و اختالالت هراسلی کف دسلت ها مرطوب و سلردند. سسلت و شل دسلت دادن بیانگر 
شلخصیتی سلرد، درون گرا و احتملاالً متکبلر اسلت. بیش ازحد محکم دسلت دادن نیز 
بله همیلن انلدازه ناراحت کننلده و خارج از عرف اسلت؛ به ویژه در نخسلتین مالقات ها 

بایلد از هلر دوی آن ها بپرهیزیلم قرار دارد )هاشلمی، 1389(. 
شلیوه دسلت دادن افلراد بلا شلغل آن هلا نیلز ارتبلاط دارد؛ بلرای مثلال بسلیاری از 
در  می کننلد،  کنتلرل  را  خویلش  قلدرت  و  نیلرو  دسلت دادن  هنلگام  ورزشلکاران 
نتیجله بله آراملی دسلت می دهنلد. هنرمنلدان چیره دسلت و ماهلر، نوازنلدگان و 
جراحلان مراقلب دسلت های خلود هسلتند و به آن هلا حسلاس اند و در محافظتشلان 
می کوشلند. دسلت دادن دیپلماتیلک کله خلاص سیاسلتمداران و از خصوصیلات بارز 
آمریکایی هاسلت. این نوع دسلت دادن بیشلتر در مبارزات انتخاباتی توسلط کاندیداها 
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و یلا مالقات هلای رسلمی سلران و وزیلران دیلده می شلود. شلکل معملول آن، یعنلی 
گرفتلن شلانه یلا بازو با دسلت چپ هنلگام دسلت دادن، املری معمول اسلت. تهنیت 
و درود دو دوسلت قدیملی بله ایلن شلکل پذیرفتنی اسلت، اما بلرای بسلیاری از افراد 
در مواجهله بلا کسلانی کله آشلنایی چندانلی بلا آنلان ندارنلد، این گونله دسلت دادن 
ناخوشلایند اسلت؛ زیلرا ایلن امر را حرکتلی تظاهرآمیلز و ریاکارانه تلقلی می کنند؛ اما 

هنلوز بسلیاری از سیاسلتمداران بلر انجلام ایلن عملل اصلرار می ورزند.
اسلت.  متفلاوت  فرهنگ هلای مختللف  و  در کشلورها  و رسلوم دسلت دادن   آداب 
فرانسلوی ها، درسلت مثل ما ایرانیان، هنگام ورود و خروج با یکدیگر دسلت می دهند؛ 
وللی آلمانی هلا تنهلا یلک بلار بلا هلم دسلت می دهنلد. برخلی از آفریقایی هلا پس از 
هلر بلار دسلت دادن بشلکن می زننلد که حاکلی از رهایی و آزادی اسلت. ملردم برخی 
از کشلورها هلم دسلت دادن را خلوب نمی داننلد. آمریکایی هلا خیللی محکلم دسلت 
می دهنلد کله احتملاالً از رقابت هلای سلنگین جسلمی ماننلد کشلتی سرخپوسلتان 
نشلئت گرفتله اسلت. پیچیده ترین شلکل دسلت دادن را سلیاهان آمریکایلی دارند که 

عملاًل شلامل چند عملل پیچیده اسلت.
دسلت دادن شلکل تکامل یافته ای از ارتباطات غیرکالمی اسلت که طی سلالیان سلال 
بله نملادی جهانلی در ارتباطلات بدل شلده اسلت؛ مثاًل باال نگه داشلتن دو دسلت که 
دالللت بر همراه نداشلتن سلالح داشلته اسلت، بعدها بله درود و تهنیلت و صلح طلبی 
در بلدو دیلدار بلدل شلده اسلت. رومی هلا بلا الهام گرفتلن از ایلن عملل دسلت بلر 
سلینه می گذاشلتند. آن هلا حتلی بله جلای دسلت دادن، بازوهلای هلم را می گرفتند. 
دسلت دادن امروزی نشلانه ای از خوشلامدگویی و پذیرایی اسلت. تماس کامل دو کف 

دسلت بیانگلر صمیمیلت و حاکلی از یکرنگلی و یکی بودن اسلت )هاشلمی، 1389(.

د( زباِن سر و صورت
 می توانیلم حلاالت صلورت را بله سله بعلد اصللی تقسلیم کنیلم: 1. خوشلایندی-

ناخوشلایندی؛ 2. پذیرش-رد؛ 3. فعالیت یا برانگیختگی؛ برای مثال شلادی خوشلایند 
و انزجلار ناخوشلایند اسلت. غلم فعالیلت یلا برانگیختگلی اندکلی ایجلاد می کنلد، 
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درحالی کله تعجلب یلا شلگفت زدگی بلا سلطح برانگیختگی یلا فعالیت زیلادی همراه 
اسلت. اینکله هیجلان تلا چله انلدازه می توانلد توجه ملا را به خلود یا به جلای دیگری 
معطلوف کنلد، بعد سلوم اسلت. اشلارات بلدن می توانلد گویلای وضعیت درونلی فرد 
باشلد؛ بلرای نمونله می توانلد خشلم، خسلتگی، آراملش، گیجلی و دیگلر نشلانه ها را 

نشلان دهد )گنجلی، 1389(.
 بدن انسلان ها احساسلات را هلم پیامک )اس ام اس( می کنلد. عمومی ترین پیامک های 
بلدن عبلارت اسلت از آرامش یا بی قلراری و دوست داشلتن یا دوست نداشلتن. آرامش 
زمانلی نشلان داده می شلود کله فرد، اگر ایسلتاده اسلت، دسلت ها و پاهایلش را بدون 
نظلم و ترتیلب خاصلی قلرار می دهلد و اگلر نشسته اسلت، بله عقلب تکیله می دهد و 
دسلت ها و پاهایلش را بلاز می کنلد. دوست داشلتن معموالً زمانی نشلان داده می شلود 
کله به سلوی طلرف مقابل، شلیء یا موضلوع موردنظر اندکلی خم می شلویم؛ بنابراین 
نحلوه  قرارگرفتلن بلدن می تواند احساسلاتی را نشلان دهلد که در حالت علادی آن ها 

را پنهلان می کنیم )امیری نیلا، 1393(.
بلا مشلاهده ملدل ملوی نامتعلارف طلرف مقابلل احتماالتلی را کله می تلوان در نظلر 
داشلت، شلامل این موارد اسلت: فلرد شلخصیتی ناسلازگار، عصیانگر و شورشلی دارد 
یلا شلیفته  ماجراجویی اسلت یلا گرایش های مدپرسلتانه و هنری دارد یا دارای شلغل 
و سلبک زندگلی نامتعارفلی اسلت یلا بدین وسلیله خواهلان عضویلت در یلک گلروه 
همسلال خلاص اسلت یا به سلازگاری بلا مدل های غاللب و حاکم در اجتماع یا سلبک 
غربلی عالقله دارد یلا بی توجهلی به صورت هلای ظاهر و میلل بله منحصربه فردبودن و 
جللب توجله کلردن را از خود نشلان می دهلد؛ البته باید بله تأثیرات فرهنگی )سلن و 

سلال فلرد، نلژاد و گروه هلای مختللف اجتماعی( هم توجه داشلته باشلیم.

 ه( حاالت کلی چهره و بدن
باشد.  آدم  یک  اندوه  نشانه  می تواند  پایین  به   رو  ابروهای  با  پرچین  پیشانی  یک 
سرخ  رنگ  خشم.  نشانه  یا  است  اضطراب  نشان دهنده  یا  هم  درهم کشیده  چهره 
صورت  شرم.  نشانه   یا  است  خشم  نشان دهنده  یا  موقعیت،  نسبت  به  صورت، 



214

بگیرید. نظر  در  هم  را  پزشکی  احتماالت  البته  می دهد؛  نشان  را  ترس  هم   زرد 
به هم فشار می دهیم  را  ناخودآگاه لب هایمان  از چیزی هیجان زده می شویم،  وقتی 
یا آن ها را گاز می گیریم؛ اما اگر دیدید که یک نفر با لب هایش خیلی بازی می کند، 
احتماالً می خواهد حرفی بزند، اما نمی تواند یا دارد دل دل می کند. لب ها که باالتر و 
پایین تر از حد معمول باشند، به نسبت حالتشان، یا نشان از تعجب دارند یا خنده. نوع 
پوشش مخاطب هم حس نظم و آراستگی یا بی نظمی، تقّید یا بی قیدی، مرتب بودن یا 

نامرتبی، افسردگی یا سرخوشی را به شما منتقل می کند.

لبخند
در دنیلای متملّدن و پلر از هیاهلوی امروز، داشلتن چهره ای بّشلاش و لبخندی زیبا بر 
للب می توانلد تأثیر معجزه آسلایی داشلته باشلد. مطمئناً دیگلران ترجیلح می دهند با 
افرادی خوش برخورد معاشلرت داشلته باشلند. چهلره  گرفته و عبوس، علالوه بر آنکه 
روحیلهٔ  خود شلما را به شلدت افسلرده می کند، دیگلران را نیز از اطراف شلما گریزان 
می نمایلد. یلک لبخنلد سلاده هزینله چندانلی نلدارد، اّملا می توانلد دوسلتان بسلیار 
خوبلی را بلرای شلما بله ارمغلان بیلاورد. رفتلار بلندتلر از کلملات صحبلت می کننلد. 
یلک لبخنلد می گویلد: ملن دوسلتت دارم؛ تلو ملرا خوشلحال می کنلی؛ از مالقاتلت 
خوشلحالم. لبخنلد غیرصمیملی و سلاختگی چطلور؟ خیلر؛ ایلن نلوع لبخنلد اثلری 
نلدارد و کسلی فریلب آن را نمی خلورد. ملا بله سلاختگی بودن لبخنلد پلی می بریم و 
در نتیجله ناراحلت می شلویم. ملا در اینجلا از لبخند واقعلی، لبخندی که در دل شلور 
و هیجلان ایجلاد می کنلد، لبخنلدی کله از درون فلرد سرچشلمه می گیلرد، آن نلوع 

لبخنلدی کله در بلازار بله قیمت خلوب خریلده می شلود، صحبلت می کنیم. 
یکلی از ویژگی هلای ما انسلان ها این اسلت کله ناخلودآگاه از هویت واقعی احساسلات 
طلرف مقابلل باخبلر می شلویم. در هنلگام مالقلات بلا افلراد، وقتلی بله شلما خلوش 
می گلذرد کله به آن هلا هم از مالقات شلما خوش بگلذرد.  اغلب افراد به هملان اندازه 
احسلاس خوشلبختی می کننلد کله تصمیلم گرفته انلد خوشلبخت باشلند. پروفسلور 
ویلیلام جیملز ایلن معنلا را با ایلن عبارات بیان کرده اسلت: بله نظر می رسلد عمل به 
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دنبلال احساسلات می آیلد، وللی در واقلع عملل و احساسلات توأم انلد. بلا تنظیم عمل 
کله تحلت کنتلرل و اراده ماسلت، می توانیم احساسلات را کله تحت کنتلرل و اراده ما 
نیسلت، تنظیلم و کنتلرل کنیم. به ایلن ترتیب چنانچه گشلاده رویی خود را از دسلت 
دادیلم، تنهلا راه بازیابلی آن ایلن اسلت کله بلا گشلاده رویی بنشلینیم و طلوری عمل 
کنیلم و یلا صحبلت کنیلم کله گویلی خوشلبختی در همان جاسلت کله ملا هسلتیم 

)امیری نیلا، 1393؛ هاشلمی، 1389(.
تحسلین واقعلی و صادقانه، بلرای روحیه دادن به افراد ارزش بسلیار باالیی دارد. لبخند 
می توانلد اّولیلن گام برای رسلیدن به این تحسلین باشلد و مهربانی و صمیمیت شلما 
را بله دیگلران انتقلال دهلد. دیلن مبیلن اسلالم و ائمله اطهلار نیلز بلر ایلن مورد 
تأکیلد کرده انلد و احادیثلی در ایلن ملورد وجلود دارد. املام عللی می فرماینلد: 
لم«: بهتریلن خنده لبخند اسلت. املام صلادق می فرمایند:  حلک التََّبسُّ »َخیلُر الضِّ
»هلر کله بله روی برادرش لبخنلد بزند، برایلش حسلنه ای خواهد بلود« )کلینی، ج2، 
ص205(. املام کاظلم نیلز می فرماینلد: »مهرورزی بلا مردم نیمی از عقل اسلت« 

)تحف العقول، ص403(.  
در برخوردهایتلان هملواره گشلاده رو باشلید. لبخند می توانلد روز خوبی را برای شلما 
بله ارمغلان بیلاورد. بله دیگلران ثابلت کنیلد کله هلر جلا احتیلاج بله کملک دارنلد، 
حضلور داریلد. بدین ترتیلب به طلور حتلم افلراد ملورد نظلر پذیلرای شلما خواهنلد 
شد. همیشله بله خاطلر داشلته باشلید کله مهم تریلن عامل بلرای جذب دیگلران این 
نیسلت کله چقلدر به اشلخاص نزدیک هسلتید یا مثلاًل با آن هلا رابطه خونلی دارید و 
یلا اینکله کارهلای چشلمگیری انجلام می دهیلد و چه کسلی هسلتید. اگر رفتار شلما 
بلرای دیگلران رضایت بخش نباشلد، انسلاِن مسللمان مؤثلری نخواهید بود )هاشلمی، 
1384(. املام عللی می فرماینلد: »َعلَیکلم بِالتَّواُصلِل َوالتَّبلاُذِل و إیاکلم و التَّدابَُر و 
التَّقاُطلَع: بلر شلما بلاد ارتباط و بخشلش بله یکدیگلر و دوری  کنید از پشلت کردن به 

یکدیگلر و جدایلی« )نهج البالغله، نامه47(.



216

عالئم مثبت زبان بدن در تعامل بین فردی
بلا دیلدن برخلی از حالت ها و نشلانه های غیرکالملی مخاطب می توانید متوجه  شلوید 
کله او از ارتبلاط بلا شلما احسلاس خیلی خوبلی دارد و می توانیلد گفتگوی خلود را با 

وی ادامله دهیلد. مهم تریلن این نشلانه ها موارد زیر هسلتند:
1. احوال پرسی اش بسیار گرم و دوستانه است.

2. دست دادن او محکم، مسلط و پرانرژی است.
3. لبخند به چهره دارد.

4. نگاه های ممتد و مهربانانه ای به شما دارد.
5. بدنش در هنگام گفتگو به سمت شما متمایل است.

6. فاصله کمی از شما دارد.
7. راست قامت و پرانرژی ایستاده است.

8. سرش را به نشانه تأیید و همراهی با شما به میزان مطلوبی تکان می دهد.
9. یک گوش دهنده  فعال کامل است.

10. احساس پذیرش شما و حسنه بودن رابطه از کل بدن و حالت هایش پیداست.
11. شما هم احساس خوبی از او دریافت می کنید و تمایل به ادامه گفتگو دارید.

12. هیچ یلک از شلما متوجله گلذر زملان نبوده ایلد و بعد متوجه می شلوید کله زمان 
زیلادی را گفتگلو کرده اید.

13. از کلمات مختصر تأییدی استفاده می کند.
14. در صلورت للزوم بلا هیجلان وارد گفتگلو می شلود و بلا حلس خوبی بله اظهارنظر 

می پلردازد.
15. احساس گرمی و نشاط از تعامل در ظاهرش پیداست.

16. شلاهد مثلال در تأییلد صحبت هلای شلما ملی آورد و صحبت هایتلان را در هملان 
چارچلوب ادامله می دهد.
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عالئم منفی زبان بدن در تعامل بین فردی
داشلتن برخی حاالت در بدن نشلانه نامطلوبی از ارتباط اسلت و مفهوم آن این اسلت 
کله مخاطلب شلما قصلد ادامله ارتبلاط و تعاملل بلا شلما را نلدارد و از گفتگو با شلما 
خسلته شلده اسلت، وللی تلوان گفتلن کالملی آن را نلدارد؛ بنابرایلن با دیلدن چنین 
نشلانه هایی در حالت هلای کللی و بدنلی مخاطلب، متوجله مفهلوم منفلی آن باشلید 
و تلالش کنیلد موقعیلت را از حاللت ناخوشلایند آن خلارج کنیلد و یلا گفتگویتلان را 

خاتمله دهیلد. مهم تریلن ایلن نشلانه ها شلامل ملوارد زیر اسلت:
1. احوال پرسی اش سرد و سنگین است.

2. نوك پاهلا در جهت مخاللف شما یا به سمت درب خلروجی است.
3. تملاس چشلمی اش بلا شلما محلدود اسلت. تقریباً به شلما نلگاه نمی کند؛ بله در و 

دیلوار و اطلراف نلگاه می کند.
4. نگاه کردن به سقف و آسمان.

5. ابروهای درهم کشیده، همراه با نگاه کردن به زمین و اطراف.

6. فوت کردن و بیرون دادن هوای داخل شش ها به صورت ممتد.
7. تکان دادن های سریع سر به جهت تأیید.
8. لمس کردن و مالیدن مکرر پشت گردن.

9. نگاه کردن مکرر به ساعت.
10. نگاه کردن به اطراف، به گونه ای که انگار منتظر شخص دیگری است.

11. بازی کردن با پا و کوبیدن مکرر کفش به زمین.
12. برخوردهای سرد.

13. جواب های کوتاه همراه با لحن سنگین و بی توجهی.
14. بازی کردن با لباس، تلفن همراه یا سایر وسایلی که در دست دارد.

15. بغل کردن دست ها همراه با بی توجهی.
16. این پا و آن پا شدن مکرر و نگاه کردن به اطراف.

17. بی قراری )وول خوردن زیاد( و شانه باال انداختن.
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18. عوض کردن مکرر موضوع صحبت.
19. با فاصله زیاد ایستادن.

20. شلل و ول بلودن کللی )به شلکلی متفلاوت بلا حالت هلای علادی اش با دیگلران یا 
در اوقلات دیگر(.

زبان بدِن وابسته به فرهنگ یا نمادین
برخلی از اشلاره های بدنلی و حلرکات زبلان بدن، به شلکلی در یلک گروه ملورد توافق 
قلرار گرفته انلد یلا در فرهنلگ یلک جامعه اسلتفاده مورد اسلتفاده قلرار می گیرند که 
معنایلی خلاص و محلدود به آن گلروه یا فرهنلگ دارند. بله این گونه اشلاره های بدنی 
»فرهنگ بسلته« گفتله می شلود و ملردم به طلور آگاهانله آن هلا را بله کار می برنلد. 
ایلن نلوع حلرکات و اشلارات بدنلی را »نمادیلن« نیلز می نامنلد و ماننلد آن اسلت که 

جایگزیلن کلمات شلده اند. 
ملا این اشلارات بدنلی را در خانه، مدرسله و دیگر محیط های اجتماعی یلاد می گیریم و 
آن ها را، درسلت یا نادرسلت، در ارتباطات خود به کار می بریم؛ البته شلکل این اشلاره ها 
در طلول زملان، بنلا به دالیلل متفاوت تاریخی و اجتماعی عوض می شلود. دانسلتن این 
تغییلرات و شلناخت آن هلا بله ملردم کملک می کنلد کله در ارتباط خلود بلا گروه ها و 
فرهنگ هلای دیگلر کمتلر دچلار سلوءتفاهم یلا درك اشلتباه شلوند؛ زیلرا تفاوت هلای 
یلا بی عالقگلی  ایلن زمینله می توانلد موجلب بی تناسلبی، کج منشلی  فرهنگلی در 
طرف هلای مقابلل شلود. پژوهشلگران می کوشلند با یافتن نقاط مشلترك ایلن حرکات 
در زبلان بلدن، به افزایش آگاهی انسلان های دارای ریشله های مشلترك فرهنگی کمک 

 کننلد تا همجلواری ارتباطی مناسلبی با یکدیگر داشلته باشلند )امیری نیلا، 1393(.

زبان بدن ناوابسته به فرهنگ یا جهانی
بلر خلالف حرکات اشلاره  زبان وابسلته بله فرهنگ که در طلی زملان و از فرهنگی به 
فرهنگلی دیگلر و از یلک گلروه بله گلروه دیگر ملدام در حلال تغییر هسلتند، حرکات 
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اشلاره ای در زبلان بلدن و به ویلژه در دسلت ها وجلود دارد، کله بله فرهنلگ وابسلته 
نیسلتند و زبانلی جهانلی به حسلاب می آینلد. آن ها در طول هزاران سلال و در مسلیر 
تکاملل خلود بله شلکل املروزی ملورد اسلتفاده هملگان قلرار می گیرند. آن طلور که 
همله در ارتباطلات خلود، به طلور ناخلودآگاه و بنلا بلر شلخصیت خلود، آن هلا را بله 
نمایلش می گذارنلد و تلا حدی معیاری اسلت بلرای رفتلار اجتماعی افلرادی که از آن 

بهلره می برنلد )امیری نیلا، 1393(.
محققلان از آزمایش هایلی کله بلر روی حدود یک صد نلوزاد، کودك و بزرگسلال انجام 
داده انلد، دریافته انلد کله اشلارات و حرکاتلی کله ملردم در توضیلح حلل یک مسلئله 
ریاضلی بله کار می برنلد، موجلب بهبود آن هلا در یادآوری لیسلتی از اعلداد یا حروفی 
می شلود کله پیشلتر بله حافظه شلان سلپرده اند. وقتلی از افلراد آزمودنی درخواسلت 
می شلود کله در زملان حلل مسلئله، دستشلان را نگله دارنلد و حرکلت ندهنلد، آن ها 
به خوبلی گذشلته نمی تواننلد اعلداد یلا حلروف را به یلاد آورند و عملکردشلان بسلیار 

ضعیف می شلود )کیتلور و ِهلملر، 2013(.
حلرکات دسلت هلر یلک از ملا بیانگلر نکتله ای اسلت و ماننلد اشلاره بله یلک بند در 
قلرارداد اسلت. برخلی از آن هلا بلرای کنتلرل گفتلار شلخص دیگلری مورد اسلتفاده 
قلرار می گیرنلد؛ ماننلد باالبلردن دسلت بله نشلانه توقلف و برخلی دیگلر جایگزینلی 
بلرای گفتلار هسلتند؛ ماننلد حرکلت توهین آمیلز انگشلت دسلت توسلط یلک راننده 
کله بلا ایلن روش، خشلم و عصبانیت خلود را بله راننده دیگر نشلان می دهلد. همه ما 
در گفت وشلنودهای خلود حلرکات دسلت را به صلورت ناخلودآگاه تولیلد می کنیلم و 
به نلدرت ممکلن اسلت بله آن هلا فکر کنیلم یلا از انجلام آن ها آگاهی داشلته باشلیم؛ 
املا در عملل و رفتلار، بلا اسلتفاده از کارایی بلزرگ و پیچیده آن ها، بخلش عظیمی از 

ارتباطلات شلگفت انگیز خلود را پوشلش می دهیلم.
دکتلر »لوئلف« از دانشلگاه آزاد برلیلن در سلال 2012 دسلت بله پژوهلش جالبلی 
زد. پیلش از او دانشلمندان زبان شناسلی ماننلد »ویلملز و هاگلورت« در سلال های 
2007 تلا 2009 نشلان داده بودنلد کله بیلن اسلتفاده از برخلی حلرکات دسلت و 
زبلان از نظلر دسلتوری و معنایلی رابطله وجلود دارد؛ املا او سله دسلت گفتاری را که 
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انسلان به صلورت دیرینله و تکامللی در هنلگام صحبلت ملورد اسلتفاده قلرار می دهد، 
انتخلاب کلرد و از داوطلبلان خواسلت کله در هنلگام گفت وشلنود از آن هلا اسلتفاده 
کننلد )ویلیاملز، 2007(. نتایلج پژوهلش دکتلر لوئلف )2012( نشلان داد که هر سله 
دسلت گفتار در بیلان دسلتوری جملالت و عبلارت بله کار می رونلد و هلر سله آن هلا 
بلر زیلر و بملی و آهنلگ صلدای تولیدشلده نسلبت بله زمانی  کله گوینلدگان از آن ها 

اسلتفاده نمی کننلد، تأثیلر مثبلت و قابلل  توجهلی دارنلد.
حرکلت دسلت ها و اشلارات زبلان بلدن علالوه بلر انتقلال معانلی، در القای اعتملاد یا 
بی اعتملادی یلا شلور و اشلتیاق ناشلی از دل شلادی، بی عالقگلی یلا دل مردگلی بله 
مخاطلب نقلش مهملی دارنلد. اگلر بله دیگلران در زملان گفت وشنودهایشلان نلگاه 
کنیلد، می بینیلد کله وقتلی آن هلا بله آنچله می گوینلد، اعتملاد دارنلد و یلا سلرحال 
هسلتند و با شلور و اشلتیاق حرف می زنند، حرکات دسلت و اشلاره های زبان بدن در 
آن هلا بیشلتر اسلت تلا حدی که ممکن اسلت پویانمایی شلبیه شلده باشلد. دسلت ها 
و اشلاره های زبلان بلدن آن هلا ایلن نکتله را می خواهلد منتقلل کنلد کله اعتملاد یلا 
اشلتیاقی وجلود دارد. شلما ممکلن اسلت از ایلن ارتبلاط آگاه نباشلید، املا به طلور 

غریلزی بله آن پلی می بریلد و از آن اسلتفاده می کنیلد. 
بسلیاری از سلوءتفاهم ها و درك هلای اشلتباه در گفت وشلنود، از قلراردادن دسلت بر 
روی لب هلا اتفلاق می افتلد کله می توانلد نشلانگر خسلتگی، پنهلان کاری، شلک و یلا 
دقلت باشلد. حلال اگلر دسلت های خلود را از روی لب هلا برداریلد و بله گفت وشلنود 
ادامله دهیلد، خواهیلد دیلد کله مقصود شلما بهتلر درك می شلود؛ زیرا لب های شلما 
در معلرض دیلد قلرار خواهلد گرفلت. علالوه بلر این ملا نیلاز داریم کله بلرای ارتباط 
بلا دیگلران دسلتِ کم لبخنلدی بلر لب داشلته باشلیم؛ لبخندی کله می تواند نشلانگر 
خنلده یلا گریله ای باشلد که از خشلم یا ترس بله وجود آمده اسلت و انتظلاری که در 
آن اسلت، موجلب می شلود کله مخاطلب با خلود بگویلد: »انلگار این لبخنلد می گوید 

کله چیلزی در حال اتفلاق افتادن اسلت« )لوئلف، 2012(.



فصل  هفتم:  همدلی
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همدلی
هلر روز بلا کلماتلی ماننلد هماننلد، هموطلن، همشلهری، هملدم، همسلر و هملراه 
برخلورد و در مکالملات روزملره خلود از آن هلا اسلتفاده می کنیلم. پیشلوند »هلم« به 
معنلای بلا هلم  بلودن و مانند هم  بودن اسلت. ایلن پیشلوند در همدلی نیز بله معنای 
داشلتن احسلاس های قلبلی هماننلد و مشلابه اسلت. همدللی بلا همسلر یعنلی درك 
احسلاس های قلبی همسلر به شلکلی که عواطف و احسلاس های درونی او درك شلود. 
همدلی یا هم احساسلی به مفهوم به احسلاس کسلی واردشلدن و داشلتن احساسلات 
قلبلی مشلابه بلا مخاطلب و توانایلی ادراك تجربله ذهنلی فرد دیگلر، توانایلی درك و 
اشلتراك احسلاس دیگلران با مشلاهده وضع حلال و هیجان هلای آنان اسلت. همدلی 
با یلک فرد یعنلی درك احساسلات قلبلی او، به شلکلی کله عواطلف و احسلاس های 

درونی اش درك شود. 
همدللی یلک عملل الزم حمایتلی بلرای افلراد بله حسلاب می آید که بله آن ها کمک 
می کنلد تلا  زندگی و به ویژه مراحلل بحرانی آن را بهتر و راحت تر سلپری کنند. وقتی 
دلملان بله حلال کسلی می سلوزد، با احساسلاتش هملدردی می کنیم، ولی دلسلوزی 
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و ترحلم بله افلراد همدللی محسلوب نمی شلود. همدللی به معنلای هم عقیده بلودن با 
شلخص نیسلت؛ بلکله بله ایلن معناسلت که احساسلات او را درك می کنیلم. همدلی 
یعنلی توانایلی ورود بله دنیلای فلردی دیگلر؛ همدللی بله این معناسلت کله به وضوح 
بتوانیلم معنلای احساسلات کسلی را در آن لحظله درك کنیلم و بتوانیلم به روشلی با 

او ارتبلاط برقلرار کنیم که او احسلاس کند درك شلده اسلت.

درک همدالنه
زمانلی کله از همدللی صحبت می کنیلم، منظورمان این اسلت که بتوانیلم بدون آنکه 
در موقعیلت طلرف مقابلل قلرار گرفتله باشلیم، خودمان را جلای او بگذاریلم و از دید 
او مسلئله را ببینیلم، بتوانیلم بلا کفش هلای فلردی دیگلر قلدم بزنیلم، با عینلک فرد 
مقابلملان دنیلا را ببینیلم و درك کنیم؛ احساسلات و ارزش هلای فلردی دیگلر را در 
هملان لحظله درك کنیلم؛ ماننلد همدلی با عاشلقی شکسلت خورده و نلاکام، همدلی 
بلا زلزلله زدگان و یلا فلردی مصیبلت دیلده. همدللی بله فلرد کملک می کنلد بتوانلد 
انسلان های دیگلر را حتلی وقتی با او تفلاوت دارند، بپذیلرد و به آن ها احتلرام بگذارد. 
همدللی یعنلی بتوانیلم تلا حلد ممکلن خودملان را بله جلای افلراد مقابلل بگذاریم و 
آنچله را بلرای ملا مهلم اسلت، فراموش کنیلم و آنچله را برای فلرد مقابل مهم اسلت، 

بیم. بیا
 فراینلد همدللی بلا یلک انتخلاب درونلی آغلاز می شلود: اینکله بخواهیلد از منظلر 
دیگلری بله موضلوع نلگاه کنیلد تلا بتوانیلد زاویله دیلد طلرف مقابلل را بله داسلتان 
درك کنیلد. همدللی حضور کاملل برای احساسلات و نیازهای یکدیگر اسلت. همدلی 
موافقلت نیسلت، بلکله تمایلل بلرای درك کامل وقایلع از دید فلرد دیگر اسلت. برای 
خللق ارتبلاط همدالنله نبایلد دقیقاً نیاز شلما در هملان موقعیت نیاز فردی باشلد که 
شلما او را می بینیلد و می شلنوید؛ بلرای مثلال اگلر شلما بچله نداریلد، بله ایلن معنلا 

نیسلت کله نمی توانیلد بلا پلدر و مادرهلا همدللی کنید.
 از مفهلوم همدللی بلرای برقلراری ارتباطلات میان فلردی اثربخلش و نیز تشلخیص و 
درملان در مشلاوره و روان شناسلی کملک شلایان توجهی گرفته شلده اسلت. همدلی 
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روابلط بیلن افلراد را بهبود می بخشلد و بله ایجاد رفتارهلای حمایت کننلده و پذیرنده 
نسلبت بله سلایر افلراد منجلر می شلود. انسلان موجلودی اجتماعلی اسلت و نیلاز به 
هم صحبلت دارد. وقتلی ملا از زاویله دیلد طلرف مقابلل بله مسلائل او می نگریلم، 
او کله  نیلاز  او می گیریلم و به عمیق تریلن و ریشله دارترین  از  احسلاس تنهایلی را 
احسلاس ارزشلمندی و مهم بلودن اسلت، پاسلخ مثبلت می دهیلم. اینکله بتوانیلم بله 
افلراد خانلواده، دوسلتان، اطرافیان و حتی افلراد غریبه، در مواقع لزوم، یاری برسلانیم 
و از آن هلا یلاری بگیریلم، ایلن هملان قانلون طالیلی همدللی بلا دیگلران اسلت کله 
جلزء مهارت هلای الزم بلرای زندگلی فلردی، خانوادگلی و اجتماعلی به  شلمار می آید 

)قربانلی، 1389(.
 همدللی حاضربلودن بلرای چیلزی اسلت که فلرد در همیلن لحظه یا در حلال حاضر 
تجربله اش می کنلد، نله تحریک شلدن بله وسلیله آن و یلا حتلی درسلت کردن آن. 
وقتلی ملا اجلازه می دهیم فلردی که روبروی ماسلت، به سلادگی خلودش و آنگونه که 
هسلت، باشلد، بلدون اینکله ارزش هلا، قضاوت ها، خواسلته ها و یلا تصمیمات ملا فراتر 
از او قلرار بگیرنلد، ملا خودملان را در جایگاهی قلرار می دهیم که برخی آن را »عشلق 
نامشلروط« یلا »پذیلرش مثبلت غیرمشلروط« می نامنلد. مرتبط شلدن بلا کنجکاوی 
صادقانله، توانایلی طبیعلی ملا را قلادر می سلازد تا با وضلوح و محبت پاسلخ دهیم؛ در 

واقلع ایلن کار، تجربله  نثارکلردن و دریافت کلردن متقابل اسلت.
 در همدللی نیلاز همله  افلراد ملورد تجلیلل و درك قلرار می گیلرد. ممکلن اسلت 
همدللی عملل فداکارانله ای بله نظلر برسلد؛ املا این گونله نیسلت. وقتلی دیگلری را 
عمیقلاً درك کردیلم، فلرد مقابلل بلرای شلنیدن و درك ملا بسلیار پذیراتلر و آماده تر 
اسلت. همدللی بله ملا فرصلت بزرگ تلری می دهلد تلا بتوانیلم نیازهلا و ارزش هایمان 
را بله واقعیلت برسلانیم. ملا زمانلی با کسلی همدللی کرده ایم کله بتوانیم شلرایطی را 
فراهلم کنیلم کله او در یک فضای سلالم و غیرتهدیدکننده )غیرداورانه( قلرار بگیرد تا 
بتوانلد احساسلات و افلکارش را کله برایش اهمیلت دارد، ابرازکند. ملا هنگامی همدل 
شلده ایم کله بتوانیلم معنای سلطحی کلمات، معنلای زیرین آن ها و احساسلات همراه 

بلا پیلام را بشناسلیم و درك کنیم.
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اجزای همدلی
مبنلای مهلم روان شلناختی ارتبلاط مؤثر با انسلان ها و به ویلژه جوانلان فرایند همدلی 
اسلت. همدللی لزوملاً مسلتلزم آن اسلت کله جلوان بدانلد سلایر انسلان ها و به ویلژه 
نزدیکانلش و کسلانی که بیشلترین تعاملل را بلا وی دارنلد، او را درك کرده اند. چنین 
ارتباطلی فراتلر از آن اسلت کله صرفلاً بگوییلم »من احسلاس شلما را درك می کنم«. 
بلرای همدللی ابتلدا بایلد تجربله عاطفلی جلوان را دقیقاً درك کلرد و سلپس آنچه را 
دیگلران فهمیده انلد، در قاللب کلملات یلا اشلارات بله وی منتقلل کرد. طبیعی اسلت 
کله عالیلم غیرکالملی در ارتبلاط والدین با نوجلوان نقش مهمی ایفلا می کند. همدلی 
غیر از همدردی اسلت. همدردی، نگرانی، تأسلف یا ترحمی اسلت که شلخص ممکن 
اسلت در ملورد فلرد دیگلری احسلاس کنلد یا نشلان دهلد؛ املا همدلی عبارت اسلت 
از کوشلش بلرای هم احساسلی بلا دیگلری بلرای درك احساسلات او از دیلدگاه خلود 
او. همدللی مشلارکت در احسلاس دیگلران اسلت، نله اظهار احساسلات خلود. ایجاد و 

رشلد همدللی نیازمنلد تلالش در سله بُعد مهلِم شلناختی، عاطفی و ارتباطی اسلت:

الف( مؤلفه شناختی همدلی
ایلن مؤلفله ملا را ملزم می سلازد کله رفتلار جلوان را دقیقاً مشلاهده کلرده، از معنای 
مشلاهدات خلود آگاهلی یابیلم. همدللی نیازمنلد آشلنایی با تجربله رفتلاری جوان و 
اطلالع از تأثیلرات آن رفتلار اسلت. اطالعاتلی نظیلر تأثیلرات رفتلار جلوان بلر افکار و 

عواطلف او و یلا احساسلات او هنلگام رویارویلی بلا مسلائل مختللف زندگی.

ب( مؤلفه عاطفی همدلی
 مؤلفله عاطفلی همدللی نیازمنلد حساسلیت بله احساسلات جلوان و گلوش دادن بله 
گفته هلای او دربلاره احساسلاتش اسلت؛ ایلن احساسلات در قاللب کالم، حلرکات و 
یلا اعملال جلوان جلوه گلر می شلود. ایلن مؤلفه هلا نیازمنلد هماهنگلی دریافت هلای 

دیگلران از عواطلف جلوان بلا رفتارهلای جوان اسلت.
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ج( مؤلفه ارتباطی همدلی
 مؤلفله ارتباطلی همدللی متمرکز بلر انتقال این نکته به جوان اسلت کله دیگران او را 
درك کلرده، حقایقلی دربلاره تجارب و رفتارهای جلوان می دانند و احساسلات کنونی 
او را دقیقلاً درك می کننلد؛ بله عبلارت دیگلر همدلی مسلتلزم آن اسلت کله به نحوی 
ایلن مسلئله کله دیگلران، جلوان را درك می کننلد، بله او منتقل شلود )رحیمی نیک، 

.)1389

کاربرد همدلی
بعضلی فکلر می کننلد کله همدللی فقط بلرای فرد مقابلل ما خوشلایند اسلت؛ اما این 
تصلور، فهملی ناقلص از همدللی اسلت. همدللی هلم سلبب می شلود که شلما فردی 
بسلیار دوست داشلتنی تر و معتبرتلر بله حسلاب بیاییلد، و هلم باعث می شلود که یک 
درك عمیلق شلکل بگیلرد و و وقتلی دیگلری را عمیقلاً درك کردیلم، فلرد مقابل نیز 
بلرای شلنیدن و درك ملا بسلیار پذیراتلر و آماده تلر می شلود. همدللی بله ملا فرصت 
بزرگ تلری می دهلد تلا بتوانیلم نیازهلا و ارزش هایملان را بله واقعیلت برسلانیم. اگلر 
بتوانیلم همدللی را خیللی خلوب انجلام دهیلم، به نحلوی کله مخاطلب ملا هلم آن را 
به خوبلی درك کنلد، بلدون شلک می توانیلم ارتباطلات مؤثری برقلرار کنیلم. اگر من 
حلس شلما را خلوب درك کنلم، شلما احسلاس می کنید که شلبیه شلما هسلتم؛ در 
نتیجله شلما ملرا دوسلت خواهیلد داشلت و اگلر ملرا دوسلت بداریلد، می خواهیلد با 
ملن بله توافلق برسلید و چله فرصتلی بهتلر از اینکه بلا همدلی بسلیار خوبلی دیگران 
احسلاس کننلد شلبیه ملا هسلتند؛ پس نبلای به همدللی فقط بله عنوان یلک امتیاز 
بلرای دیگلران نلگاه کنیلد؛ بلکه بله آن در جایگاه یک وسلیله ارتباطی که بله هم نفع 

شلما و هلم اطرافیانتان اسلت، بنگرید.
در تعامل هلای روزانله پلدر و مادر، همکالسلی، دوسلت، همسلر و یا حتی فرزند شلما 
بلدون شلک ترجیلح می دهند بله جلای اینکه شلما خودتان قضلاوت کنیلد، خودتان 
را جلای آن هلا بگذاریلد، از دریچله چشلم و ذهن آن هلا و از موقعیتی کله آن ها در آن 
قلرار داشلته اند، بله موضلوع نلگاه کنیلد و سلپس بلا درکلی همدالنله حلرف بزنید یا 
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عمللی را انجلام دهیلد. اجلازه بدهیلد بلری زندگلی بلدون همدلی یلک مثلال بزنیم: 
ملردی خسلته از محیلط کار بله منلزل می آیلد و همسلرش هلم سلاعت ها منتظلر 
مانلده تلا همسلرش بیایلد و بلا او به گردش بله بیرون از خانه برود. مرد خسلته اسلت 
و خانلم هلم سلاعت ها منتظلر بلوده و بله قلول خلودش در خانله پوسلیده اسلت. اگر 
همدللی نباشلد، ایلن ملرد از نظر همسلرش یک مرد خودخواه اسلت که فقلط و فقط 
بله خلودش فکلر می کنلد و اصلاًل بله فکر تفریلح همسلرش نیسلت. از آن طلرف هم 
ملرد می گویلد، ایلن زن اصلاًل ملرا درك نمی کنلد و مالحظله خسلتگی و ایلن را کله 
چندیلن سلاعت کار کلرده ام، نمی کنلد. حلال فلرض کنید که هلر دو همدلی داشلته 
باشلند؛ کاملاًل مشلخص اسلت که یلک زندگلی فوق العلاده را مشلاهده خواهیلم کرد 

.)1389 )قربانی، 
همدللی در سلخنرانی نیلز یلک ابلزار فوق العلاده اسلت. اگلر سلخنران بتوانلد بلا 
مخاطبانلش همدللی داشلته باشلد، می داند که چگونله توجه آن ها را جللب کند. یک 
فلرد هملدل به طلور کللی در شلناخت مخاطب بسلیار قوی اسلت. شلما هلم دیده اید 
سلخنران هایی را کله بسلیار غیرحرفه ای هسلتند و اصلاًل نمی توانند خودشلان را جای 
مخاطبلان قلرار دهنلد و بله جلای توجه بله نکاتی کله بلرای مخاطبان مهم اسلت، به 

نکاتلی توجله می کننلد کله برای خودشلان اهمیلت دارد.

زمینه های بروز رفتار همدالنه
بلرای داشلتن یلک رفتلار همدالنله  خوب، بایلد حس رنج و پریشلانی طلرف مقابل را 
واقعلاً درك کنیلم و بتوانیلم ایلن احسلاس خلود را به وی منتقلل کنیم، بلدون اینکه 
تأییلد یلا ردی بلر کارش داشلته باشلیم؛ تنهلا در ایلن صلورت اسلت کله فلرد، دیگر 
احسلاس تنهایلی نمی کنلد و می تواند اعتماد کنلد و پذیرش در او به وجلود می آید و 
راهکارهلای پیشلنهادی را می پذیلرد. وقتلی احسلاس توانمنلدی بلرای همدلی داریم 

کله ویژگی هلای زیلر را در خلود درونلی کنیلم تا در رفتلار ما متجلی شلود:
الف( دوست داشتنی شدن حاصل از اخالق شایسته و رفتار همدالنه؛

ب( دوست داشلتن همله افلراد خانلواده، پذیلرش و عالقله وافلر بله افلراد خانلواده بلا 
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دیدگاه هلای مختللف و گاه مخاللف؛
ج( روابلط بین فلردی علاری از پرخاشلگری و یا با حداقل پرخاشلگری، اعلم از کالمی 

یلا عملی؛
د( احتلرام قائل شلدن بلدون هیلچ قیلد و شلرط برای همسلر، فرزنلدان، پلدر و مادر، 

بسلتگان، معلملان، دوسلتان و خالصله همله مردم؛
ه( گوش کردن فعال به مخاطب؛

و( پذیلرِش بلدون توجیله اشلتباهات و تلالش عملی در جهلت اصالح و تکرار نشلدن 
آن ها.

همدلی یک رفتار ویژه انسان هاست؛ چون انسان ها در اجتماع به دنیا می آیند، با هم 
زندگی می کنند و بزرگ می شوند و برای همدیگر ارزش حیاتی قائل اند و برای همدیگر 
نگران می شوند و رفتار همدالنه از خود نشان می دهند. اغلب آدم ها در قبال نزدیکان 
خود رفتارهای همدالنه بیشتری نشان می دهند و خودشان را از نظر احساسی جای 
افراد خانواده خود قرار می دهند؛ ولی باید آگاهانه تالش کنند دقیقاً همان رفتاری را 
که در مورد نزدیکان خود انجام می دهند، در ارتباط با سایر انسان ها نیز انجام دهند 

)قربانی، 1389(.

راهکارهای تقویت همدلی

1. گوش دهنده خوب بودن
 بله سلخنان طلرف مقابلل کاملاًل گلوش داده، بله او اطمینان دهیلد کله سلعی 
دارید مثلل او بله مشلکل نلگاه کنید. اگر ایلن حس را خلوب به مخاطب خلود انتقال 
دهیلد، احسلاس بسلیار خوبلی از ایجلاد رابطله و پذیرش در او شلکل می گیلرد که در 
فراینلد رابطله و به ویلژه درك همدالنله بله عنلوان یلک نیلروی پیش برنلده، در کنلار 

شلما خواهلد بود.
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2. بیان احساس
 هنلگام همدللی احسلاس خلود را بگوییلد تا طلرف مقابل احسلاس آرامش بیشلتری 
کنلد. بیلان احساسلات مطللوب بلرای مخاطلب خیللی خلوب خواهلد بلود؛ وللی در 
بیلان احساسلات منفلی بایلد رعایلت احتیلاط الزم را بله عمل آوریلم تا با بیلان آن ها 
احسلاس خشلم در مخاطلب ملا تقویلت نشلود و ریسلمان ارتباطی مخلدوش نگردد؛ 
بنابرایلن در بیلان چنیلن احسلاس هایی رعایلت احتیلاط الزم و شلناخت دقیلق از 

مخاطلب بسلیار ضروری اسلت.

3. تحمل و پذیرش آرای مخالف
نبایلد نظلر متفلاوت دیگلران نسلبت بله ملا، مانلع از برقلراری یلک ارتبلاط همدالنه 
مؤثلر شلود. بایلد پیش فلرض ملا ایلن باشلد کله در موضوعلات متنلّوع املکان وجود 
اختالف نظلر بیلن ملا و دیگلران وجلود دارد و ایلن اختالف نظلر بله معنلای دشلمنی 

. نیست

4. خودآگاهی و خودشناسی
 ازآنجاکله همدللی بلر پایله خودآگاهلی و خودشناسلی اسلتوار اسلت، هر چه بیشلتر 
از احساسلات خودتلان باخبلر باشلید، بهتر می توانیلد احساسلات افراد دیگلر را درك 
کنیلد. شلما بایلد بلر خلود اشلراف و شلناخت کافلی از عواطف خود داشلته باشلید و 
قلدرت کنتلرل آن هلا را نیلز داشلته باشلید تلا به شلکل یک قلدرت مؤثر مثبلت از آن 

بهره منلد شلوید تا بله اصلل رابطه صدمله ای وارد نشلود.

5. پایداری در همدلی
 در ابتلدای همدللی ممکلن اسلت کمی مقاوملت، به خصلوص از طرف جوانلان، وجود 
داشلته باشلد؛ به ویلژه هنگاملی کله روابلط دلسلردکننده و بدون احسلاس اسلت. در 
برابلر افلرادی کله موجلب دلسلردی می شلوند و یلا احسلاس های همدالنله را جلدی 
نمی گیرنلد، مقاوملت کنیلد. ممکلن اسلت، کمی زملان الزم داشلته باشلید تلا طرف 
مقابلل روابلط نامناسلب قبللی را کنار بگلذارد و بتوانلد وارد یک رابطه همدالنه شلود.
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6. داشتن صداقت
 تظاهلر بله همدللی نکنید. ما با برقلراری رابطه با دیگلران و هنگام ادامله این جریان، 
متوجله صداقلت و حسلن نیت طلرف مقابلل خلود می شلویم. نقش بازی کلردن یلا 
اسلتفاده ابلزاری از رفتلار همدالنله برای نیلل به هدف هلای خود، موجب دلسلردی و 

بی اعتملادی می شلود. هرگلز از همدللی بلرای این مقاصلد اسلتفاده نکنید.

7. توجه به زبان بدن و درک آن
 ملا انسلان ها علالوه بلر روابلط کالملی، بلا مجموعله ای از فراپیام هلا و زبلان تن هم با 
یکدیگلر ارتبلاط برقلرار می کنیلم. ایلن زبان که بلا انواع و اقسلام حرکت هلای بدنی و 
چهلره ای هملراه اسلت، می توانلد به خوبلی پیام هلا را انتقال بدهلد. در هنلگام همدلی 

بله حالت هلای چهلره و حلرکات طلرف مقابلل، یعنی زبان بلدن او توجله کنید.

8. احترام گذاشتن
 بلا درك احسلاس های طلرف مقابلل بله وی بفهمانیلد کله برایلش اهمیلت، ارزش و 
احتلرام خاصلی قائل هسلتید. مخاطب شلما فکلر می کند چون احساسلات خلود را با 
شلما در میان گذاشلته و شلما به دنیای درونی وی وارد شلده اید، ممکن اسلت دیگر 
آن جایلگاه قبللی را نزد شلما نداشلته باشلد؛ درحالی کله این طور نیسلت و همین قدر 
کله بله شلما اعتملاد کلرده و ایلن موضلوع را به شلما گفته اسلت، شلما تملام تالش 

خلود را بلرای درك او و کملک بله حل مشلکلش بله کار خواهیلد گرفت.

9. نکوهش نکردن
 ممکلن اسلت رفتارهلای مخاطلب ملا نادرسلت بلوده باشلد کله ایلن خلود دالیلل 
مختلفلی داشلته اسلت؛ دالیللی ماننلد تربیلت نادرسلت، محیلط پرورشلی نامطلوب 
و فشلارهای گروهلی کله وی در آنجلا حضلور داشلته اسلت. هیلچ گاه هنلگام همدلی 
بلا فلرد او را نکوهلش نکنیلد؛ مثلاًل نگوییلد: »تقصیلر خلودت است که همیشله از 
ایلن نلوع مشلکل ها داری؛ بایلد ایلن دفعله را دردسلر بکشلی تا دیگلر از ایلن رفتارها 
انجلام ندهلی«. همین قلدر کله او در حلال بیلان آن ملوارد بلا شماسلت، یعنلی بله 
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نادرسلت بودن آن هلا پلی بلرده و در حلال کمک گرفتلن از شماسلت. مذمت کلردن 
شلما می توانلد بله اعتملاد او و رونلد ادامه مکالمله و دریافت نظرهلای اصالحی صدمه 
وارد کنلد؛ بنابرایلن بایلد از سلرزنش کردن وی پرهیلز کنیلد و بله  جلای آن، با تقویت 
رفتارهلای درسلت جایگزیلن تلالش  کنیلد بیشلترین خدمت ممکلن را بله وی انجام 

. هید د

10. روشن کردن حدومرز همدلی
 همدلی از طرف دوسلتان دارای حد و اندازه اسلت و افراط در آن، امکان سوءاسلتفاده 
را فراهلم می کنلد. گفتگلو و رفتلار ملا بایلد در چارچلوب مشخص شلده باشلد تلا از 
بی ملرزی مطللق و یلا در مقابلل آن از مرزهلای خشلک و انعطاف ناپذیلر کله هلر دو 

مخلل یلک ارتبلاط همدالنله صحیح اسلت، جلوگیلری کنیم.

11. پرهیز از بهتر نشان دادن خود
 شلاید ملا در برخلی ملوارد و به صلورت عینلی بهتلر از مخاطلب جلوان خود باشلیم، 
وللی آیلا ایلن ملورد یلا موارد بله همه رفتارهلای ما ملا قابل  تعمیم اسلت؟ آیا اِشلکال 
رفتلار مخاطلب جلوان ملا بله همله رفتارهلای او  تعمیم پذیر اسلت؟ آیا او هیلچ رفتار 
صحیلح و مقبوللی نلدارد؟ مسللماً پاسلخ هایی که به این پرسلش ها می دهیم، نسلبت 
رفتلار همدالنله ملا را بلا مخاطبملان تنظیلم می کند. مخاطب جلوان ما بایلد در طول 
ارتباطلی کله بلا ملا دارد، از روی دیلدن اعملال و گفتلار ملا بله دریافت هلای صحیلح 
برسلد، نله اینکله از زبلان ملا چیلزی بشلنود و در رفتلار ملا درسلت نقطله مقابلل آن 
گفته هلا را رؤیلت نمایلد؛ چراکله او بلر اسلاس دیده هایلش بله جمع بنلدی می رسلد 
نله بلر مبنلای شلنیده ها. آیلا پیلش نیاملده اسلت کله ما هلم مرتکلب خطایی شلده 
باشلیم؟ پلس چلرا تلالش می کنیلم خودملان را خیلی خوب نشلان دهیم؟ ما انسلانی 
ممکن الخطلا هسلتیم و بلا پذیلرش این اصلل بهتر می توانیلم روابط خلود را با دیگران 
تنظیلم کنیلم؛ البتله این بله معنای تأییلد تکرارپذیلری رفتارهلای نامطلوب نیسلت. 
دسلتوردادن، قضاوت کلردن، نصیحت کلردن و سلرزنش کردن احسلاس همدللی را از 
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بیلن می بلرد؛ پلس به طورجلدی از ایلن ملوارد پرهیلز کنید.

 12. دلسوزی و ترحم نکردن در هنگام همدلی
 طلرف مقابلل می خواهلد فقلط ناراحتلی اش را  بلا شلما در میلان بگلذارد و از طلرف 
شلما درك شلود. در همدللی بلرای طرف مقابل دلسلوزی یلا ترحلم نکنید. نگوییلد: 
»وای بیچلاره تلو! چقلدر مصیبلت کشلیده ای« و یلا: »فکلر نمی کلردم چنین مشلکل 
بزرگلی داشلته باشلی« یلا »ای بابلا، خجالت بکلش این که مشلکلی نیسلت؛ پس اگه 
جلای ملن بودی، چله کار می کلردی«. همچنین مشلکل مخاطلب را بیش ازحد بزرگ 
جللوه ندهیلد؛ مثلاًل نگویید: »عجلب مکافات بزرگی! بلا وجود این مشلکل می خواهی 
چله کار کنلی؟« این گونله برخوردهلا و سلخنان، اعتمادبه نفلس مخاطبتلان را کاهش 
می دهلد و  زملان طوالنی تلری او را در آن مسلئله نگله ملی دارد و توان حرکلت را از او 
می گیلرد. در همدللی احسلاس ها و حالت هلای روانلی مخاطلب را درك کنید؛ مثلاًل 
بگوییلد: »ملن می فهملم کله چقلدر بلرای تلو سلخت بلوده« و یلا بگوییلد: »مشلکل 

کاری تلو را درك می کنلم«.

13. استفاده از تجربه های شخصی
 تجربه هلای مشلابه گذشلته بله شلما کملک می کنلد موقعیلت و احسلاس های طرف 
مقابلل را بهتلر درك کنیلد. بلا یادآوری این تجربه هلا می توانید در همدللی با مخاطب 

و درك احسلاس های او موفق تلر باشلید.

 14. پرهیز از مقایسه
 در هنلگام همدللی از مقایسله کردن یک جلوان بلا جلوان دیگلر خلودداری کنیلد؛ 
زیلرا ممکلن اسلت بلا ایلن کار بله احسلاس های پرامیلد او صدمله جلدی وارد کنید. 
انسلان ها دارای ظرفیت هلای بالقلوه و بالفعلل کاملاًل متفاوتلی از همدیگلر  اصلوالً 
هسلتند و مقایسله کردن آن ها با هم کار درسلتی نیسلت؛ بلکه باید بتوانید به کشلف 

اسلتعدادهای ویلژه هلر فلردی نائلل شلوید و از دریچله آن بله فلرد نلگاه کنید.
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15. قراردادن خود به  جای او
 در ارتبلاط بلا عملکلرد یلک جوان، قبل از هلر کاری خودتان را به جلای او قرار دهید. 
اگلر شلما دقیقلاً در آن شلرایط قرار داشلتید، چگونه عملل می کردید؟ چه احساسلی 
را تجربله می کردیلد؟ آیلا خیللی بهتر از او  عملل می کردید یا در حد و انلدازه ای که او 
رفتلار کلرده اسلت، رفتلار می کردید؟ هرقدر حلس همدللی را در خود تقویلت کنید، 

بله هملان انلدازه اصول اخالقی را بیشلتر رعایلت کرده اید.

16. مراوده همدالنه
 انسلان موجلودی اجتماعلی اسلت و نیاز به هم صحبلت دارد. وقتی ملا بتوانیم از زاویه 
دیلد طلرف مقابلل بله مشلکالتش نلگاه کنیم، احسلاس تنهایلی را از او گرفته ایلم و 
بله  عمیق تریلن و ریشله دارترین نیلاز او کله احسلاس ارزشلمندی و مهم بودن اسلت، 
پاسلخ مثبلت داده ایلم. اینکه بتوانیم افلراد خانواده، دوسلتان، اطرافیان و افلراد غریبه 
را در مواقلع للزوم یاری بدهیلم و از آن هلا  یلاری بگیریلم، جزئی مهلم از مهارت های 
الزم و مؤثلر بلرای زندگلی فلردی، خانوادگلی و اجتماعی اسلت. اطرافیان خلود را به 

رفتارهلای همدالنه تشلویق کنید.

17. ساده لوح نبودن
 وقتلی ملا حلس طلرف مقابلل را به صلورت کاملل دریافلت کنیلم، تلالش می کنیلم 
حداکثلر اطالعاتلی را کله مطلرح شلده اسلت، بفهمیلم. وقتی ملا از نیاز طلرف مقابل 
آگاه می شلویم، ایلن املکان را می یابیلم که بر اسلاس اطالعات دقیلق و در عمیق ترین 
درجله از اعتملاد و پذیلرش، بلرای بیشلترین امکان ترمیم اقلدام کنیم. انجلام این کار 
ملا را از ایلن فکر سلاده لوحانه رها می سلازد که برخی مشلکالت، حل نشلدنی هسلتند 

یا خشلونت مخالفلت اجتناب ناپذیر اسلت.

18. تقویت حس همدلی در مسجد
 بلرای اینکله همدللی جوانلان با هم بیشلتر شلود، بایلد در قالب فعالیت هلای مختلف 
اعتقلادی که در مسلجد انجام می شلود، بله ارتباط هلای عاطفی دیگران بیشلتر توجه 
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شلود و در صلورت غیبلت هلر یلک از افراد، دیگلران باید جویلای حال او بشلوند. یک 
حدیلث بسلیار زیبلا از املام زملان نقلل شلده اسلت کله فرمودنلد: »اگر شلیعیان 
ملا در انجلام عهلدی کله خداونلد بلر عهلده آنان گذاشلته اسلت، بلا همدیگلر همدل 
می شلدند، خداونلد سلعادت دیلدار ملا را حتلی یلک لحظله از آنلان دریلغ نمی کرد« 

)مجلسلی، ج53، ص177(.

موانع همدلی

1. برچسب زدن
برچسلب زدن یعنلی دیگلران را بلا یلک عنلوان نادرسلت در ذهلن خلود طبقه بنلدی 
کنیلم؛ مثلاًل بعضلی افلراد را با عنلوان »غرغرو«، برخلی را با عنوان »تنبلل«، بعضی را 
بلا عنلوان »خسلیس« در ذهلن خلود  بشناسلیم. این برچسلب های ذهنلی، مخّل یک 

ارتبلاط سلالم و اثربخلش و مانلع تحقلق همدللی خواهد بود.

2. پیش داوری کردن
 یعنلی بلا اطالعلات ناقص و یا ندیدن بخشلی از واقعیات، در مورد امور مختلف دسلت 
بله پیلش داوری بزنیلم کله دراین صلورت پلس از اطلالع از بخلش مجهلول اطالعات، 

نادرسلتی افکارمان مشلخص می شلود.

3. بزرگ نمایی
 یلک کار کوچلک و کلم ارزش را با بزرگ نمایلی غیرواقعی، بیش ازحلد و اندازه خودش 

ملورد توجله قرار دهیلم و بر اسلاس آن عمل کنیم.

4. کوچک نمایی
 یلک فعالیلت ارزشلمند را کوچک تلر از انلدازه واقعلی آن در نظلر بگیریلم و ملورد 

بررسلی قلرار دهیلم.
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5. نصیحت کردن
 فقلط در حلد و اندازه و زمان و موقعیت مشلخص و شلناخت کافلی از مخاطب، امکان 
اسلتفاده از روش نصیحت کلردن وجلود دارد و در غیراین صلورت، مخل رابطه همدالنه 

خواهلد بود.

6. سرزنش کردن 
پیش تر در مورد آن مطالبی را بیان کردیم.

7. غفلت کردن
 غفلت کلردن در ملواردی بسلیار خلوب و اثربخلش اسلت کله آگاهانله اتفلاق بیفتلد. 
ندیلدن، نشلنیدن و نگفتلن در زملان و ملکان و موقعیلت مشلخص و از روی آگاهلی 
بلرای نیلل بله یلک خیر بزرگ تر یلا اثر اصالحلی یا جسورنشلدن فرد و.. تغافل اسلت. 
املا غفللت از چیلزی گاهلی اوقلات از روی ناآگاهلی اسلت کله در این صلورت به یک 

رابطله همدالنه آسلیب می رسلاند.

8.  به  رخ  کشیدن
اینکله خدملات قبللی را کله بله مخاطلب کرده ایلم، بازگلو کنیلم و یلا توانایی هلا و 
دارایی هلای خلود یلا دیگلری را بله مخاطلب نشلان دهیلم، به گونله ای کله احسلاس 
حقلارت در وی تقویلت شلود، یلک موضلوع مهلم منفلی در ایجلاد رابطله مؤثلر و 

همدالنله اسلت.

آثار مثبت همدلی
همدلی کلردن یلک شلخص بلا فلرد دیگر، آثلار مثبلت زیادی هم بلرای خلود او و هم 

بلرای طلرف مقابللش دارد که بله بعضلی از آن ها اشلاره می کنیم:
1. عامل پیشگیری از بسیاری از رفتارهای ناخوشایند می شود.

2. در هر دو طرف احساس خوشایند و مثبتی به وجود می آورد.
3. فرد را از احساس تنهایی نجات می دهد.
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4. زمینه ساز گرفتن تصمیم های صحیح تر می شود.
5. از بسیاری از تعارض ها و سوءتفاهم ها جلوگیری می کند.

6. همدلی بجا و مناسب باعث تعدیل و اصالح شناخت، احساس و رفتار می شود.
7. می تواند در تحکیم روابط خانوادگی نقش مهمی داشته باشد.

8. احساس آرامش و توان ادراك فرد را افزایش می دهد.
9. موجب تقویت اعتمادبه نفس می شود.

10. زمینه دستیابی به شناختی بهتر و بیشتر از دیگران را فراهم می کند.
11. روابط خانوادگی و اجتماعی را بهبود می بخشد.
12. امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می کند.

13. میل به شرکت در فعالیت های گروهی را افزایش می دهد.
14. بیلان احسلاس های خلود و درك احسلاس های طلرف مقابلل را آسلان تر می کند 

.)1389 )قربانی، 



238



فصل  هشتم:  اصول تعامل سازنده 
در خرده فرهنگ های کشور



240



241  فصل  هفتم:  همدلی

برقلراری روابلط و تعامل هلای اثربخلش بلا سلایر افلراد، به ویلژه جوانلان، در کشلوری 
همچلون کشلور ملا کله دارای یک فرهنلگ حاکلم کللی و خرده فرهنگ هلای متعدد 
اسلت، مسلتلزم آشلنایی با مؤلفه های مؤثر آن خرده فرهنگ ها در زندگی و مناسلبات 
اجتماعلی اسلت. ندانسلتن یلا بی توجهلی بله ایلن تفاوت هلا موجلب سلقوط جایلگاه 
مبلّلغ و کاهلش اثربخشلی تالش هلای وی خواهلد شلد. اگلر ملردم یلک منطقله یلا 
جوانلان آن هلا یلک فرد را »نچسلب« تلقی کننلد، در واقع وی را یلک »پدیده منفی« 
ارزیابلی کرده انلد؛ دراین صلورت هرگونله پیلام، رهنملود و خطابله ای از طلرف ایلن 
»آدِم نچسلب«، از سلوی مخاطبلان فاقلد ارزش مثبت تلقی می شلود و جوانلان آن  را 
نخواهنلد پذیرفلت؛ در چنین شلرایطی هرگونه اقلدام در جهت تعاملل مثبت تبلیغی، 

ماننلد تفنلگ گران قیملت و زیبایلی اسلت کله تیرش بله عقب درملی رود.
»شلوپنهاور« ایلن شلرایط را خلوب توصیلف کلرده اسلت. او می گویلد: اگلر انسلان از 
یلک شلخص بلدش بیایلد، هر کار خوبلی هم کله او بکنلد، از نظر طلرف مقابل منفی 
ارزیابلی خواهلد شلد و برعکلس اگلر انسلان از یلک نفلر خوشلش بیاید، هلر کار بدی 
را هلم کله او انجلام دهلد، برایلش یک توضیلح خواهد تراشلید و آن را مثبلت ارزیابی 
خواهلد کلرد. کالم منسلوب بله معصلوم نیز مؤیلد همیلن مطلب اسلت، آنجا که 
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می فرمایلد: »الحلبُّ یزیلن و البغُض یشلین« )رفیع پلور،1382(.
 در کشلور ملا واژه فرهنلگ زیاد و در زمینه هلای مختلف مورد اسلتفاده قرار می گیرد. 
کتاب هلای متعلددی بلا عناوین فرهنگ وجلود دارد. چندیلن مرکز و دسلتگاه متولی 
فرهنگلی در کشلور فعالیلت می کننلد، املا متأسلفانه بلا وجلود همله این هلا کله 
برشلمردیم، در زمینله اثربخشلی فعالیت هلای فرهنگلی بلا چالش هلای جلدی روبلرو 
هسلتیم. بلرای بحلث دربلاره ایلن موضلوع الزم اسلت ابتلدا به یلک اشلتراك معنایی 
و مفهوملی از تعبیلر فرهنلگ دسلت پیلدا کنیلم. بی تردیلد یکلی از اساسلی ترین و 
پیچیده تریلن مسلائل جامعله ملا، بحلث فرهنلگ اسلت، املا روشن سلازی تعریلف و 
تعییلن قلملرو بحلث، سلاختار مشلخصی را بلرای یکسان سلازی و اشلتراك ذهنلی و 

مفهوملی ایجلاد می کنلد.

تعریف فرهنگ
بله نظلر »ادوارد سلاپیر« فرهنلگ نظاملی از رفتارهاسلت کله جامعه بر افلراد تحمیل 
می کنلد و در عیلن  حلال نظاملی ارتباطی و تعاملی اسلت کله جامعه بین افلراد برقرار 
می کنلد. بلا توجله بله این تعریلف به طلور کلی می تلوان فرهنلگ را میلراث اجتماعی 
انسلان دانسلت که او را از سلایر حیوانات متمایز می سلازد. فرهنگی شلدن در حقیقت 
هماهنگلی و انطبلاق فلرد بلا کلیله شلرایط و خصوصیات فرهنگلی اسلت و معموالً به 
دو صلورت ممکلن اسلت واقع شلود: اول به صورت طبیعلی و تدریجی که همان رشلد 
فلردی و تعاملل افلراد در داخلل شلرایط فرهنگلی خاص اسلت؛ دوم به صلورت تالقی 
دو فرهنلگ کله از راه هلای مختلف ممکن اسلت صورت گیرد؛ همانند آداب و رسلومی 

کله در جواملع مختللف با هم تفلاوت دارد )رفیع پلور، 1387(.
 جامع تریلن تعریلف فرهنلگ کله توسلط جامعه شناسلان بیلان شلده، ایلن اسلت که 
»فرهنلگ مجموعه  پیچیده ای اسلت کله دربرگیرنده دانسلتنی ها، اعتقلادات، هنرها، 
اخالقیلات، قوانیلن، علادات و هرگونله توانایلی دیگلری اسلت کله بله  وسلیله انسلان 
بله  عنلوان عضلو جامعه کسلب شلده اسلت«. ملا به عنوان یلک ایرانلی برای خلود در 
خصلوص فرهنلگ دارای شلیوه ها و آداب و رسلومی هسلتیم و می تلوان گفت فرهنگ 
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یلک جامعله، مجموعله ای از همین باورهلا، آداب و رسلوم، قوانین و ارزش هاسلت. هر 
عملل دیگلری کله انجلام می دهیلم، چلون ایرانی هسلتیم، به شلیوه ایرانی و بلا توجه 
بله فرهنلگ خودملان عملل می کنیم؛ هرچنلد از آن بی خبر باشلیم )بلاکاك، 1386(.

خرده فرهنگ
 علالوه بلر فرهنلگ کلی جامعه، طبقات، قشلرها و گروه های مختللف جامعه نیز دارای 
فرهنلگ ویلژه خلود هسلتند کله ریزفرهنلگ یلا خرده فرهنلگ خوانلده می شلود. در 
تعریلف خرده فرهنلگ گفته انلد:  »خرده فرهنلگ بلر دسلتگاهی از ارزش ها، سللوك ها، 
شلیوه های رفتلار و طلرز زندگلی یلک گلروه اجتماعلی کله از فرهنگ مسللط جامعه  

مفلروض متمایلز، وللی بلا آن مرتبط اسلت، اطالق می شلود« )سلازگارا، 1377(. 
بلا توجله بله تعریلف ذکرشلده به طلور سلاده می تلوان گفلت خرده فرهنلگ، فرهنگی 
درون فرهنلگ بزرگ تلر اسلت. در جواملع ملدرن، تنلوع بسلیاری از خرده فرهنگ هلا 
وجلود دارد. در جامعه شناسلی بیشلترین کاربلرد خرده فرهنلگ مربلوط بله مطالعاتی 
اسلت کله در ملورد گروه هلای نلژادی، جوانلان و انحرافلات اجتماعلی انجام می شلود. 
در ایلن نلوع بررسلی ها، خرده فرهنگ هلای هلر یلک از ایلن گروه هلا به دقلت ملورد 
بررسلی قلرار می گیلرد؛ زیلرا اعضلای هلر یلک از ایلن خرده فرهنگ هلا تمایلل دارنلد 
گلروه یلا قلوم خلود را بهتر و باالتلر از دیگلران بدانند یلا اصطالحاً »قوم مدار« باشلند. 
مفهلوم دیگلری کله در ارتبلاط بلا خرده فرهنگ مطرح اسلت، ضد فرهنگ اسلت. ضد 
فرهنلگ، خرده فرهنگلی اسلت کله ارزش هلا و هنجارهلای شلیوه زندگی آن اساسلاً با 
فرهنلگ حاکلم در تضاد اسلت. چنین گروهلی آگاهانه برخی از مهم تریلن هنجارهای 

جامعله بزرگ تلر را رد می کنلد.
 خرده فرهنگ هلا را می تلوان شلیوه هایی بلرای ابلراز وجلود دانسلت کله گروه هلای 
مختللف، در تلالش جمعلی بلرای مقابلله بلا تضادهلای طبقاتی بله وجلود می آورند و 
خلود را غالبلاً در انتخاب سلبک خاصی از پوشلش، واژگان و زبان خلاص و نوع خاصی 
از موسلیقی نمایلان می سلازد. از ایلن دیدگاه، شلرایط سلاختاری جامعله، به خصوص 
تضادهلای طبقاتلی، سلازنده خرده فرهنگ هلا دانسلته می شلوند؛ املا همان طلور کله 
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ذکلر شلد، خرده فرهنگ هلا با وجلود تفاوت هایی که بلا فرهنگ عمومی جامعله دارند، 
در عناصلری با آن مشلترك هسلتند. به طلور سلنتی، شلکل گیری خرده فرهنگ ها در 
غلرب بلا ویژگی هلای طبقاتلی و تضادهلای ناشلی از آن مرتبلط دانسلته می شلود؛ اما 
زمینه هلای دیگلری مثلل خاسلتگاه قومی، محل سلکونت، تعلقات دینلی و متغیرهای 
مشلابه نیلز در آن سلهیم هسلتند )ذکایی،1381(؛ بلرای مثال ویژگی هلای مردم یک 
اسلتان از لحلاظ گویلش، آداب و رسلوم، نحلوه پوشلش، مهمان نلوازی، ازدواج و نظایر 
ایلن، فرهنلگ آن هلا را از سلایر فرهنگ هلا مشلخص و متمایلز می کنلد. ایلن فرهنگ 
ویلژه را خرده فرهنلگ آن اسلتان می گوییلم، درحالی کله جزئلی از فرهنلگ کللی 

کشلور تلقلی می شلود )صالحی امیلری، 1389(.
 خرده فرهنگ هلا غالبلاً متأثلر از طبقله اجتماعلی هسلتند؛ به طوری که می تلوان گفت 
کله هلر طبقله اجتماعی یلک خرده فرهنگ اسلت؛ البته هلر خرده فرهنگلی لزوماً یک 
طبقله اجتماعلی محسلوب نمی شلود؛ زیرا طبقله اجتماعلی )Social Class( همیشله 
دالللت بلر قشلربندی عملودی دارد. یک طبقه متضّملن مفهوم »باالتلر« و »پایین تر« 

اسلت؛ درحالی کله خرده فرهنلگ همیشله چنین مفهوملی را در خلود نمی پروراند.

ویژگی های مورد توجه در بررسی خرده فرهنگ ها
1. آداب معاشرت و اصول اخالقی؛

2. آداب و رسوم زندگی و فرهنگ عامه مردم؛
3. درآملد، شلغل، تحصیلل، پرسلتیژ اجتماعلی، نحلوه سلخن گفتن، آداب اجتماعی و 

محلل اقامت؛
4. شیوه های ازدواج و همسرگزینی، نگهداری از فرزند و الگوهای زندگی خانوادگی؛

5. گذراندن اوقات فراغت در طبقات مختلف اجتماعی مانند تحصیل کرده ها، بی سوادها، با 
رجحان برنامه ای که در اوقات فراغت خود دارند، خرده فرهنگ خاص خود را می آفرینند.

6. عقایلد، باورهلا، ارزش هلا و گرایش هلای اخالقلی، دینلی، سیاسلی و ایدئولوژی های 
متناسلب بلا هلر طبقه بله تناسلب، خرده فرهنلگ خاص خلود را ایجلاد می کند.

7. پیشینه اقتصادی و اجتماعی، نوع سکونت و منزل گزینی؛
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8. آداب و نوع پوشش، ورزش، بهداشت و غذا.
 برای نمونه گویش های محلی، همسرگزینی درون گروهی یا برون گروهی، چگونگی 
برپایی آیین ها و مراسم اجتماعی و مذهبی، هر یک خرده فرهنگ هایی هستند که فرد 
از کودکی از طبقه منحصربه خود می آموزد. مفهوم خرده فرهنگ اساساً حاکی از وجود 
انواع  با  تفاوت هایی  قابل تشخیص یک فرهنگ مسلط است و درعین حال که دارای 
مشابه خود است، با فرهنگ کل جامعه هماهنگی دارد؛ اما در فرهنگ معاصر و جامعه 
مدرن، به دلیل تعدد خرده فرهنگ ها، تشخیص فرهنگ مشترك اندکی دشوار گشته 

است )خالدی، 1392(.
اقلوام و اقلیت هلای مختللف قوملی از مهم تریلن خرده فرهنگ هلا هلر جامعله  هسلتند. 
عنلوان اقلیت هلای مللی در ملورد گروه هلای قوملی و فرهنگلی خاصلی بله کار می رود 
کله در درون یلک کشلور بله سلر می برنلد. در کشلورهایی کله ماننلد کشلور ملا دارای 
خرده فرهنگ هلای متعلددی هسلتند، الزم اسلت در برقلراری ارتباطلات و مناسلبات 
اجتماعلی، توجله ویلژه ای به مسلائل و اقتضائلات فرهنگی خلاص منطقه ای کله در آن 
فعالیلت فرهنگلی و تبلیغلی انجلام می دهیم، داشلته باشلیم تا ضمن تقویت اثربخشلی 
رفتارهلای فرهنگلی و دینلی، نفلوذ کالم و ارتباطلات قلبی عمیق تری نیز بله وجود آید. 
عناصلر مهلم و مشلترکی در فرهنلگ بلزرگ ایرانلی وجلود دارد کله همله اقلوام و 
خرده فرهنگ هلا را بله هلم متصلل می کنلد. ایلن عناصر عبارت انلد از: 1. زبان پارسلی 
کله مهم تریلن شلاخصه فرهنلگ ایرانی اسلت؛ 2. دین اسلالم 3. سلرزمین مشلترکی 
کله قرن هاسلت در آن زندگلی می کنیلم؛ 4. جشلن ها و آیین هلای ملی ماننلد نوروز و 
شلب یللدا؛ 5. شلخصیت های اسلطوره ای مانند رسلتم؛ 6. اسلاطیر تمثیللی مانند دیو 

و سلیمرغ؛ 7. عللم و هنلر ایرانلی؛ 8. معملاری ایرانی.
 اگلر فرهنلگ را بله معنای کوشلش های انسلان برای ارضلای نیازهای خلود و غلبه بر 
طبیعلت بدانیلم، می توانیلم آن را بله دو قسلمت فرهنگ مادی و فرهنلگ غیرمادی یا 
معنوی تقسلیم کنیم. فرهنگ مادی شلامل اشلیای قابل  لمس اسلت؛ مانند مسلکن، 
وسلایل زندگلی، اتومبیلل، ماشلین آالت. فرهنلگ معنلوی هلم اجلزا و بخش هایلی از 
فرهنلگ اسلت کله ملادی نیسلت؛ مانند هنلر، زبلان، ادبیات، فلسلفه، سیاسلت، افکار 
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و عقایلد، نحلوه ارتبلاط و تعاملل بلا دیگلران، نحوه فکر و اسلتدالل، قوانیلن و علوم.
 فرهنلگ ملادی و غیرملادی با یک شلتاب و آهنگ پیشلرفت نمی کننلد؛ بلکه معموالً 
فرهنلگ ملادی سلریع تر دگرگلون می گلردد و بله همیلن دلیل شلکافی بیلن این دو 
پدیلده بله وجلود می آیلد کله آن را »پس افتادگلی« یلا »تأخلر فرهنگلی« می نامنلد. 
بله بیلان دقیق تلر، تأخلر فرهنگلی عقب افتلادن یک عنصلر فرهنگلی از سلایر عناصر 
اسلت. فرهنلگ معنلوی بدنله اصللی یلک فرهنلگ ملی اسلت. همیلن بدنه اسلت که 
قلدرت روحلی و نیلروی حیاتلی یک ملت را مشلخص می کنلد؛ همین بدنه اسلت که 
بایلد بلا دل  و جان در نگهداشلت آن کوشلید؛ زیلرا فرهنگ معنوی نقطله تعالی و اوج 

حیلات ملی اسلت.
 انتقلال فرهنلگ در مرحلله اول به  وسلیله خانواده و شلبکه خویشلاوندی و سلپس به 
 واسلطه منابع دیگر مانند سلازمان ها و محافل بیرون از خانواده، مؤسسلات آموزشلی، 
وسلایل ارتباط جمعلی و گروه هلای اجتماعی، از جامعله به فرد صلورت می گیرد. ابعاد 
ملادی و معنلوی فرهنلگ پیوسلته در حلال تغییرات تدریجی اسلت کله در مجموع و 
در طلی قلرون و اعصلار، به صلورت تحوالتی کله دوره هلای مختلف تاریخی بشلری را 

از هلم متمایلز می کنلد، متجللی می گردد.
 خرده فرهنگ هلا را در بیلن قشلرها یلا طبقلات شلهری نیلز می توانیلم مشلاهده 
کنیلم؛ مثلاًل در یلک شلهر مثلل تهلران یلا اصفهلان یلا مشلهد قشلرها و گروه هلای 
شلغلی معّینلی وجلود دارنلد کله هلر یلک در محلدوده فرهنگی خاصلی قلرار دارند، 
اصطالحلات، اسلتعارات، طلرز سلخن گفتن، لباس پوشلیدن، برخوردهلای اجتماعی و 
طلرز تلقلی آن هلا از واقعیت هلا کاملاًل بلا یکدیگر متفلاوت اسلت و به راحتلی می توان 
آن هلا را از هلم تمیلز داد؛ بله همیلن دلیلل دانشلجویان، اسلتادان دانشلگاه، جماعت 
بلازاری، کسلانی کله در مشلاغل دولتلی مشلغول بله کارنلد، کارمنلدان شلهرداری، 
افسلران ارتش، جامعه پزشلکان، مشلاغل فنلی، رانندگان تاکسلی، راننلدگان اتوبوس 
و... هلر یلک دارای خرده فرهنلگ ویلژه خلود هسلتند و در برخوردهلای اجتماعلی، 
رفتلار آن هلا تلا حلدود زیلادی انعلکاس خرده فرهنگلی اسلت که بله آن تعللق دارند.
 توجله بله خرده فرهنگ هلای یلک کشلور، اعلم از فرهنگ هلای قبیلله ای، مذهبلی 
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و طبقله ای در جامعه شناسلی از اهمیلت ویلژه ای برخلوردار اسلت؛ بله تعبیلر دیگلر 
یکلی از راه هلای شلناخت فرهنلگ یلک کشلور آشلنایی دقیلق بلا خرده فرهنگ ها یا 
فرهنگ هلای فرعلی آن کشلور اسلت؛ زیلرا درسلت اسلت کله آگاهلی از تاریلخ یلک 
قلوم و حوادثلی کله در طلول قلرون و اعصار بر آن قوم گذشلته اسلت، الزمه و شلرط 
عملده ای بلرای شلناخت فرهنلگ آن جامعه اسلت، ولی تاریلخ تنها کلیلات و حوادث 
عملده را در ارتبلاط بلا شلناخت فرهنلگ بازگلو می نمایلد؛ درحالی کله تحقیلق در 
خرده فرهنگ هلای یلک مللت، این املکان را بله وجود ملی آورد که بتوانیم بله عمق و 
کنله ُخلقیلات و روحیلات آن مللت پی ببریم، کارکردهای آداب و رسلوم و سلنت های 
آن را درك کنیلم و عناصلر فرهنلگ جامعله را نله از بلاال بلکله از پائیلن و به صلورت 

»میکلرو« بازشلناخته، تعریلف کنیلم )رفیع پلور، 1387(.

ویژگی های فرهنگ و خرده فرهنگ های مشترک در بین جوامع گوناگون
1. عامل وحدت بخش ارزش های اجتماعی هستند.

2. به رفتار انسان ها نظم می بخشند و آن ها را کنترل می  کنند. 
3. متمایزکننده جوامع از یکدیگر هستند.

4. تابلع یادگیلری و در واقلع آموختنلی هسلتند. بچه هلا از کودکلی، نگرش هلا، باورهلا، 
ارزش ها، رفتارها، زبان، آداب و رسلوم، آوازها، تاریخ، داسلتان ها، غذاها، سلالیق و بسلیاری 

از مفاهیلم دیگلر را از بزرگسلاالن،  همسلاالن و افلراد دیگر در فرهنگشلان می آموزند.
5. فرهنگ هلا پویلا هسلتند و به نلدرت  ایسلتا باقلی می ماننلد. بله دلیلل دخالت های 
آشلکار و پنهلان بیگانلگان، فرهنگ هلا اغلب مجبور به تغییر هسلتند؛ حتلی وقتی که 
نمی خواهنلد تغییلر کننلد. هنگامی که تلوده ای از مردم یک فرهنگ یلا خرده فرهنگ، 
بله فرهنلگ دیگلری نقل ملکان می کننلد، فرهنلگ اصیل آن ها بله همان شلکل اولیه 
باقلی نمی مانلد؛ افلکار، نگرش هلا، باورهلا و عواملل زیادی دخیل هسلتند کله به نرمی 

تغییلر را ایجلاد می کنند.
6. در جامعله خلود فراگیلر و غاللب هسلتند. موضوع هلای مشلهود و نامشلهودی کله 
اطلراف ملا را احاطله کرده انلد، فرهنلگ ملا را تشلکیل می دهنلد. ایلن موضوع هلای 
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فراگیلر، اغللب مشلخص کننده  زبانلی کله بلا آن تکللم می کنیلم، لباس هایلی کله 
باورهلای مذهبی ملان،  می پوشلیم، علادات حمام رفتلن، غذاهایلی کله می خوریلم، 
رفتارهایملان در مقابلل زن هلا و مردها و حتی دارایی های شلخصی مان اسلت )توماس 

مادوکلس و الوری هلارت، 1998، بله نقلل از ریچمونلد و مک کروسلکی، 1388(.
 فرهنگ هلای قوملی، قبیلله ای، ناحیله ای، گروه هلای زبانلی یلا اقلیت هلای مذهبی و 
نیلز فرهنگ هلای ویلژه و فرعلی گروه های شلغلی، طبقات و قشلرهای موجلود در یک 
کشلور، خرده فرهنگ هلای مختلفلی را تشلکیل می دهنلد کله البتله هر یلک در عین 
داشلتن ویژگی هلای خلاص خلود، بلا فرهنلگ کللی جامعله، مبانلی مشلترکی دارند؛ 
بلرای مثلال ویژگی هلای ملردم لرسلتان ماننلد گویلش، آداب و رسلوم، شلکل لبلاس 
پوشلیدن، مهمان نلوازی، ازدواج و... آن هلا را از دیگلر ملردم ایلران متمایلز می کند که 
ایلن فرهنلگ ویلژه را خرده فرهنلگ للری می گوییلم؛ درحالی کله فرهنگ ملردم این 

دیلار جزئلی از فرهنلگ ایرانلی تلقلی می شلود، ویژگی هلای خاص خلود را نیلز دارد.
مردم بیشلتر اسلتان های کشلور، به ویژه استان های کردسلتان، خراسلان، ایالم، گلستان، 
خوزسلتان،  سیستان وبلوچسلتان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه وبویراحمد، آذربایجان 
شلرقی و غربی، هرمزگان و بوشلهر از لحاظ گویش، آداب اجتماعی و سنت های مناسبتی، 
شلکل و ظاهلر لباس پوشلیدن، آیین هلای ویلژه  ازدواج، شلرکت در مجاللس و محافلل 
دینلی، مللی و محللی، گویش و لهجله، آداب مهمان نلوازی و موارد دیگلر دارای ویژگی ها 
و آدابلی هسلتند کله بر اسلاس آن ها عملل می کنند. ایلن ویژگی ها هملان خرده فرهنگ 
خاص آن هاسلت که ضمن داشلتن اشلتراکات متعدد بلا فرهنگ کلی ایرانلی، دارای نقاط 

منحصربه فلردی نیلز هسلت کله آن را از دیگلر خرده فرهنگ ها متمایز می سلازد.
 خرده فرهنگ هلا جللوه رفتلاری خلود را در درون بافلت فرهنگلی نشلان می دهنلد. 
بافلت فرهنگلی محلدوده ای از مناطلق کشلور مثل شلهرها و روستاهاسلت کله در آن 
زندگلی جریلان دارد و فرهنلگ معنلوی آن پاسلخگوی زندگلی و تعاملالت انسلانی 
آن هاسلت و عناصلر فرهنگلی آن اتصلال و انسلجام الزم را بله هم دارنلد؛ به نحوی  که 
مجموعله  آن هلا هویتلی منحصربه فلرد و متمایلز از سلایر خرده فرهنگ هلای کشلور 
دارد و نشلانگر فرهنلگ معنوی خلاص و حیات اجتماعی و فرهنگلی آن ها در مقطع یا 
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مقاطلع خاصلی از زمان اسلت. یکلی از مظاهر ارتباطلی که در بیلن خرده فرهنگ های 
مختللف بلا هلم متفلاوت اسلت، آهنلگ و زیروبم صلدای افراد اسلت کله به اجمال به 

بررسلی آن می پردازیلم.

آهنگ و زیروبم صدا در خرده فرهنگ های گوناگون
 علادت بله لحلن صلدا از جانلب افلراد گاهلی موجب می شلود تلا در برخورد بلا لحنی 
دیگلر، آن لحلن غیرطبیعلی جلوه کند؛ برای مثلال دو نفر کله دارای دو خرده فرهنگ 
بلا دو سلبک گفتگویلی متفاوت انلد، به طورقطلع بلا توجله بله خرده فرهنلگ خویش، 
بلا لهجله، آهنلگ، زیروبلم و در مجملوع حاللت مخصلوص به خلود سلخن می گویند؛ 
حتلی نلوع تلفلظ واژه ها در یک خرده فرهنگ، از شلهری به شلهر دیگر متفاوت اسلت. 
حلال اگلر فلردی شلناخت مناسلبی از مخاطب یلا گوینده مقابل خود نداشلته باشلد، 
چه بسلا در هنگاملی کله آن فلرد آرام یلا عصبانی اسلت، این گونه تصور کنلد که لحن 

طلرف وی خسلته کننده، یکنواخت یا ناخوشلایند اسلت.
 آهنلگ صلدا ناشلی از ترکیبلی از سلرعت، مکلث، رسلایی و از همله مهمتلر تغییلر 
زیروبلم آن صداسلت. حاللت جسلمانی دهلان و حنجلره، آهنلگ صلدا را مشلخص 
می سلازد. زیروبلم صلدا نیلز ماننلد رسلایی یلا مالیم بلودن آن، معانی نسلبی متفاوتی 

دارد.
بلنلدی و سلرعت  نیلز  ازآنجایی کله نشلانه هایی ماننلد تغییلرات زیروبلم صلدا و   
صحبت کلردن، نشلانه بیان هلای احساسلی هسلتند، بله همیلن دلیلل زن هلا بیش از 
مردهلا، از تغییلرات زیروبلم صلدا اسلتفاده می کننلد. همان طلور کله مشلخص اسلت 
زن هلا بیلش از مردها به احساسلاتی بودن شلهرت دارنلد. همین مطلب در ملورد افراد 

یلک فرهنلگ خلاص نیلز صلدق می کند.
 در برخلی از ملوارد و از نظلر بعضلی از افلراد، صلدای بسلیار بلنلد نشلانه شلخصیت 
منفلی افلراد اسلت و گاهلی در فرهنلگ عموملی از آنلان با عنوان گسلتاخ یلا بددهن 
نلام می برنلد. در بسلیاری از ملوارد، بلنلدی صلدای افراد دالیلل روحی و روانلی دارد؛ 
از سلوی دیگلر ایلن نلوع صلدا نشلان دهنده شلادی، غلرور، جوانلی، للذت و خوشلی 
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هلم بله حسلاب می آیلد؛ املا گاه ایلن افلراد بلا صلدای بلنلد خلود بله دیگلران اجازه 
صحبت کلردن نمی دهنلد. البتله فراملوش نکنیلم کله ممکن اسلت صلدای بلنلد ما با 
لحلن تحکم آمیلز نیلز همراه شلود و به کالم ملا جنبه دسلتوری بدهد که خلود  نوعی 

اختلالل در ارتبلاط بلا دیگران را سلبب می شلود.
 احملد یحیایلی ایلله ای در کتلاب تشلریفات هتلل می گویلد: »همان طلور کله هلر 
متفلاوت  جهلات  بسلیاری  از  دیگلر  خرده فرهنگ هلای  بله  نسلبت  خرده فرهنلگ 
اسلت، از نظلر ارتباطلی نیلز تفاوت هایی مشلهود اسلت. برای مثلال ملردم آذربایجان 
عموملاً بلندتلر و درشلت تر از ملردم فلارس و اصفهلان سلخن می گوینلد. همچنیلن 
شهرنشلینان نسلبت بله روسلتاییان و عشلایر آرام تلر و بلا بلنلدای کمتلری سلخن 
می گوینلد. در تبییلن عللت یا علت هلای این پدیلده، عواملل گوناگونی دخاللت دارند 
و یکلی از آن هلا محیلط جغرافیایلی و شلرایط اقلیملی اسلت. مردمان کوهسلتان ها و 
دشلت های فراخ، به نسلبت شهرنشلینان از بلندای بیشلتری در سلخنگویی و محاوره 
اسلتفاده می کننلد. شلغل و حرفله نیز در بلندای صدا مؤثر اسلت. کارگلران و کارکنان 
سلازمان های صنعتلی که با سلروصدای بیشلتری سلروکار دارنلد، از کارمنلدان اداری 
کله در دفترهلای تمیز و بی سلروصدا و با موزیلک مالیم کار می کننلد، بلندتر صحبت 
می کننلد. معلملان عمدتلاً نسلبت بله دیگلر حرفه هلا، ماننلد پزشلکان یلا کارمنلدان 
دفتلری و حسلابداران از بلنلدای صلدای بیشلتری در محلاوره بلا دیگلران اسلتفاده 
می کننلد. از سلوی دیگلر هلر انلدازه سلروصدا و عوامل اختالل زا وجود داشلته باشلد، 

بلنلدای صدایلی بیشلتر می شلود« )سلایت برترین هلا، 1389(.
وقتلی قلرار اسلت، در هلر روز و سلاعت از عمرملان، دقایلق زیلاد و متواللی را صلرف 
صحبت کلردن بلا دیگلران و جلذب جوانلان کنیلم، چه بهتلر کله دربلاره مقتضیلات و 
نحلوه صحبت کلردن و تفاوت هلای خرده فرهنگلی در ایلن خصلوص بیشلتر بدانیلم و 
مهم تلر از آن، ایلن داشلته ها را در عملل به کار بگیریلم. به همین دلیلل در این بخش 

بلا تفصیل بیشلتری بله ایلن موضلوع پرداخته ایم.
 در تعاملل بلا نسلل جلوان، توجه بله بافلت فرهنگلی و خرده فرهنگی که بله آن تعلق 
دارنلد، بسلیار مهلم اسلت؛ به گونله ای کله گاه بی توجهلی بله آن هلا موجلب شکسلت 
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تعامل هلای مثبلت فلرد خواهد شلد.

اصول تعامل سازنده با خرده فرهنگ ها
1. مطالعه و شناخت دقیق مختصات خرده فرهنگ منطقه و بافت فرهنگی آن.

2. برقرارکلردن ارتبلاط نزدیلک بلا چند نفر از اهالی مؤمن و مسلجدی محل و کسلب 
اطالعات الزم.

3. داشلتن صبلر و حوصلله در کسلب آگاهی هلای الزم و پرهیز از شلتاب زدگی در این 
خصوص.

4. کسلب اطلالع از آداب زندگلی اجتماعلی ماننلد مهمانی هلا، مسلافرت ها، نحلوه 
حل وفصلل تنش هلا، مشلارکت های جمعلی در املور خیلر و املور عبلادی.

5. کسلب اطلالع از آداب آیین هلای مذهبلی منطقله ماننلد دهله اول محلرم، ملاه 
مبلارك رمضلان، تدفیلن املوات و برگلزاری جشلن ها.

6. شلناخت دقیلق آداب معاشلرت و نلوع برقلراری تعامل هلای بیلن افلراد و سلبک 
احترام هایلی کله بیلن ایشلان وجلود دارد.

7. شناسلایی تفلاوت در شلکل رفتارهلای اجتماعلی و عبلادی و نحلوه حضلور در 
مراسلم های عبلادی جمعلی ماننلد نمازهلای جماعلت و نملاز عیلد سلعید فطلر.

8. احتلرام بله آداب و رسلوم موجلود اقلوام و برخلورد منفلی و شلماتت نکلردن آداب 
موجود.

9. توجه به آداب و رسوم خواستگاری، ازدواج و نحوه مهمانی های مخصوص آن ها.
10. توجله بله نحلوه بررسلی و حل وفصلل تعارض هلای ایجادشلده بیلن همسلران و 

جایلگاه خانلواده و بلزرگان در فیصلله دادن بله این گونله مناقشلات.
11. توجله بله نگاه هلای مردسلاالرانه، زن سلاالرانه یلا کودك سلاالرانه فرهنلگ عامله 

ملردم و آشلنایی بلا چگونگلی کارکلردن در هلر یلک از شلرایط موجود.
12. دقلت در فرهنلگ عموملی کار و اشلتغال اصللی ملردم منطقله و جایلگاه کار در 

آن ها. نگلرش 
13. شناسلایی خرافلات رسلوخ یافته در زندگلی، مناسلبات اجتماعی، عبلادی و دینی 
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ملردم منطقه.
14. داشتن نرمش توأم با آرامش در ارائه اعتقادات صحیح.

15. داشتن چهره ای بشاش و گشاده در برخورد با همه.
16. نشان دادن گفتار و رفتار درست و مناسب در اعمال شخصی.

17. شناسلایی مشلکالت عملده منطقله و جوانلان، به خصلوص نحلوه ملراوده آن ها با 
بزرگان.

18. شناسایی مقاومت های موجود در آن خرده فرهنگ در مقابل تغییرات.
19. آغازکردن تغییر از مسلائل بسلیار کوچک و پیش پاافتاده و توجه به تدریجی بودن 

تغییرها.
20. احتلرام زیلاد بله همله افلراد، به خصلوص جوانلان و کوچکترهلا؛ بلرای مثلال 

بلندشلدن در هنلگام ورود هلر نفلر بله جلسله.
21. جویای احوال شخصی هر فرد شدن.

22. پیگیری حال افراد مؤمن بیمار و حضور در منازل ایشان برای احوال پرسی.
23. توجه به میزان و شدت پایبندی افراد به سنت های محلی.

24. تأکید بر نقاط قوت خرده فرهنگ محلی.
25. نادیده گرفتن نقاط ضعف خرده فرهنگ و نپرداختن به آن ها.
26. گفتگوی تعاملی با جوانان درباره مشکالت فرهنگی موجود.

27. درخواست ارائه رفتار و فرهنگ جایگزین برای اشکال ها توسط خود جوانان.
28. توجه به تفاوت های مذهبی موجود در یک خرده فرهنگ.

  در جلدول زیلر بعضلی از ویژگی هلای متفلاوت خرده فرهنگ هلای کشلورمان در 
برقلراری تعاملل و مناسلبات اجتماعلی را بررسلی کرده ایلم:



253  فصل  هشتم:  اصول تعامل سازنده در خرده فرهنگ های کشور

زمانآداب غذا خوردننوع هدیهفراپیام هانحوه سالم کردنخرده  فرهنگ

دست دادِن آذری
محکم، 

دست به سینه و 
چاق سالمتی 

طوالنی

خنده واضح و 
چشم ها حالت 

مهربان

شیک، باکالس 
و عمومًا 

گران قیمت

میز و صندلی
و سفره روی 

زمین

صرف شام
دیروقت

دست دادن اصفهانی
رسمی، ولی 

صمیمانه با روی 
خوش

استفاده زیاد 
از زبان بدن و 
حرکات دست

گران قیمت و
گل و شیرینی

میز و صندلی
و سفره روی 

زمین

صرف شام
دیروقت

دست دادن بوشهر
خونگرم

بیشتر خرما و احترام زیاد
ماهی

شام زودهنگامسفره روی زمین

دست دادن تهران
عادی و استفاده 

از واژه »چه خبر« 
با صدای مالیم

صورت با لبخند
خیلی رسمی

عمومًا گل و 
شکالت و 

شیرینی

میز و صندلی
مهمانی ها در 

رستوران

آخر شب و حدود 
نیم ساعت

دست دادن سیستان
همراه با روبوسی 

صمیمی با 
صدای بلند

چای و توجه و پذیرش
منسوجات

شام بعد از اذان سفره روی زمین
مغرب

دست دادن شمالی
مهربانانه و 

صمیمی

کاًل حس خوب 
پیداست

مرکبات
عادی و ساده

صرف شام بعد از سفره روی زمین
اذان مغرب

صبر می کنند عرب
مخاطب اول 

سالم کند و 
معانقه می کنند.

عموم کارها با 
دست راست؛ کار 

با دست چپ را 
مکروه می دانند.

سفره روی زمین هدیه نمی دهند.
و با دست راست 

غذا می خورند.

سفره؛ غذا 
طوالنی 
می شود.
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زمانآداب غذا خوردننوع هدیهفراپیام هانحوه سالم کردنخرده  فرهنگ

دست دادن ُکرد
محکم

همراه با روبوسی 
و گرفتن بازوی 

مخاطب و 
صدای بلند

بسیار
مهمان نواز

و غیورند

خوراکی های 
محلی و لوازم 

سنتی

سفره روی زمین
شروع غذا با 

بزرگترهاست

زود شام 
می خورند

دست دادن لر
همراه با روبوسی 

و دست به سینه 
و صدای آرام و 

هیجانی

مهمان نوازی
و احترام زیاد

صرف شام سفره روی زمینلبنیات محلی
مقارن غروب 

آفتاب



فصل  نهم: روش های عملی 
تعامل فعال با جوانان
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نقلل شلده اسلت کله سلقراط بعضی اوقلات جللوی دروازه شلهر آتن می نشسلت و به 
غریبه هلا خوشلامد می گفلت. روزی غریبله ای نلزد او رفلت و گفلت: ملن می خواهلم 
در شلهر شلما سلاکن شلوم. اینجا چگونه مردمی دارد؟ سلقراط پرسلید: در زادگاهت 
چگونله مردمانلی زندگلی می کننلد؟ مرد غریبله گفت: ملردم چندان خوبی نیسلتند. 
دروغ می گوینلد، حّقله می زننلد و دزدی می کننلد. بله همیلن دلیل اسلت کله آنجا را 
تلرك کلرده ام. سلقراط بله وی گلت: ملردم اینجلا نیلز همان گونه انلد؛ اگر بله جای تو 
بلودم، بله جسلتجو ادامله ملی دادم. چندی بعلد غریبه دیگری به سلراغ سلقراط رفت 
و دربلاره ملردم آتلن سلؤال کرد. سلقراط از آن مرد هم پرسلید: آدم های شلهر خودت 
چگونله آدم هایلی هسلتند؟ غریبله پاسلخ داد: فوق العاده انلد؛ به هم کملک می کنند و 
راسلتگو و پرکارنلد؛ چلون می خواسلتم بقیله دنیا را ببینلم، ترك وطن کردم. سلقراط 
پاسلخ داد: اینجلا هلم همین طلور اسلت؛ مطمئلن بلاش این شلهر همان جایی اسلت 

کله تصلورش را می کنی!
 ملا دنیلا را آن گونله می بینیلم کله خلود هسلتیم و در دیگلران چیزهایلی را می بینیم 
کله در درون ملا وجلود دارد. انسلانی کله مثبت نگلر و خیراندیش باشلد، هر جلا برود، 
در اطلراف خلود و در آدم هایلی کله بلا آن هلا ارتبلاط دارد، جلز نیکویلی نخواهد دید 
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و انسلان کج اندیلش و منفی بلاف نیلز هلر جلا بلرود، جلز زشلتی و نقصلان در محیلط 
پیراملون خلود چیلزی را نخواهلد دیلد. وقتلی ملا خودملان تغییلر نکنیم، هلر جا که 

برویلم، آسلمان همین رنگ اسلت. 
در ایلن بخلش بلا آگاهلی از اصلول و فنونلی کله زمینله  ایجلاد و ادامله یلک رابطله 
مؤثلر و هدفمنلد بلا جوانلان را می سلازند، بله روش هلای عمللی دیگلری می پردازیلم 
کله موجبلات جلذب جوانلان را فراهلم می آورنلد و در صلورت قرارگرفتلن در کنلار 

روش هلای تعاملل مؤثلر، زمینله جلذب حداکثلری جوانلان را مهیلا خواهنلد نملود.

روش های مستقیم جذب جوانان به مسجد
جامعله سلالم، پلاك و مقتدر در گلرو وجود جوانانی سلالم و پاك، مقتدر و آزاد اسلت. 
بررسلی بهتریلن راه هلای جلذب جوانلان بله سلوی دیلن فرصتی اسلت تا مسللمانان 

بتواننلد هرچه بیشلتر جوانلان، نیازها و راه حل مشکالتشلان را بشناسلند.
 در ابتلدا الزم اسلت بدانیلم دیلن بلرای جلوان چله ارزش و جایگاهی دارد کله او را به 
سلوی آن دعلوت می کنیلم. کلدام درد او را و بله چله میزانلی درملان می کنلد و کدام 
مشلکل او را حلل و کلدام معضل از معضلالت وی را رفع می کند. دیلن برای جوان نان 
نمی شلود؛ پوشلاك نمی شلود؛ خانه مجلل و آپارتمان وسلیع و همسلر زیبا نمی شلود! 
پلس دیلن چیسلت؟ چله جایگاهلی در زندگلی انسلان دارد؟ کسلی که آن را داشلته 
باشلد، چله موقعیتلی دارد و کسلی کله فاقد آن باشلد، به چله دردی مبتال می شلود؟ 
پاسلخ درسلت و بجلا بله ایلن پرسلش ها می توانلد بهتریلن راه جلذب جوانلان را به ما 

بیاموزد. 
حقیقلت آن اسلت کله دیلن مجموعله ای از دسلتورالعمل های زندگی اسلت که جوان 
را راهنمایلی می کنلد و او را از افتلادن بله دام افلراط و تفریلط بازملی دارد. دیلن 
مجموعله ای از آموزه هلای الزم بلرای زندگلی اسلت کله نیازهلای انسلان را تأییلد و 
راه بلرآورده کلردن آن هلا را بله انسلان می آملوزد و آنلگاه  کله انسلان بلر اثلر نادانلی 
و یلا هلر عملل دیگلر بله بیراهله رفلت، دلسلوزانه دسلت او را می گیلرد و بله مسلیر 
کملال بازمی گردانلد و تلا انتهلای مسلیر او را تنهلا نمی گلذارد. به طلور خالصله دیلن 
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دسلتورالعمل زندگلی، راهنملای موفقیت هلا و بازدارنلده  انسلان از بیراهله اسلت. 
ازآنجاکله دیلن مجموعله دسلتورالعمل های زندگلی اسلت و بهتریلن راه هلای جلذب 
نیلز یکلی از همیلن دستورالعمل هاسلت، باید آن هلا را نیز در خود دین جسلتجو کرد.

1. خداوند متعال در سوره اعراف از آیه 58 به بعد بهترین راه های جذب مردم توسط 
به سوی دین خدا، دو  برای جذب مردم  به تصویر می کشد. پیغمبران  را  پیغمبران 
ویژگی از ویژگی های خود را مطرح و در صدد اثبات آن ها برای مردم برآمده اند: یکی 

»نُصح« یعنی دلسوزی و دیگری »امین بودن«: »َو أَنَاْ لَُکْم نَاِصٌح أَِمیٌن« )اعراف: 68(.
    تدبّلر در ایلن آیلات و به خصلوص در ایلن دو واژه ملا را بله این نتیجه می رسلاند که 
بهتریلن راه  جلذب ملردم ناصلح و امین  بلودن و اثبلات آن دو برای ملردم، به خصوص 
نسلل جلوان اسلت. در جامعله ملا کسلانی هسلتند کله دلسلوزی و امانلت دارنلد؛ اما 
هنلر به اثبات رسلاندن ایلن دو ویژگلی را بلرای ملردم ندارند. داشلتن ایلن دو ویژگی و 
به اثبات رسلاندن آن بلرای ملردم یلک پیش شلرط دارد و آن اختلالط بلا مردم اسلت. 
پیغمبلر خلدا می فرماینلد: »المؤمن الّذی یخاللط الّناس ویصبر عللی أذاهم أعظم 
أجلراً ملن المؤملن الّلذی الیخاللط الّنلاس و الیصبر عللی أذاهلم: مؤمنی که بلا مردم 
اختلالط می کنلد و بلر اذیت و آزارشلان صبلر می کند، اجرش بیشلتر اسلت از مؤمنی 
کله بلا ملردم اختلالط نمی کنلد و بر اذیلت و آزار آنلان صبر نلدارد« )سلنن ابن ماجه، 

جزء12(. ص39، 
 کسلی کله بخواهلد جوانلان را بله سلوی دیلن خلدا جلذب کند، تلا با ملردم اختالط 
و رفت وآملد نداشلته باشلد، از یلک طلرف نمی توانلد بله درد و رنلج آنان پی ببلرد و از 
طلرف دیگلر هویّلت و شلخصیت واقعلی و نیلت خداپسلندانه  او بلرای ملردم مجهول 
می مانلد و تلا ملردم او را نشناسلند، نمی تواننلد بله وی اطمینلان و نسلبت بله وی 
احسلاس امنیلت و آرامش داشلته باشلند و نیلز نمی تواننلد بپذیرند کله چنین فردی 
دلسلوز آنلان اسلت. اختلالط و رفت وآملد ملداوم با مردم و شریک شلدن در خوشلی و 
ناخوشلی ملردم فاصله هلا را کلم می کنلد و به تدریلج ملردم متوّجله می شلوند که فرد 
واقعلاً دلسلوز آنلان اسلت؛ بنابرایلن از آن پلس او را امیلن خلود می داننلد و بلا وی به 
مشلورت می پردازنلد و سلفره  دل خلود را پیلش او بلاز می کننلد؛ او را طبیلب دردها 
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و پناهلگاه واقعلی خلود می داننلد و هیچ وقلت راضلی نیسلتند او را از صحنله زندگلی 
خلود دور کننلد و حتلی درصورتی کله کینه توزان و حاسلدان بخواهنلد مانع حرکت او 
شلوند و او را از ملردم بگیرنلد، هملان ملردم مدافع وی خواهند شلد و بله حمایت از او 
خواهنلد پرداخلت. اثبات دلسلوزی و امین بودن بلرای مردم، نیازمند ازخودگذشلتگی 

و صبلر و بردباری اسلت.
2. انسلانی که از ویژگی های امانت داری و نُصح برخوردار باشلد و هنر به اثبات رسلاندن 
آن دو را بلرای ملردم نیلز داشلته باشلد، می توانلد جوانان را به سلمت دیلن که همان 
دسلتورالعمل زندگی اسلت، جذب کند و از چشلمه زالل آن، آنان را سلیراب سلازد و 
بله سلاحل امنیلت و آرامش برسلاند. امروزه بر اثر تبلیغات دشلمنان و جهل دوسلتان 
دیلن ملورد تنّفلر و ظللم قرار گرفتله و طرفلدارن واقعی آن غریلب مانده انلد؛ بنابراین 
بایلد دلسلوزان و خیرخواهلان دیلن، به خصلوص نسلل جلوان، بیلش از هلر زمانلی از 
خلود مایله بگذارنلد و در ایلن راه به صبلر و مقاومت بپردازند و به تالش برای رسلیدن 
بله هلدف خلود کله جلذب ملردم و جوانلان بله سلوی دیلن اسلت، ادامله دهنلد و از 

نکوهلش سلرزنش کنندگان نهراسلند )نقلل به مضملون از تبیان(.
3. برنامه هلا: الزمله حضلور پررنلگ جوانلان در مسلجد، وجلود برنامه هلای فرهنگلی 
پُربلاری اسلت که سلبب جلذب آنان به مسلجد گردد؛ لذا الزم اسلت متولّیان مسلجد 
برنامه ریزی هایلی عمیلق و کاربلردی بلرای جللب جوانلان تشلنه بله مسلجد را انجام 
و اولویلت برنامه هلا را رسلیدگی بله املور جوانلان از جهلات مختللف قلرار دهنلد؛ 
همچنان کله املام صلادق  بله ابوجعفلر أحلَول کله وی را بلرای تبلیلغ بله بصلره 
لیوخ: بر تو باد جوانلان و رها  لَباِب و َدْع َعْنلک الشُّ فرسلتاده بلود، فرملود: »َعلَیلک بِالشَّ

کلن پیلران را )کلینلی، 1429 ق، ج2، ص224(.
 شایسلته اسلت مسلئوالنی کله بله هلر نحلو در برنامه ریزی هلای مسلاجد شلرکت 
دارنلد، برنامه هلا را چونلان بذرهایلی متنلّوع و جلّذاب قلرار دهنلد تلا هنگاملی  که در 
زمیلن خاللی دل و جان جوانان کاشلته می شلوند، ثمراتی بس گرانبها داشلته باشلند. 
ََّملا َقلْلُب الَْحلَدِث کاألْْرِض الَْخالِیلِه َملا  امیرالمؤمنیلن عللی دراین بلاره فرملود: َ»إِن
أُلِْقلی فیهلا ِملْن َشلی ٍء َقِبلَْتله : همانا دل جلوان مانند زمین خالی اسلت کله هر چه را 
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در آن افکنلده شلود، می پذیلرد« )حرانلی، 1404ق، ص70(.
 در مسلاجدی که خأ برنامه های معنوی، تشلویقی، ورزشلی، آموزشلی و کرسلی های 
آزاداندیشلی وجلود دارد، جوانلان تمایلل کمتری به حضلور گسلترده در نماز جماعت 
خواهنلد داشلت؛ چراکله ایلن مسلائل اولویت هلای ویلژه ای بلرای جوانلان دارد و 
بدین واسلطه می تلوان آنلان را بله مسلجد نزدیلک و جلذب کلرد. فقلدان برنامه هلای 
ویلژه  دختلران جلوان نیلز می توانلد در ضعلف حضلور آنلان در مسلجد موثّلر باشلد؛ 
همچنیلن اگلر برنامه هایلی منسلجم بلرای هدایلت وقلِف واقفلان در مسلائل ویلژه 
جوانان در مسلجد و غیر آن وجود نداشلته باشلد، می تواند مانعی دیگر در این مسلیر 
باشلد. به هرحلال مسلجد و متولّیلان آن بایلد چشلم اندازی بلندملدت را بلرای جلذب 
جوانلان بله مسلجد ترسلیم کننلد کله الزمله ایلن کار داشلتن برنامه ریلزی مناسلب 

اسلت )بهشلتی، 1394(.
4. یکلی از مهم تریلن راه هلای جلذب جوانلان، برگلزاری کالس هلای قرآن در سلطوح 
مختللف و در موضوعلات متنلوع اسلت. کالس هلای روخوانلی، روان خوانلی، تجویلد، 
تفسلیر، داسلتان های آموزنده قرآنی، قرائلت، تحقیق و ترتیل موجبلات حضور جوانان 
در مسلجد را فراهلم می نمایلد. فطرت پاك جوانلان در مقابل آیات الهلی و فهم معانی 

آن بسلیار نلرم و پذیرنلده اسلت و بلا تلنگلر کوچکی جلذب معنویات الهی می شلود.
 دوره روخوانلی و روان خوانلی اولیلن مرحلله یادگیلری قلرآن کریلم و درعین حلال 
پیش نیلاز آموزشلی سلطوح باالتر اسلت؛ ازایلن رو متقاضیلان در بدو امر ملورد ارزیابی 
قلرار می گیرنلد و در صلورت تسللط بلر روخوانلی و روان خوانلی، در سلطوح باالتلر 
مشلغول بله فعالیلت می شلوند. هلدف از برگلزاری دوره روخوانلی و روان خوانی عالوه 
بلر ایجلاد بسلتر انس بلا قرآن کریلم، فراهم نملودن مقدملات الزم جهلت آموزش های 
تخصصلی در سلطوح باالتر اسلت. در نهایلت افرادی که در این دوره شلرکت می کنند، 
قلادر خواهنلد بلود عالوه بلر آشلنایی کامل با قواعلد روخوانلی و روان خوانلی، مهارت 

الزم را در خوانلدن صحیلح و روان قلرآن کریلم کسلب کنند.
5. دوره های تجوید در دو سطح برگزار می شود: 

الـف( تجویـد سـطح یـک: افلرادی کله در کالس تجویلد سلطح یلک شلرکت می کننلد، 
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قواعلدی همچلون غّنله، قلقلله، تفخیم و ترقیلق، انواع مدهلا، مخارج حروف، اسلتفال 
و اسلتعال، اظهلار و اخفلاء، عالمت های وقلف و امثالهم را فراخواهندگرفلت. طول دوره 
حلدود 34 جلسله )4 ملاه( اسلت که به صورت پیشلنهادی، 2 جلسله در هفتله برگزار 

شود.
ب( تجویـد سـطح دو. افلرادی کله متقاضلی شلرکت در دوره تجویلد سلطح دو باشلند، 
طلول دوره حلدود 48 جلسله )2 تلرم( اسلت کله به صورت پیشلنهادی، 2 جلسله در 

هفتله برگلزار خواهد شلد.
6. دوره آملوزش قرائلت تحقیلق )تقلیلدی(؛ افرادی کله عالقه مند به شلرکت در دوره 
قرائلت تحقیلق قلرآن کریلم هسلتند، پلس از سلپری کردن دوره تجویلد سلطح یک، 
مجلاز بله شلرکت در ایلن دوره خواهند بلود. هدف از برگلزاری این دوره، ایجاد بسلتر 
انلس بلا قلرآن کریم از طریق آملوزش تخصصی قرائلت تقلیدی، صلوت و لحن، الحان 
عرب و کسلب مهارت های بیشلتر در زمینه تجوید سلطح دو اسلت. این دوره مشلتمل 
بلر 72 جلسله )3 تلرم( اسلت کله به صلورت 2 جلسله در هفتله برگلزار می شلود. در 
طلول دوره انتخلاب اسلتاد مرجلع برای هر فرد به تشلخیص اسلتاد اسلت. افرادی که 
در ایلن دوره شلرکت می کننلد، در نهایلت توانایلی خواهنلد داشلت 10 تلا 15 تالوت 

از اسلاتید مرجلع خود را به صلورت تقلیلدی فرابگیرند.
7. دوره آملوزش حفلظ قلرآن کریلم؛ افلرادی که عالقه منلد به شلرکت در دوره حفظ 
قلرآن کریلم هسلتند، پلس از سلپری کردن دوره روخوانلی و روان خوانلی و همچنیلن 
تجویلد سلطح یلک، در ایلن دوره شلرکت خواهند کلرد. هلدف از برگزاری ایلن دوره 
ایجلاد بسلتر انلس بلا کالم اهلل مجیلد از طریق آموزش حفلظ قرآن کریلم، فهم و عمل 
بله آیلات و ترویلج آموزهلای انسان سلاز آن در میلان اقشلار مختللف جامعله اسلت. 
علالوه بلر ایلن، قرآن آملوزان با شلیوه های مختللف حفظ، ملرور و تثبیت قلرآن کریم 

و همچنیلن ترجمله و مفاهیلم آیات آشلنا خواهند شلد.
8. کالس مقدملات تدبلر در قلرآن؛ تدبلر در قلرآن موهبتلی الهلی اسلت کله انسلان 
می توانلد بله  وسلیله آن در قلرآن اندیشله کنلد و اندیشله هایش را مبنلای سلنجش 
حلق از باطلل قلرار دهلد و بر اسلاس توجهی که بله کالم خاللق دارد، بله برنامه ریزی 
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مطلوبلی در زندگلی دسلت بزنلد و حیلات طّیبله را تجربله کنلد. در ایلن دوره سلعی 
می شلود مبانلی، مقدملات و کلیلات روش هلای تدبلر در قلرآن به صلورت عمللی و 

کاربلردی آملوزش داده شلود.
9. پلرورش تفکلر قرآنلی؛ همله می دانیلم کله انسلان برای رسلیدن بله موفقیلت باید 
تفکلر کنلد و تلا حلدود زیلادی هم از نتایلج بلد تفکرنکردن آگاهیلم؛ ولی بسلیاری از 
ملا نمی دانیلم کله بله چله  کاری تفکلر می گوینلد، چگونله می تلوان تفکر کلرد، تفکر 
صحیلح بله چله چیزهایلی وابسلته اسلت، چلرا بعضلی وقت هلا فکرهلای ملا نتیجله 
نمی دهلد و چگونله می توانیلم قلدرت تفکر خلود را ارزیابلی کنیلم و مهارت های خود 
را در ایلن زمینله بلاال ببریلم. در ایلن مباحث می خواهیلم قدرت فکرکلردن را در خود 

بلاال ببریلم و مهلارت تفکلر را بلر اسلاس آموزه هلای قرآنی تجربله کنیم.
10. پلرورش تفکلر بنیلادی؛ انسلان بلرای اینکه قوای مختللف وجود خود را بشناسلد 
تلا بلا آن هلا بله سلعادت حقیقی برسلد، بایلد قوانین ثابلت عالم هسلتی را بشناسلد و 
برمبنلای آن هلا عملل کنلد. توانایلی تعقل بلرای همین در انسلان نهاده شلده اسلت. 
در دوره تفکلر بنیلادی سلعی می کنیلم، ضملن تبییلن رابطله میلان تفکلر و تعقل، با 
انجلام تمرین هلای عمللی و کاربردی، توانمندی خود را در اسلتفاده صحیلح از این دو 

قلوه و ارتبلاط مؤثلر میلان آن ها فعلال نماییم.
11. تفکر مشلاهده ای؛ با درك تعریف درسلت از مشلاهده و جایگاه آن در رشلد انسان 
و شلناخت آفت هلا و موانلع تحقلق آن و همچنیلن مزیّن شلدن به طهلارت و تزکیه در 
ایلن مسلیر، بهره منلدی از مشلاهده در رسلیدن به سلعادت اخلروی افزایلش می یابد. 
هلدف ایلن دوره توجله به اهمیت مشلاهده با اسلتفاده از پلرورش مهارت های مختلف 
اسلت و یکلی از دسلتاوردهای آن، دسلت یافتن بله عللم بله وجلود مراتلب مشلاهده، 

متناسلب بلا مراتب وجلودی انسلان خواهد بود.
12. تفکلر پرسشلی؛ سلؤال و پرسلش نمودی از جسلتجوگری انسلان اسلت تلا با آن، 
نیازهایلش را ابلراز کنلد و حیلات و سلعادت را بلرای خلود رقلم بزنلد. سلؤال، نه تنهلا 
عنصلر کلیلدی در جریلان زندگی انسلان، که نملودی از نلوع تفکر، عللم، جهان بینی، 
درك، فهلم و شلعور اوسلت. در ایلن کالس به قلدر تلوان خود، بله پرسلش در جایگاه 
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یلک موضلوع ضلروری در زندگلی انسلان می پردازیلم و آن را بلا اسلتفاده از دو منبلع 
قلرآن و روایلات اهل بیلت ملورد توجله و تبییلن قلرار می دهیم.

13. سلاختار وجلود انسلان؛ انسلان موجلودی اسلت کله قلدرت یافتله بله ملدد قوا و 
امکاناتلی کله در اختیلار دارد، املور زندگی خود را به بهترین شلکل مدیریلت و تدبیر 
کنلد؛ وللی بلرای اسلتفاده از ایلن امکانات که وجله تمایز او و سلایر موجودات اسلت، 
بایلد خلود را بشناسلد. بلرای ایلن منظلور الزم اسلت بدانلد کله هدایت و رشلد او در 
چیسلت؛ نعمت هلا و امکانلات ویلژه ای کله بله او عطا شلده اسلت، کلدام اسلت؛ نحوه 
اسلتفاده او از امکاناتلش چگونله اسلت؛ در ایلن کالس سلعی می کنیلم هلر چیلزی را 
سلر جلای خلود بگذاریلم تلا رشلد کنیلم و هدایلت شلویم. بلر ایلن اسلاس بله  قصد 
یافتلن پاسلخ سلؤاالت فوق، بله مطالعه قلرآن و روایلات می پردازیم و سلعی می کنیم 
بلا کنارگذاشلتن ذهنّیت هلای رایج، انسلان را تنهلا از منظر خالق و مدبر عالم هسلتی 

شناسلایی و معرفلی کنیم.
14. آشلنایی با سلاختار هسلتی؛ هدف این کالس تبیین سلاختار هسلتی است. الزمه 
ایلن املر، داشلتن نگاهلی عمیق به سلاختار نلزول حقیقت در همه هسلتی اسلت که 
هیلچ  چیلز از قلملرو نظام منلد آن خارج نیسلت. انسلان تنهلا می توانلد از طریق وحی 
بله ایلن منظلر دسلت یابد و هیلچ راهی غیلر از آن وجود نلدارد؛ لذا این عللم منحصر 
در عللم نبلوت و از کراملات اولیلای الهلی اسلت. هرچنلد همله سلوره های قلرآن این 
سلاختار را تبییلن می کننلد، در بیلن آن هلا سلوره های حوامیلم کله بله تلاج قلرآن 

شلهرت دارنلد، در ایلن خصوص از درخشلش ویلژه ای برخوردارند.
15. داستان نویسلی قرآنی؛ قرآن قرآن اسلت؛ داسلتان داسلتان اسلت؛ انسلان انسلان 
اسلت؛ قلرآن داسلتان دارد، دربلاره انسلان و جهلان؛ داسلتانی هایی مشلخص و قابلل 
اشلاره و داسلتان هایی در الیه هایلی عمیق تلر کله بلا انلس، تفکلر و تدبلر می شلود 
کشفشلان کرد، پرداختشلان نمود و معادلشلان را در این زمانه و روزگار بازسلازی کرد 
تلا انسلان زمانله  ملا نیلز بتوانلد داسلتان رنج ها، آرزوهلا، شلادی ها و همه  شلدن ها و 
نشلدن هایش را از زبلان خلدا بشلنود. داستان نویسلی قرآنی آرزوی شلنیدن داسلتاِن 
انسلان و جهلان از خداسلت و ملا قلرار اسلت در ایلن کارگاه هلا بلر این طریلق برویم؛ 
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بلرای همیلن، هلم الزم اسلت قلرآن بخوانیم و بدانیلم و هم  داسلتان. داستان نویسلی 
مقدماتلی و مقدملات تدبلر در قلرآن پیش نیازهای این کارگاه هسلتند و للوازم دیگر و 
همیشلگی اش، دغدغله و دغدغله و دغدغله اسلت و عالقله و عالقه و عالقه و پشلتکار 

و پشلتکار و پشتکار.
16. آموزش مهارت پوسلتر و کلیپ سلازی مقدماتی؛ ازآنجاکه هنر و رسلانه از ابزارهای 
مهلم و رایلج بلرای انتقال مفاهیلم گوناگون به شلمار می روند، آشلنایی بلا آن ها برای 
انتقلال هرچه بهتلر مفاهیلم قرآنلی ضلروری بله نظلر می رسلد. در ایلن کالس تلالش 
می شلود بلا آشلنایی مقدماتلی بلا نرم افلزار فتوشلاپ و برخلی نرم افزارهلای سلاخت 
کلیلپ، بله هملراه ایده هلای قرآنلی، زمینه الزم بلرای طراحلی پوسلترها و کلیپ های 

سلاده قرآنی فراهم شلود.
17. ساختارشناسلی هنلر قرآنلی؛ خداونلد دو دیلده برایملان قلرارداد تلا ببینیلم، تلا 
بنگریلم، تلا گلواه باشلیم و بدانیلم بین رؤیت و شلهود باید نگریسلت، باید نگلران بود. 
فراملوش کرده ایلم کله قلرآن بلا همله عظمت معنلا در همین صلورت و قاللب حریف 
طلبیلده اسلت تلا نشلانمان دهلد که این هلر دو، صلورت و معنلا، اول یکی می شلوند 
و آنلگاه اعجلاز می کننلد. قرارملان ایلن اسلت کله شلاهد آشلتی کنان صلورت و معنا 
باشلیم، شلاید معلومملان شلود دعلوای هنر بلرای هنر یلا هنر بلرای مردم چله اندازه 

زرگری اسلت.
18. کارگاه هلای موضوعلی المیلزان؛ تفسلیر المیلزان و موضوعات مطرح شلده در آن، 
علالوه بلر اینکله می توانلد بله اکثلر شلبهات رایلج در زمینله  مباحلث دینی پاسلخی 
آشلکار دهلد و خأهلای فکلری و اعتقلادی را پلر نمایلد، می توانلد زمینه سلاز طلرح 
نظریلات جدیلد و تولیلد مباحلث علملی موردنیلاز نیلز باشلد. برخلی از عناویلن این 
کارگاه هلا چنیلن اسلت: مهارت هلای فهم قلرآن، زندگی حقیقلی، حقایقی از هسلتی، 
از تفکلر تلا علم، از علم تا عمل، شلیطان و مالئکه )مدرسله دانشلجویی قرآن دانشلگاه 

تهران(.
19. برگلزاری کالس هلای رفلع شلبهات دینلی؛ در حلال حاضلر بیلش از 160 کانلال 
فارسلی زبان در حلال پخلش برنامه هلای مختللف از شلبکه های ماهلواره ای هسلتند و 
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جوانانلی هلم که مخاطلب این برنامه های می باشلند، خواه ناخواه، سلؤاالت و شلبهاتی 
کله ناشلی از نقلص در مطالعله و نداشلتن اشلراف بلر حلوزه مسلائل دینلی اسلت، 
برایشلان ایجلاد خواهلد شلد. یکلی از کالس هلای ضلروری در مسلاجد بررسلی ایلن 
سلؤاالت و پاسلخگویی متناسلب و اقناع کننلده بله آن هاسلت؛ در غیراین صلورت ایلن 
شلبهات موجلب تزللزل در اعتقلادات دینلی  جوانلان و در نتیجه کاهش حضلور و در 

نهایلت حلذف حضلور جوانلان از مسلاجد و مراسلم های دینلی خواهد شلد.
20. برگلزاری کالس اخلالق؛ آیا کالس اخالق را می توان به دورهم نشسلتن و خواندن 
شلعری از اشلعار عرفانلی و در پلی آن به وجودآملدن حالتی خوش و احیاناً روان شلدن 
اشلک از دیلدگان تعریلف کلرد؟ آیلا معنویلت نفلس آدملی و پاالیلش آن، بلا ایلن 
جلسلات و ایلن روش هلا امکان پذیلر اسلت؟ البتله ایلن جلسلات به خودی خلود خوب 
اسلت، وللی کالس اخلالق نیسلت. غرض ما آن اسلت که کالس اخالق بایلد از مطالب 
جلدی عالَلم و نفلس آدملی صحبت کنلد و توجه نفلس آدملی را به خداونلد متعال و 
آخلرت معطلوف کنلد، رذیلت هلای موجلود در نفلس را در نظلر آدملی همان گونه که 
قبیلح و زشلت هسلتند، جللوه دهد و آدمی را به زدودن آن ها تشلویق کنلد و در ترك 

گناهلان احتمالی مؤثر باشلد.
 ویژگلی اول یلک کالس اخلالق مناسلب ایلن اسلت کله در آن بایلد به صلورت جدی 
مطالبلی واقعلی دربلاره تهذیلب نفس و واقعیلات عالم مطرح شلود و این مسلائل باید 
اصلل مطاللب را تشلکیل بدهلد؛ املا خصوصیلت دوم: بله نظلر می رسلد اگلر هلدف 
اخلالق تعاللی آدملی و تقرب یافتلن بله سلاحت خداونلد متعلال اسلت، بایلد در میان 
حقایلِق یاد شلده در بنلد قبلل، مطالبی راکله نقلش تعیین کننده تر و موثرتلری دارند، 
بلا تأکیلد بیشلتری مطلرح کنلد و تلا جلسله بعلدی جوانلان تلالش کننلد آنچله را 
آموخته انلد، در زندگلی واقعلی خلود بله کار بگیرند و سلبک زندگی خلود را بر مبنای 

آن هلا تنظیلم کنند.
  21. برگزاری جلسات احادیث اخالقی - اعتقادی؛ این سخن امیرالمؤمنین علی
را به دقت مالحظه کنید: »والشقی من انخذع لمواه و غروره: و بدبخت آن  کسی است 
که گول هوس و فریب کاری نفس خود را خورده است« )نهج البالغه، خطبه86(. ایشان 
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در جای دیگری می فرمایند: »والحرص و الکبر و الحسد دواع الی التقحم فی الذنوب: 
حرص و کبر و حسد انگیزه هایی برای فرورفتن در ذنوب هستند« )همان، حکمت371(. 
    از املام صلادق  نقل شلده اسلت کله »رأس کل خطیئله حب الدنیلا؛ یعنی آغاز 
هلر خطایلی دوسلتداری دنیاسلت« )کلینلی، ج2، ص315(. چنانچله از آن حضلرت 
نقلل شلده اسلت کله فرمودنلد: »ان سلوء الخللق لیفسلد العملل کملا یفسلد الخلل 
العسلل: براسلتی بلدی اخلالق، عملل را نابلود می کنلد، همان سلان که سلرکه عسلل 

را« )هملان، ص321(.
     در سلوی دیگلِر این گونله روایلات تحذیرکننلده و ترس آفریلن، روایاتلی بسلیار 
جلدی وللی امیدسلاز و تشلویق کننده هلم وجلود دارد؛ بلرای نمونله از حضلرت املام 
صلادق  منقلول اسلت که: »ان صاحب الخلق الحسلن لله مثل اجرا الصائلم القائم: 
همانلا اجلر کسلی که دارای خلق نیکوسلت، همانند ثواب روزه داری اسلت که شلب را 
بله نماز شلب گذرانده اسلت« )هملان، ج،2 ص100(؛ همچنیلن از آن حضرت منقول 
اسلت کله: »البلر و حسلن الخلق یعملران الدیلار و یزیلدان فلی االعملار: نیکلوکاری و 
حسلن خلق، خانه هلا را آبلاد می کننلد و بلر طلول عمرهلا می افزایلد« )هملان، ج2، 

ص100(.
    از هلر دو دسلت ایلن روایلت در میلان احادیلث اهل بیلت کلم نیسلت و بلا 
جسلتجویی سلاده، می تلوان نمونه هلای زیلادی را بله دسلت آورد )هاشلمی رضوانی، 
1393(. کالس هلای اخالقلی مبتنی بر فرمایشلات معصومینبایلد با دقت و رعایت 
جنبه هلای مختللف، روایت هایلی از هر دو بخش را اسلتخراج کنلد و در اختیار جوانان 

گران قلدر بگلذارد تلا املکان رشلد هماهنلگ را برای آن ها تسلهیل سلازد.
22. برگلزاری کالس هلای سلبک زندگلی بلر اسلاس قلرآن و سلیره اهل بیلت؛ 
خانلدان وحلی و نبلوت به عنلوان بهتریلن اولیلای الهلی داری سلبک زندگلی الهلی 
بودنلد؛ بنابرایلن زندگی اهل بیت عصمت و طهارت راهنمای بسلیار روشلنی اسلت 
بلرای کسلانی کله بخواهنلد بله بهتریلن حیلات دنیلوی و اخلروی دسلت یابنلد. این 
مسلئله آن قلدر پراهمیلت اسلت کله در برخلی احادیلث شلیعه، پیلروی از ایشلان به 
معنلای التلزام و تبعیت عملی از سلبک زندگی ایشلان دانسلته شلده اسلت. در زیارت 
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لالُم  مقلدس جامعله کبیلره کله از املام هلادی  نقل شلده اسلت، می خوانیم: »اَلسَّ
َعللی َمحلالِّ َمْعِرَفلِه اهللِ«: سلالم بلر جایگاه هلای شناسلایی خدا. آنچله از این فلراز بر 
می آیلد ایلن اسلت کله بهتریلن راه و جایلگاه بلرای شلناخت خدا و رسلیدن بله خدا 
بررسلی زندگلی اماملان معصلوم اسلت. همچنیلن در فلرازی دیگلر از ایلن زیارت 
آملده اسلت: »َملْن اَتیُکلْم نَجلی َوَملْن لَلْم یَاْتُِکلْم َهلَلک: هلر کلس بله نزد شلما آمد، 

نجلات یافلت و هلر کلس نیاملد هالك شلد«. 
زیلارت جامعله کبیلره تمسلک انسلان بله آن بزرگلواران را »طیبلاً لَِخلِْقنلا َو َطهلاَرًه 
الِنُْفِسلنا َو تَْزکیلًه لَنلا َو کّفلاَرًه لُِذنُوبِنلا«، موجب پاکی اخالق انسلان و پاك شلدن خود 
او و تزکیله او و کفلاره گناهانلش بیان می کنلد. در فرازی از زیارت عاشلورا می خوانیم: 
د«  لد َو آل ُمَحمَّ لد َو َمماتی َمماَت ُمَحمَّ لد َوآِل ُمَحمَّ »اللُهلمَّ اْجَعلْل َمْحیلای َمْحیا ُمَحمَّ
که همان اشلاره به خواسلت خداوند و دعای شلیعه برای قرارگرفتن در مسلیر سلبک 
زندگلی اهل بیلت اسلت )ابراهیلم زاده، 1394(. یکی از مسلائل بسلیار مهلم که در 
ایلن کالس هلا بایلد بدان پرداخته شلود، آداب احترام بله پدر و مادر و بزرگ ترهاسلت 
کله الزم اسلت جوانان ضملن دریافت آگاهی هلای الزم در این خصوص، بله رفتارهای 

ارزشلمند و محبت آمیلز بلا دیگلران و به خصوص والدین خود تشلویق شلوند.
23. برگلزاری کالس ازدواج آسلان در سلیره اهل بیلت؛ بایلد اعتلراف کنیم که هر 
چله شلرع انلور بلر انجلام صمیمانله و آسلان ازدواج تأکیلد کرده اسلت، ملا در مقابل، 
بلر سلخت کردن و انجلام تکلف آمیلز آن هملت ورزیده ایلم )مقلام معظلم رهبلری، 
1386/8/16(. مشلکل اجتملاع املروز، نداشلتن عللم و آگاهلی نیسلت؛ زیلرا همله از 
مطلوبیلت ازدواج و تشلکیل خانلواده و ضلرورت انتخلاب همسلر در گفتلار ائمه مطلع 

هسلتند، املا بله توصیه هلای اهل بیلت در ایلن خصلوص عملل نمی کننلد.
    تملام سلرمایه ملوالی متقیلان، بلرای مراسلم ازدواج، تنهلا پلول زرهلی بلود که به  
فرملان پیامبلر آن را فروخلت و از آن »عطریلات«، »لبلاس« و »جهیزیه« حضرت 
زهلرا تهیله شلد. قیملت ایلن زره بله روایتلی، 30 درهلم و بله روایات دیگلر 480 
یلا 500 درهلم بلود و بلا توجه بله اینکه یلک درهلم تقریبلاً نیم مثقال نقره مسلکوك 
اسلت، مجملوع قیملت زره و بهای تمام وسلایلی را کله به عنوان جهیزیله تهیه کردند، 
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به آسلانی می تلوان محاسلبه نملود. از روایتلی اسلتفاده می شلود کله تنهلا یک سلوم 
قیملت زره بلرای جهیزیله مصلرف شلد و از ایلن مسلئله روشلن می گلردد کله تا چه 
حلد وسلایل زندگلی جدیلد این زوج خوشلبخت جهلان بشلریت سلاده و بی آالیش و 

دور از هرگونله تشلریفات بوده اسلت. 
   صلورت جهیزیله بانلوی اسلالم حضلرت زهلرا و به اصطلالح ریلز اقلالم آن را نیز 
موّرخلان ثبلت کرده انلد کله مطالعله آن، انسلان را با عالملی از صفا، زهد و وارسلتگی 
عجیبلی روبلرو می سلازد کله عظملت و شلکوه بی نظیلر و خیره کننلده اش هر انسلان 
آزاده ای را بله خضلوع واملی دارد. صلورت جهیزیله ای که یلاران پیامبر بلا آن وجه 
مختصلر بلرای یگانله دختلر ایشلان تهیله کردنلد، به این ترتیلب بلود: 1. یلک فلرش 
مصلری کله داخلل آن پشلم بلود. 2. یلک سلفره چرملی. 3. یلک متلکای چرملی که 
داخلل آن لیلف درخلت خرملا بلود. 4. یک عبای خیبلری. 5. یک مشلک آب. 6. چند 
کلوزه. 7. چنلد ظلرف و کاسله سلفالین. 8. یک ظرف بلرای آب و آب کشلی )مطهره(. 

9. یلک پلرده نازك پشلمی. 
   طبلق روایلت هنگاملی  که وسلایل یادشلده را نزد پیامبلر آوردنلد، نگاهی به آن 
کلرد و گریسلت؛ سلپس سلر بله  سلوی آسلمان بلنلد کلرد و دعلای عجیبلی فرمود و 
گفلت: »اَللُهلم بلاِرْك لَِقلْوم ُجل آنَِیِتِهلُم الَْخَزُفلب«: خداوندا به قومی کله غالب ظروف 
آن هلا سلفالین اسلت، مبلارك گلردان. دقت در اقلالم ایلن جهیزیه عجیلب و تاریخی 
و دعایلی کله رسلول اهلل بله دنبلال آن فرمود، بسلیار چیزهلا به انسلان می آموزد. 
عظملت و شلکوهی کله در ایلن جهیزیله سلاده نهفتله اسلت و پیلام و الهاملی کله به 

فرزنلدان اسلالم در تملام قرن هلا می دهد، وصف نشلدنی اسلت.
ْحَمِه فِلی أَْربَِع َمَواِضلَع: ِعْنَد نُُزوِل  لَماِء بِالرَّ پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »یَفتَُّح أَبَْواُب السَّ
الَْمَطلِر َو ِعْنلَد نََظلِر الَْولَلِد فِلی َوْجلِه الَْوالَِدیلِن َو ِعْنلَد َفْتِح بَلاِب الْکْعَبلِه َو ِعْنلَد النِّکاح: 
درهلای رحملت آسلمان در چهلار وقلت گشلوده می شلود: موقع بلارش بلاران، زمانی 
کله فرزنلد بله چهره پلدر و ملادرش می نگرد، هنلگام گشوده شلدن در کعبله و هنگام 
برپایلی مراسلم عقلد و عروسلی« )جامع االخبار شلعیری، ص101؛ مجلسلی، ج100، 

ص221(.
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 املام موسلی کاظلم  می فرماینلد: »ثاََلثَلٌه یْسلَتِظلُّوَن بِِظلِّ َعلْرِش  اهللِ یلْوَم اَل ِظلَّ 
إاِلَّ ِظلُّلُه: َرُجللٌ َزوََّج أََخلاُه الُْمْسلِلَم أَْو أَْخَدَملُه أَْو کَتلَم لَلُه ِسلّرا: سله دسلته در روز 
قیاملت، روزی کله سلایه و پناهلی جلز سلایه خداونلد نیسلت، در سلایه و پنلاه خلدا 
هسلتند: ملردی کله زمینله ازدواج بلرادر مسللمانش را آملاده نمایلد، ملردی کله بله 
برادر مسللمانش خدمت کند، کسلی که راز برادر مسللمانش را بپوشلاند« )مجلسلی، 

ص356(. ج71، 
املام صلادق نیز می فرماینلد: »اربعه ینظر اهلل الیهلم یوم القیامه: من اَقلاَل نادماً او 
اَغلاَث لهفلان او اَعتلَق نسلمه او َزوََّج َعَزباً: چهار کلس در قیامت موردنظلر پروردگارند: 
آنکله چلون طلرف معاملله پشلیمان شلود، معاملله را برگرداند؛ کسلی که غلم از دلی 
برگیلرد؛ کسلی که برده ای را آزاد کند و کسلی که بی همسلران را بله ازدواج درآورد« 

)وسایل الشلیعه، ج20، ص46، ح24995(.
 مهم تریلن عاملل سلعادت و سلالمت در زندگلی الگوبلرداری از زندگی ائمه و داشلتن 
یلک زندگلی سلاده اسلت. آنچه بنیلان زندگلی را محکلم و اسلتوار می سلازد، زندگی 
بلر پایله ارزش هلای دینلی، اخالقلی و اسلالمی و دوری از تجمالت اسلت کله باید در 
دسلتور کار همله جوانلان قلرار گیلرد. متاسلفانه امروزه بیشلتر جوانلان بر ایلن باورند 
کله بایلد اول وضلع ماللی خوب و مناسلبی داشلته باشلند، بعلد ازدواج کننلد؛ این در 
حاللی اسلت کله خداونلد دقیقلاً خلالف این بلاور مردملی فرملان می دهد. بر اسلاس 
قاعلده طالیلی کله قلرآن بیلان می کنلد: اگلر می خواهلی از نظلر اقتصلادی وضعیلت 
مناسلب و خوبی داشلته باشلی، اول ازدواج کن تا بی نیاز شلوی؛ نه اینکه اول صاحب 

ثلروت شلوی، بعلد ازدواج کنی.
الِِحیَن ِمْن   خداونلد در آیله 32 سلوره نلور می فرمایلد: »َو أَنِْکُحوا األْیَاَملی ِمْنُکلْم َو الصَّ
ِعَباِدُکلْم َو إَِمائُِکلْم إِْن یَُکونُلوا ُفَقَراَء یُْغِنِهُم اهلُل ِمْن َفْضلِِه َو اهلُل َواِسلٌع َعلِیٌم: بی همسلران 
خلود و غالملان و کنیلزان درسلتکارتان را همسلر دهیلد. اگلر تنگ دسلت اند، خداوند 

آنلان را از فضلل خویلش بی نیلاز خواهد کرد و خدا گشلایش گر داناسلت«.
     در این آیه سلخن از این اسلت که اگر تنگ دسلت هسلتید، با ازدواج از فضل الهی 
بهره منلد شلوید و بی نیلاز و غنی گردیلد؛ بنابراین بهترین راه ازدواج آسلان این اسلت 
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کله بله فضلل الهلی تکیله کنیلد و کارهلای خلود را در همه  چیلز، از جملله ازدواج به 
خداونلد واگلذار کنیلد. البتله برخلی بر ایلن باورند کله زندگی بلا هیلچ نمی تواند آغاز 
شلود و بایلد دسلت کم چیلزی داشلته باشلیم. در این صورت نیلز خداوند راهلکاری را 
ارائله می کنلد کله هملان عفت ملداری اسلت کله نوعی تقلوا در حوزه جنسلی اسلت. 
اگلر کسلی تقلوای جنسلی و عفلت را پیشله خود سلازد، بلاز خداوند از فضلل خویش 
بله او روزی می رسلاند و زمینله ازدواج را بلرای او فراهلم می کند؛ بنابرایلن اگر آن قدر 
از نظلر توحیلد قلوی و بله توحیلد افعاللی قائلل هسلتیم کله همله زندگی خلود را به 
خداونلد واگلذار  کنیلم، می توانیلم بلا تلوکل بر خلدا، بلا حداقلل موجلودی و امکانات 
ازدواج کنیلم و سروسلامان بگیریلم و اگلر در مرتبله پایین تلری از توحیلد و تفویض و 
تلوکل هسلتیم، بلا عفت ورزی جنسلی می توانیم دارا بشلویم و ازدواج کنیلم )نور: 33؛ 

طلالق: 2 و 3(.
 بلرای ازدواج آسلان بایلد هملواره تقلوا و تلوکل داشلت تلا از فضلل و رزق بی حسلاب 
خداونلدی بهره منلد شلد. در انتخلاب همسلر نیلز بایلد به هملان اصول توجه داشلت 
و در مسلئله مهریله نیلز نبایلد سلخت گیری کلرد. ایلن در حاللی اسلت کله ملردم به 
 جلای آنکله ازدواج را همچنان کله در دیلن آسلان گرفتله شلده اسلت، آسلان بگیرند، 
آن را سلخت می گیرنلد. اسلالم چنلان در ازدواج آسلان می گیلرد کله شلاهدی بلرای 
ازدواج نمی خواهلد؛ درحالی کله در طلالق، حضلور دو شلاهد علادل را  شلرط قلرار 
می دهلد تلا طالق به سلادگی انجلام نگیلرد. شلرط هایی که بلرای ازدواج وجلود دارد، 
شلرط هایی آسلان و سلاده اسلت؛ درحالی کله بلرای طالق سلخت و دشلوار اسلت؛ اما 
در فرهنلگ غیراسلالمی کله در جامعله ملا رواج یافتله اسلت، مسلئله کاملاًل برعکس 
شلده و ایلن بسلیار خطرناك اسلت. نگلرش غلط بله مسلئله ازدواج، به ویلژه در حوزه 
ماللی، موجلب شلده اسلت که سلن ازدواج بسلیار باال بلرود و تأثیر منفلی و مخربی بر 
جامعله بگلذارد. ایلن نگرش در میلان عامه مردم معروف اسلت و تجربیات فلراوان نیز 
مؤیلد آن اسلت کله اصوالً هزینله ازدواج را خداونلد فراهم می کند؛ ازاین رو اگر کسلی 
بلا اندکلی آورده  ماللی اقلدام بله ازدواج کنلد و تلالش هم بلورزد، خداونلد من حیث 
الیحتسلب، از جایلی کله بله ذهنلش هلم نمی رسلد، هزینله او را تأمین می کنلد. این 
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حقیقلت بلا حسلاب های دودوتلا چهارتای ملادی ما سلازگار نیسلت؛ زیرا محاسلباتی 
غیلر از محاسلبات محلدود ملا در عالم در کار اسلت )رضایلی، 1393(.

24. برگلزاری کالس احلکام شلرعی ویلژه جوانلان؛ در ایلن کالس ها احلکام موردنیاز 
جوانلان کله مهم تریلن آن هلا مسلائل مربوط بله نملاز، روزه، احلکام رابطه بلا نامحرم، 
ازدواج، احلکام مربلوط بله کار و درآمد مشلروع اسلت، بر اسلاس فتلوای مراجع عظام 
تقلیلد در اختیارشلان قلرار می گیلرد. آنچله بیلش از خلود احلکام ذهن جوانلان را به 
خلود مشلغول می سلازد، فلسلفه و چرایلی وجوب احلکام و حدود و ثغور آن اسلت که 

بایلد بلدان نیز پرداخته شلود.
25. برگزاری کالس فلسفه احکام ویژه جوانان.

26. گروه سلازی و کار تشلکیالتی و منظلم؛ یکلی از نیازهلای اساسلی جوانلان اخلذ 
هویلت گروهلی و انسلجام در قاللب یک مجموعه اسلت تلا ضمن توجه بله روحیاتش، 
املکان رشلد فلردی و احسلاس مسلئولیت را در وی پلرورش دهلد. کارهلای تیملی 
به صلورت سلنتی در قاللب هیئت هلای مذهبلی در مسلاجد ملا معملول بلوده اسلت، 
املا کافلی نیسلت. آسیب شناسلی دقیلق چنیلن فعالیت هایلی در گروه هایلی کله در 
مسلاجد بلا اهلداف گوناگلون تشلکیل می دهیلم و پیشلگیری از ابتال به آن آسلیب ها 
بسلیار مهلم و حیاتلی اسلت. از جملله گروه هلای اردویلی کله در بخش دوم بله آن ها 

پرداخت. خواهیلم 
27. تشلکیل حلقه هلای معرفتلی و تقویلت بنیان هلای فکلری، اعتقلادی و اجتماعی؛ 
در ایلن خصلوص در بحلث رفلع شلبهات دینلی مطالبی را متذکر شلدیم. عللت تکرار 
آن در ایلن بخلش، تأکیلد بیشلتر بلر مباحلث اجتماعلی و به ویلژه بنیان هلای فکلری 
نظلام مردم سلاالری دینی اسلت که الزم اسلت در ایلن خصوص به گفتگوی بیشلتری 
بلا جوانلان پرداخلت تلا آن ها ضمن تسللط بلر مبانی آن، قلدرت اسلتدالل محکمی را 
در وهلله اول بلرای خودشلان و در مرحلله بعلدی بلرای محاّجه بلا دیگلران در اختیار 
داشلته باشلند و مرعلوب شلبهه افکنی های دسلتگاه های تبلیغاتی دشلمن نشلوند. در 
دیلن مبیلن اسلالم سیاسلت و دیانت با هم عجین اسلت و مسلجد از دیربلاز هم محل 
عبلادت و هلم محفللی بلرای آگاهلی و تبلادل و سلامان دهی مسلائل سیاسلی بلوده 
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اسلت. بلا نیم نگاهلی بله کاربلری مسلجد در صلدر اسلالم درخواهیم یافلت کله یکلی 
از کاربردهلای مسلاجد انجلام املور اجتماعلی، سیاسلی و تبلادل  نظلر نمازگلزاران در 

مسلائل عموملی اجتملاع و مباحث سیاسلی بوده اسلت.
 نقلش روشلنگرانه مسلاجد در پیلروزی انقلالب اسلالمی بلر هملگان روشلن اسلت. 
خطابه هلای عالملان دینلی در تجهیلز اعتقلادی جوانلان و مبلارزه بلا افلکار انحرافی و 
ایجلاد انسلجام اجتماعلی مردملی، مهم تریلن نقش مسلاجد در این جهت بوده اسلت. 
پس از پیروزی انقالب اسلالمی، در دوران دفاع مقدس نیز مسلجد پرورشلگاه جوانان 
متدیّلن و عاشلق و ایثارگلر بلود. بله فرملوده املام خمینلی: »این هلا از مسلجد 
می ترسلند. ملن تکلیفلم را بایلد ادا کنلم بله شلما بگویلم. شلما دانشلگاهی ها، شلما 
دانشلجوها، همه تلان مسلاجد را برویلد پر کنید. سلنگر اسلت اینجلا. سلنگرها را باید 

پلر کلرد« )املام خمینلی، 1378، ج12، ص393(.
 با این اوصاف بود که مسلجدها به سلنگرهایی مبّدل شلدند که توانسلتند جوانانی را 
تربیلت کننلد کله در مقابل تملام ارتش های جهان مقاوملت کننلد. از وصّیت نامه های 
شلهدا می تلوان به وضلوح فهمیلد کله از چله عقبله اعتقلادی و سیاسلی برخلوردار 
بوده انلد؛ شلهیدانی کله با بصیلرت خود جهانیان را متعجب خویش سلاختند، کسلانی 

نبودنلد جز تربیت شلدگان مسلاجد. 
از نظلر نبایلد دور داشلت کله در مسلجد بایلد اندیشله ناب سیاسلی اسلالم رواج یابد 
نله سیاسلی کاری های جناحلی و حزبلی. اگلر بله این سلمت برویم که مسلاجد محلّی 
بلرای تجمع هلای سیاسلی، حزبلی و جناحلی شلود، به طورقطلع می تلوان احتملال 
داد اولیلن کسلانی کله از مسلجد گریلزان می شلوند، جوانلان خواهنلد بلود. اگلر امام 
جماعلت یلا متولّیلان مسلجد گرایشلی خلاص بله جنلاح یلا حلزب و یلا افلراد خاص 
سیاسلی پیلدا کننلد و در ایلام انتخابلات بله تبلیلغ بلرای آن هلا بپردازنلد، نتیجه این 
خواهلد شلد کله جوانان نلگاه منفی به متولیان مسلجد پیلدا خواهند کلرد و روزبه روز 
از تعلداد جوانان مسلجد کاسلته خواهد شلد. مسلجد جایلگاه بصیرت افزایی اسلت نه 
سیاسلی کاری های انتخاباتلی؛ للذا اگلر بی طرفانله و منصفانله هلر کلس با هر سللیقه 
در مسلجد حضلور یابلد و یکدیگلر را در مجمعی عبلادی، اجتماعی و سیاسلی مالقات 
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کننلد و بله جدال هلای سیاسلی نپردازنلد، نه تنهلا مشلکلی بلرای حضلور جوانلان در 
مسلجد پیلش نخواهلد آملد، بلکه بلر تعدادشلان افلزوده هم خواهد شلد. 

جوانلان هنگامی کله ببیننلد کله در خانله  خلدا متولّیلان بله کارهای سیاسلی خاص 
می پردازنلد و وظیفله اصللی خویش را فراموش کرده اند از مسلجد و مسلجدی گریزان 
خواهنلد شلد و یلا اگلر جوانلی بلا گرایشلی خلاص به مسلجدی ملی رود کله متولیان 
آن گرایلش خلاص دیگلر را ملورد تبلیلغ قلرار می دهنلد، ایلن هلم نوعلی دل زدگلی 
از مسلجد ایجلاد خواهلد کلرد و مانعلی خواهلد بلود بلر ارتباط مؤثّلر میان مسلجد و 

جوانان. 
بایلد دقلت داشلت اگلر متولّیلان مسلجد بله  سلوی گرایش هلا و جناح هلای خلاص 
سیاسلی تمایلل یابنلد و مسلجد را جوالنلگاه آنلان و نظرهایشلان قرار دهنلد، جوانان 
از مسلجد گریلزان خواهنلد شلد و بله داملان گروه هایلی خلارج از مسلجد خواهنلد 
رفلت. اینجاسلت کله بایلد احسلاس خطر کلرد کله جوانلان در دام گروه هلای الابالی 
سیاسلی اسلیر نگردنلد و جلذب آن هلا نشلوند. املام صلادق در ملورد مراقبلت از 
جوانلان در جذب نشدنشلان بله تشلّکل ها و احلزاب منحلرف این گونله هشلدار دادند: 
»بَلاِدُروا أَْحَداثَکلْم بِالَْحِدیلِث َقْبلَل أَْن تَْسلِبَقکْم إِلَیِهلُم الُْمْرِجَئله: پیلش از آ نکله گروه 
مرجئله جوانلان شلما را گملراه کنلد، آن هلا را دریابیلد و بله آنلان حدیلث بیاموزید« 
)شلیخ صلدوق، 1407 ق، ج8، ص111(. می تلوان از کالم حضلرت فهمیلد کله به هر 
نلوع ممکلن بایلد جوانلان را در داملان دیلن نگه داشلت تلا مبلادا در داملن گروه های 

منحلرف گرفتار شلوند.
28. مراکلز فرهنگی-ورزشلی وابسلته به مسلجد؛ این مراکز شلامل سلالن های متعدد 
بدن سلازی و ورزشلی، اسلتخر، سلونا، جکلوزی، سلالن های پینگ پنلگ و تیرانلدازی 
اسلت کله فرصت بسلیار خوبلی را برای جلذب جوانان بله محیط های سلالم و معنوی 
در جنلب مسلجد فراهلم می آورنلد و می تواننلد در حکم بزرگراهی باشلند کله جوانان 
را بله مسلجد هدایلت می کنند؛ مشلروط بلر اینکله اهالی مسلجد با یلک برنامه ریزی 
عاقالنله املکان بهره بلرداری از ایلن شلرایط را فراهلم کننلد و از ایلن فرصت هلای 

اسلتثنایی غفللت نورزند.
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29. افلراد مؤثلر در جلذب جوانلان در مسلجد شلامل روحانلی، اعضلای هیئلت امنلا، 
اعضلای هیئلت مذهبلی مسلجد، نمازگلزاران و فعلاالن مسلجد، مسلئوالن پایلگاه 
مقاوملت بسلیج مسلجد، مسلئوالن کانلون فرهنگی مسلجد و خلادم مسلجد. ذیاًل به 

بررسلی نقلش ایلن افلراد در جلذب جوانلان بله مسلجد می پردازیلم:
29-1. روحانی: یکی از مهم ترین نقش های جذب و ارتباط مؤثّر جوانان با مسجد، بر 
عهده  امام جماعت است. زیرا جوان پس از ورود به مسجد امام جماعت را رهبر این 
تجّمع هرچند کوچک مسلمانان می داند؛ بنابراین الزم است امام مسجد ویژگی هایی 
را دارا باشد که جوانان را به خود جذب کند. مخاطبان اصلی امام جماعت در مساجد 
باید جوانان باشند و اولویت اّول کارهای خود را بر ارتباط گیری با جوانان قرار دهد. 
َُّهْم أَْسَرُع إِلی  امام صادق به مبلّغی که به بصره فرستاد، فرمود: »َعلَیک بِاألْْحَداِث َفإِن
کلِّ َخیر: برتو باد به جوانان که آناند در پذیرش نیکی و خیر، باشتاب ترند« )کلینی، 

1429 ق، ج15، ص231(.
 فقلدان خطابه هلای جلّذاب، نداشلتن خوش رویلی و خوش اخالقی، فقلدان ظاهر زیبا 
و آراسلته، توجه نداشلتن به نظم و آراسلتگی و پوشلش مناسلب و متعادل، بی توجهی 
بله شلبهات جدیلد جوانان و نداشلتن توانمندی پاسلخگویی بله آن ها، علدم مدیریت 
زملان در مسلجد، کهنسلال بلودن املام جماعلت، پرگویلی و بی توجهلی بله نیازهای 
جوانلان، سلخنرانی های تکلراری و نداشلتن اطالعلات بِلروز از مسلائل اجتماعی، همه 
می تواننلد موانعلی باشلند بلر سلر راه ارتبلاط مؤثّلر جلوان با مسلجد، در مسلائلی که 
مربلوط بله املام مسلجد اسلت. الزم اسلت کله املام جماعلت خلود را در ایلن ابعلاد 

تقویلت سلازد تلا جوانلان به مسلجد نزدیک تر شلوند.
29-2. اعضـای هیئـت امنـا: هلم متولّیلان مسلجد بایلد صاللح و پلاك باشلند و هلم 
برنامه هلای مسلجد بایلد سلازنده و تربیت کننلده و بودجله اش مشلروع و حالل باشلد 
و هلم مسلجدیان اهلل تقلوا و تکریلم و خدایی باشلند؛ وگرنه اگر سلازندگان مسلاجد 
جّبلاران و سلالطین باشلند و پیش نملازان، افلرادی بی سلواد و ترسلو و خادملان نیلز 
افلرادی سسلت و بی حلال و بی نشلاط باشلند، طبعلاً مسلاجد از هدف اصللی خود که 
آبلادی معنلوی اسلت، دور خواهنلد مانلد. در قلرآن کریلم متولیلان مسلاجد بهتریلن 
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بنلدگان خلدا هسلتند؛ کسلانی چلون حضلرت ابراهیلم، حضرت اسلماعیل و 
حضلرت زکریلا )قرائتلی، 1389، ج3، ص392(. در برخلی مسلاجد اعضای هیئت 
امنلا بلا بداخالقلی و یلا راه نلدادن نوجوانلان بله مسلجد، بله  جلای تلالش در جلذب 
حداکثلری ایشلان، تلالش در دفلع حداکثلری نوجوانان از مسلجد دارند کله باید این 

رونلد، به ویلژه بلا نظلر روحانلی و اهاللی اهلل تعقل مسلجد، اصالح شلود.
29-3. خادم: یکی از وظایف مّهم و پُراجر در مسجد خدمتگزاری است. خادمی مسجد 
ابراهیم  بر دوش می کشیدند. حضرت  را  بزرگ آن  انبیای  بزرگ است که  افتخاری 
آن ها  به  خدا  که  می آیند  نائل  مقام  این  به  متعال  خدای  سوی  از   اسماعیل و 
ُجوِد« )بقره: 125(؛ مسجد را  کِع السُّ ائِِفیَن وَ الَْعاکِفیَن َو الرُّ َرا بَیِتی لِلطَّ می فرماید: »َطهِّ
تطهیر کنید برای کسانی که برای نماز و طواف می آیند. حضرت زکریا نیز خادم 
ِّی نََذْرُت لَک  مسجد است که متکّفل مریم عذرا، آن خادمه قّدیسه مسجد می شود: »إِن

ًرا« )آل عمران: 35(. َما فِی بَْطِنی ُمَحرَّ
بااین حلال گاه دیلده می شلود کله خلادم مسلجد بلا کم توّجهلی بله برخلی از نلکات، 
سلبب دورشلدن جوانان از مسلجد می شلود؛ به صورتی که شلاید بعضی از رفتارهای 
او عامللی بلر علدم ارتباط جلوان با مسلجد قلمداد شلود. خدمتگزار مسلجد باید خود 
یلک انسلان فرهنگلی و ترجیحاً جوان باشلد تلا از ویژگی های جوانلان به خوبی آگاهی 
داشلته باشلد و روحّیات آن دوران را درك کند. چه پسلندیده اسلت که خادم مسلجد 
بلا جوانلان محلل رفاقت داشلته باشلد و در کارهلای مسلجد از جوانان یلاری بگیرد و 
آن هلا را تشلویق بله همکاری در مسلجد نمایلد. همکاری خادم مسلجد بلا جوانان در 
سلخت گیری نکردن و مراعلات حلال جوانلان را کردن، سلبب نزدیک تر شلدن جوانان 
بله مسلجد خواهلد شلد؛ بنابرایلن خلادم مسلجد اگلر کهنسلال، بداخلالق، بدصلدا و 

بیملار باشلد، مانعلی بلرای حضور جوانان در مسلجد خواهلد بود )بهشلتی، 1394(.
29-4. پایـگاه مقاومـت مسـجد: فعلاالن پایلگاه مقاوملت بسلیج می توانند بلا برنامه های 
متنلوع و پرهیجلان ماننلد کالس های رزملی و آمادگی دفاعی و آملوزش تیراندازی در 
میلدان تیلر، در جلذب جوانلان نقلش مهمی را ایفلا نماینلد. بهره گیلری از خاطرات و 
وصایلای شلهدای محل و نیز رسلیدگی بله خانواده هلای آنان و جذب و سلازمان دهی 
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جوانلان عالقه منلد بله شلهدا با برخلوردی مناسلب و صمیمانله، موانلع ارتباطی میان 
جوانلان محلل با مسلجد را برطرف سلازند. برگلزاری برنامه هلای تفریحی و آموزشلی 
و ایجلاد حلقه هلای معرفلت نیلز می توانلد در برقلراری ارتبلاط هرچه بهتلر جوانلان با 

مسلجد مفید باشلد.
29-5. نمازگـزاران و فعـاالن مسـجد در فرهنـگ دینـی: مؤمنلان در قبلال هلم وظایفلی 
دارنلد؛ آن هلا موّظف انلد بلا هلم مهربلان باشلند و بلا صمیمیت و دوسلتی بلا یگدیگر 
برخلورد کننلد. املام صلادق فرمودنلد: »تبّسلم مرد در صلورت مؤمنین حسلنه و 
ثلواب اسلت )کلینلی، 1429 ق، ج3، ص482(. برخلورد اهلل مسلجد بلا جوانانلی که 
در مسلجد حاضلر می شلوند، اگلر صمیمانله و هملراه بلا عطوفلت و مهربانلی باشلد، 
به طلور قطلع موجلب دلگرمی جلوان به مسلجد خواهد بود؛ املا اگر بالعکلس برخورد 
نمازگلزاران بلا جوانلی کله تلازه پلا بله فضای مسلجد گذاشلته اسلت، با کم مهلری یا 
عیب جویلی و بداخالقلی هملراه باشلد، متأسلفانه مانعلی خواهلد بلود بر ارتبلاط مؤثّر 

جلوان با مسلجد )بهشلتی، 1394(.
30. فضیلت رفت وآمد به مسلجد: مسلجد  پایگاه عبادت خداوند متعال و پایگاه جهاد 
فکلری و تعلیلم و تعللم معارف اسلالمی اسلت. در این پایلگاه وحدت مسللمانان، روح 
وحلدت و یکپارچگلی به دشلمنان پیدا و پنهان جامعه اسلالمی نمایش داده می شلود. 
در شلرع مقلدس اسلالم بسلیار سلفارش شلده اسلت کله نملاز را در مسلجد بخوانید 
و بهتلر از همله مسلجدها، مسلجدالحرام اسلت و بعد از مسلجدالحرام، مسلجدالنبی و 
بعلد مسلجد کوفله و بعلد از آن مسلجد بیت المقلدس و بعد مسلجد جامع هر شلهر و 
بعلد مسلجد محلله و بعد از مسلجد محله مسلجد بلازار اسلت. زیادرفتن به مسلجد و 
رفتلن به مسلجدی که نمازگزار ندارد، مسلتحب اسلت. همسلایه مسلجد اگلر در غیر 
مسلجد نملاز بخوانلد، مکروه اسلت. سلکونت در جلوار عرش الهلی در قیاملت پاداش 
نمازگزار در مسلجد دانسلته شلده اسلت. مغفرت گناهان از سلوی خداوند متعال نیز 
یکلی دیگلر از فواید و آثار رفت وآمد به مسلجد اسلت. فرشلتگان از اهل مسلجد دیدار 

می کننلد و زمیلن بلرای انسلان های مسلجدی تسلبیح می گوید.
املام صلادق می فرمایلد: »کسلی که به  سلوی مسلجد گام بردارد، بر هیچ خشلک 
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و تلری پلا نمی گلذارد، مگلر اینکله از زمین اول تلا هفتم بلرای او تسلبیح کنند« )حر 
عاملی، ج3، ص483(. 

فایلده و بهلره ای کله از رفت وآملد و انس با مسلجد نصیب انسلان مسللمان می شلود، 
تنهلا ثلواب بلردن و در سلرای دیگلر مشلمول لطلف الهلی واقع شلدن نیسلت؛ بلکله 
در همیلن جهلان نیلز فوایلد و آثلار تربیتلی، اجتماعلی و سیاسلی فراوانلی در سلایه 
رفت وآملد بله مسلجد بلرای انسلان مؤملن حاصلل می شلود که ملا به صلورت خالصه 

بله ملوارد معلدودی از ایلن فوایلد اشلاره می کنیم:
 هیلچ انسلانی در زندگلی اجتماعلی خویش از دوسلتان خوب بی نیاز نیسلت. دوسلت 
خلوب یلاور انسلان در طلی راه سلعادت و کملال و یلار و غمخلوار او در عرصله بلروز 
مشلکالت و سختی هاسلت؛ مشلکالتی کله الزمله اجتناب ناپذیر عالم بشلری و زندگی 
اجتماعلی اسلت و هیلچ انسلانی هرقدر هم کله توانا و نیرومند باشلد، گریلزی از آن ها 
نلدارد. مسلئله دوسلتیابی و اینکله انسلان دوسلتان صمیملی و هملدل خویلش را از 
میلان چله افرادی برگزینلد، از اهمیت خاصی برخوردار اسلت. یکلی از مراکزی که در 
روایلات به عنلوان کانلون یافتلن دوسلت خوب و صمیمی مطرح شلده، مسلجد اسلت. 
در حدیثلی از املام عللی از مسلجد به عنوان مرکلز یافتن برادرانی که انسلان را در 
مسلیر اهلل یلاری می دهنلد، یلاد شلده و در روایلات دیگلر نیلز بر ایلن امر تأکید شلده 
اسلت. علت این امر آن اسلت که مسلجد اساسلاً محل اجتماع و آمدوشلد انسلان های 
برگزیلده و صاللح و تقوا پیشله اسلت و ایلن مطللب در روایلات متعلددی به صراحلت 
بیلان شلده اسلت. در حدیثلی از رسلول اکلرم آملده اسلت، »هنگامی کله دیدیلد 
ملردی بلر رفت وآملد بله مسلجد مداوملت می کنلد وی را مؤملن بدانید« )مسلتدرك 

الوسلائل، ج 3، ص 362 ، بلاب 3، روایلت 18(.
خداوند متعال می فرماید: »تنها آنان که ایمان به خداوند دارند، مساجد خدا را آباد 
می کنند«. پیامبر در حدیثی دیگر از مسجد به عنوان خانه انسان های متقی یاد 
لَُه  اهلُل  بَْیَتُه َضِمَن  الَْمَساِجُد  َکانَِت  َمْن  َو  الُْمتَِّقیَن  بُُیوُت  کرده، فرموده اند: »الَْمَساِجُد 
َراط: مساجد خانه انسان های متقی است و خداوند  اَحه َو الَْجَواِز َعلَی الصِّ ْوِح َو الرَّ بِالرَّ
متعال رحمت و راحت و عبور بر صراط را برای آنان که مساجد را خانه های خویش 
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از  را محفوظ  انسان های مسجدی  روایت دیگری  است.  نموده  داده اند، ضمانت  قرار 
بالیا معرفی نموده است« )محدث نوری، 1408ق، ج3، ص362(. در برخی از روایات 
صریحاً اهل مسجد را انسان هایی فرخنده و مبارك به شمار آورده اند و در پاره ای دیگر 
از روایات، وجود انسان های مسجدی را مایه  رفع بال و تأخیر در نزول خشم و غضب 

الهی بر جامعه شناخته اند )سایت تبیان و سازمان تبلیغات اسالمی(.

روش های جذب غیرمستقیم جوانان به مسجد
دعلوت و تبلیلغ بعلد از تفقله وظیفله ای مهلم بلر دوش عالملان دینی بوده اسلت. در 
نقلش سلخن و سلخنوری در دعلوت و تبلیلغ، تردیلدی نیسلت و در منابلع دینی نیز 
بلر آن تأکیلد شلده اسلت. در ایلن نوشلتار در پی بررسلی ابعلاد دیگری کله به صورت 
غیرمسلتقیم و در کنلار فعالیت هلای مسلتقیم، موجبلات جذب جوانان را به مسلجد و 

فعالیت هلای اعتقلادی منشلعب از آن فراهلم می نمایلد، هسلتیم.

1. اصالح خویش و خودسازی
 املام عللی  در حکملت 73 نهج البالغله می فرماینلد: هر کس خویش را پیشلوای 
دیگلران قلرار داد، بایلد اصلالح خویلش را بلر اصلالح دیگران مقلدم بلدارد و پیش از 
آنکله ملردم را بلا زبلان خود دعلوت نماید، با سلیرت و رفتلار خود دعوت کند. کسلی 
کله معللم و ادب کننده خویشلتن اسلت، به احترام سلزاوارتر اسلت از کسلی که معلم 

و مربلی مردم اسلت.
 وقتلی انسلان روی اصلالح نقلاط ضعلف خلود کار کلرده باشلد و بلر نقلاط قلوت 
خلود تمرکلز کلرده، موجبلات بسلط آن هلا را فراهلم نملوده باشلد، اعملال و افعلال 
او، چله به صلورت مسلتقیم و چله به صلورت غیرمسلتقیم، جوانلان را بله خلود جلذب 
و عالقه منلد می نمایلد؛ به خصلوص نسلل جلوان خیللی حسلاس هسلتند کله اعملال 
گوینلدگان دینلی را در موقعیت هلای مختللف وارسلی نمایند و تطابق کالم ایشلان را 
بلا اعمالشلان مقایسله کنند. وقتی  ملا بر روی رفتارهلای خود کار کرده باشلیم، نگران 
ایلن نیسلتیم که دیگلران در موقعیت هلای مختلف ما را مشلاهده کننلد و چیزی غیر 
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از آنچله را کله تذکلر داده ایلم، ببیننلد. اتفاقلاً اثرگلذاری چنین حالتی بسلیار بیشلتر 
خواهلد بلود و ایلن خلود ناخواسلته توسلط جوانلان تبلیلغ خواهد شلد کله فالنی اگر 
مطلبلی را می گویلد، خلودش عاملل بله آن اسلت؛ در نتیجله در دل هلا نفلوذ کالم 

بیشلتری خواهیم داشلت.

2. جذب عملی،  نه فقط زبانی
 از املام صادق نقل شلده اسلت که فرمودند: »علیک بتقلوی اهلل و الورع واالجتهاد 
و صلدق الحدیلث و أداء األمانله و حسلن الخللق و حسلن الجلوار و کونلوا دعلاه الناس 
بغیلر ألسلنتکم و کونلوا زینلاً و التکونلوا شلیناً و علیکلم بطلول الرکوع و السلجود فإن 
أحدکلم إذا أطلال الرکلوع و السلجود هتلَف ابلیلُس ملن خلفله و قلال: یلا ویلله أطاع 
و عصیلُت و سلجد و أبیلُت: بلر تلو بلاد به تقلوای الهلی و ورع و تلالش و راسلتگویی و 
امانلت داری و خوش اخالقلی و حسلن جوار. ملردم را بلا غیلر زبان هایتان دعلوت کنید. 
زینلت باشلید و مایله عیلب و عار و ننگ نباشلید و بر شلما باد به طوالنی کلردن رکوع 
و سلجود؛ پلس هلر یک از شلما وقتی رکلوع و سلجودش را طوالنی می کند، شلیطان 
از پشلت سلر او فریلاد می زنلد: »ای وای! او اطاعلت کلرد و ملن نافرمانلی کلردم و او 

سلجده کلرد و من از سلجده سلر بلاززدم« )کلینلی، 1365 ش، ج2، ص78(.
 دعلوت عمللی بایلد بر محلور مجموعله ای از رفتارهای سلنجیده مبتنی باشلد که در 
مجموعله کالم املام صلادق آملده اسلت. چه عملی انجلام دهیم تا دعلوت صورت 
پذیلرد؟ افلکار، اعملال و رفتلار و اخالق ملا همه دعوت کننده هسلتند؛ وللی در روایت 
مذکلور بلر برخلی اعملال و رفتلار و حاالت، تأکیلد ویژه و تصریح  شلده اسلت که این 

ملوارد دعوت کننده هسلتند.
 در اولیلن گام الزم اسلت انسلان حاللت خودنگهلداری در خلود ایجلاد کند تلا زمینه 
ورع در او فراهلم شلود و بلا تلالش و کوشلش، علالوه بر حفلظ تقلوا و ورع، آن را ارتقا 
بخشلد. تلالش و کوشلش عالمانله و همراه تقوا و ورع اسلت که انسلان را به سلرمنزل 
مقصلود می رسلاند وگرنله به بیراهله خواهد رفلت؛ چنانچه از امام صلادق حکایت 
شلده اسلت: هلر کلس بلدون بینلش و آگاهلی عملل کنلد، مانند کسلی اسلت که به 
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بیراهله ملی رود؛ پس سلرعت حرکت، جز دورترشلدن ]از هلدف[ او را نیفزاید )کلینی، 
ج1، ص43(.

 اگلر تقلوا، ورع و کوشلش در همله  زوایلای زندگلی ملا تجللی یابلد، در هر کسلی که 
نظاره گلر باشلد، اثرگلذار اسلت و او را دعلوت بله نیکی هلا می کنلد و اگلر موقعیلت 
دعلوت بلا زبلان بلرای چنین شلخصی فراهم شلود، موثرتلر خواهد بلود کله گفته اند: 
چلون سلخن از دل برآیلد، الجلرم بلر دل نشلیند؛ وللی اگلر زندگلی ملا خاللی از این 
حقایلق باشلد، تأثیلر دعلوت ملا بله کمتریلن میلزان می رسلد )اخلالق در حدیلث، 

عملی(. دعلوت 

3. تربیت دینی مناسب در کودکی
 در آییلن اسلالم تربیلت از پیلش از انعقلاد نطفه شلکل می گیلرد. هنگاملی  که دختر 
و پسلر مؤملن بلا هلم ازدواج می کننلد، بله نیلک تربیت کلردن کلودك آینلده  خلود 
می اندیشلند. اسلالم بلر خلالف اغللب روان شناسلان غربلی کله تربیلت را از بلدو تولد 
می داننلد، تربیلت دینلی کلودك را از قبلل از توللد و چه بسلا از پیلش از انعقلاد نطفه 
لِقی َملْن َشلِقی فِلی بَْطلِن أُمِّلِه َو  می دانلد؛  چنان کله رسلول مهربانی هلا فرملود: »الشَّ
لِعیُد َمْن َسلِعَد فِی بَْطن:   خوشلبخت کسلی اسلت که در شلکم مادرش خوشبخت  السَّ
شلده و بدبخت کسلی اسلت که در شلکم مادرش بدبخت شلده اسلت« )شیخ صدوق، 
1398 ق، ص356(. بلر ایلن اسلاس می بینیلم کله اسلالم احکاملی را در ایلن راسلتا 
بلرای مسللمانان قلرار داده اسلت تلا والدیلن تربیتلی تدریجلی، هملراه بلا محبلت و 
تشلویق و ترغیلب کلودك به دینلداری و انجام فرایلض دینی را بلرای فرزندان خویش 

در دسلتور کار قلرار دهند.
 دیلن از بلدو توللد والدیلن را بله اعماللی تشلویق می کنلد کله در تقویت بنیله دینی 
کلودك مؤثلر اسلت. در روایلات ملا توصیه بله انتخاب نام نیلک، عقیقه، قرائلت اذان و 
اقامله در گلوش کودك، برداشلتن کام، انتخاب نام نیکو، سلر تراشلیدن و تصّدق کردن 
بله آن میلزان، ولیمله دادن و بزرگداشلت توللد او جشلن تکلیلف و... شلده اسلت. در 
دسلتورات دینلی ملا نملاز و روزه تمرینلی بلرای کلودکان توصیه شلده اسلت که این 
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کار سلبب خواهلد شلد تلا به تدریج بلا تکالیف دینی آشلنا شلوند )کلینلی، 1429 ق، 
ج4، ص86(.

هنگامی کله از رسلول مهربانی هلا پرسلیده شلد: کلودك چله هنلگام نملاز بخوانلد؟ 
ایشلان فرمود: هرگاه دسلت راسلتش را از دسلت چپش شلناخت، او را به نماز وادارید 
)أبلی داوود، بی تلا، ص76، ح497(. املام صلادق فرمود: »ما کلودکان خود را وقتی 
هفت سلاله شلدند، بله نملاز و روزه به انلدازه ای کله تلوان داشلته باشلند، وامی داریم« 
)کلینلی،1429ق، ج3، ص206(. در تربیلت دینلی فرزندان به گونه ای باید عمل شلود 
کله بلا اعملال عبلادی خلو بگیرنلد. بلرای آملوزش و مسلجدی کردن کلودکان باید از 
کالم کودکانله بهلره بلرد؛ همچنان که رسلول رحملت دراین بلاره فرملود: »أَدِّْب ِصغاَر 
ُهوِر: فرزنلدان کوچک را با زبان خلود، به نماز  لالِه َو الطَّ أَْهلِل بَیِتلک بِلِسلانِک َعلَلی الصَّ

و وضلو عادت دهیلد« )وّرام، 1410ق، ج2، ص155(.
همله ایلن تدابیلر نشلانگر برنامه ریلزی بلرای تربیت یلک جوان مؤمن اسلت کله قرار 
اسلت انسلانی متقلی و درسلتکار شلود. خواجله  نصیرالدیلن طوسلی در ملورد بلازی 
و همنشلین کلودك می گویلد: »اول چیلزی از تأدیلب )فرزنلد( آن بلود کله او را از 
مخالطلت اضلداد کله مجالسلت و مالعبلت ایشلان مقتضلی فسلاد طبلع او بلود، نگه 
دارنلد؛ چله، نفلس کلودك سلاده باشلد و قبلول صلورت اقلران خلود زودتلر کنلد« 

)طوسلی، بی تلا، ص183(.
سلّیدبن طاووس بلرای جشلن تکلیلف فرزنلدش کتابلی را تألیلف و به او اهلدا می کند 
و ایلن روز را بزرگ تریلن عیلد می دانلد کله ایلن کار او، شلخصیت دادن بله کلودك و 

نوجلوان اسلت )سلیدبن طاووس، 1375ش، ص77(.
در ایلن میلان نبایلد فراموش کلرد که همراه بلردن کودکان به مسلجد توسلط والدین 
 می توانلد در شلکل گیری پیونلد میلان کلودك و مسلجد مؤثر باشلد. رسلول اکرم
نوه هلای عزیلز خلود را بله مسلجد می بلرد و هنگاملی  کله در سلجده سلوار بلر دوش 
ایشلان می شلدند، حضلرت سلجده را طوالنلی می نمود تا آنلان به بازی خلود بپردازند 

)نسائی، ج1، ص171(.
اگلر والدیلن کلودك خویلش را از نونهاللی بلا خلود بله مسلجد ببرنلد و اجلازه دهند 
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خاطلره ای خلوش بلرای او از مسلجد رقلم بخورد، این خاطره سلبب جدانشلدن جوان 
از مسلجد خواهد شلد. برخوردهای زیبای رسلول گرامی اسلالم با کودکان در مسلجد 
به خوبلی گویلای ایلن مطللب اسلت )رك: صلدوق،1413 ق، ج1، ص391؛ مجلسلی، 

1403ق، ج3، ص205؛ فیروزآبلادی، 1392ق، ج3، ص195(.
بایلد توجله داشلت که برای مسلجدی بلارآوردن کودك و اهلل نماز کلردن او، والدین 
بله طلی چنین مسلیری تا بللوغ او نیازمندند؛ زیلرا کارآمدتریلن و پربازده ترین مرحله 
پلرورش کلودك مطابلق با اخالق اسلالمی و عادات نیکلوی فلردی و اجتماعی، همین 
دوران کودکلی اوسلت و کلودك در چنین مرحلله ای آمادگی پذیلرش هرگونه اخالق 
و آداب و علادات را بله راحت تریلن وجله دارد. هنگامی  کله فرزنلد را از کودکی با نماز 
مأنلوس کنیلم، در جوانی عاشلق نملاز خواهد بلود. هنگامی  که کلودك در طفولیت از 
نملاز پلدر بلرای بلازی اسلتفاده می کند و پلدر بلا مهربانی بلا او برخورد می کنلد، این 

شلیرینی در وجلود او نهادینه خواهد شلد.
نبایلد فراملوش کلرد که کلودك وقتی به جوانلی می رسلد، ویژگی هایی پیلدا می کند 
کله متفلاوت بلا کودکلی اسلت که والدیلن و دیگر مسلئوالن املر تربیت دینلی باید با 
روشلی هنرمندانله هملراه بلا ملدارا و تدبیلر او را از این مرحلله عبور دهنلد. اگر جوان 
از کودکلی ملورد تربیت شایسلته دینلی قرارگرفته باشلد، ناخلودآگاه مسلجد را خانه 
دوم خویلش تلقلی می کنلد و چونلان ماهلی در دل دریلا بلا عشلق بله آنجلا ملی رود 

.)1394 )بهشتی، 

4. دوستان صالح و اهل مسجد
 رسلول اهلل فرمودنلد: »الَْملْرُء َعلَلی ِدیلِن َخلِیلِلِه َو َقِریِنلِه: روش آدملی بلر طبلق 
مذهلب و سلیره  دوسلت صمیملی و رفیلق دلبنلدش خواهلد بلود« )کلینلی، 1429 
ق، ج4، ص122(. هرقلدر دوسلتان یلک جلوان افلرادی از خانواده هلای مهلّذب و اهل 
معنویلت باشلند و خودشلان هلم جوانانلی عالقه منلد بله دیلن و معنویلت بلار آملده 
باشلند، در جلّوی قلرار می گیرنلد کله بلا دوسلتان خلود در فعالیت هلای اعتقلادی و 
دینلی نقلش مؤثلری را بله انجلام خواهنلد رسلاند و مهم تریلن پایگاهی که ایلن امور 
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در آنجا انجام می شلود مسلجد اسلت. دوسلتان صالح قرارهای خود را هم در مسلجد 
می گذارنلد.

 5. حضور فعال در ورزش و فعالیت های جذاب برای جوانان
 پیامبلر اکلرم می فرماینلد: »اّن لربلک علیلک حقلا و ان لجسلدك حقلا و الهلک 
علیلک حقلا: پلروردگارت بر تلو حقی دارد و بدن تلو هم بر تو حقلی دارد و خانواده ات 
نیلز بلر تو حقلی دارنلد« )مجلسلی، ج70، ص128(. نکتله قابل  توجله در این حدیث 
شلریف ایلن اسلت کله نبی مکلرم و بزرگوار اسلالم تا بلدان انلدازه برای بلدن اهمیت 
قائلل اسلت کله حق بلدن را در ردیلف حق پلروردگار )آن  هلم بالفاصله بعلد از آن( و 
در کنلار خانلواده )و حتلی قبلل از آن( ذکلر می فرمایلد. زمانلی انسلان می توانلد حق 
پلروردگار و خانلواده خویلش را به بهترین شلکل ادا کنلد که از بدنی سلالم و نیرومند 
برخلوردار باشلد؛ زیلرا در اسلالم هلدف از ورزش جملع ملال و شلهرت نیسلت؛ بلکله 

وسلیله ای بلرای بهتلر عبادت کلردن و به ملردم خدمت کردن اسلت. 
     پیامبر اکرم می فرمایند: »خوشلا به حال کسلی که سلالم و زندگی اش در حد 
کفایلت و قلوی و نیرومنلد باشلد«. اسلالم به مسلئله سلالمت و قدرت جسلم اهمیت 
خاصلی می دهلد؛ تلا آنجلا کله بر ایلن باور اسلت که رهبلران اسلالم باید در سلالمت 
جسلم، اعتلدال خلقلت و قلدرت و معنویلت سلرآمد دیگلران باشلند؛ همچنان کله 
پیامبلران ملا این گونله بوده اند. رسلول گراملی اسلالم می فرمودند: »به سلرگرمی 
و بلازی بپردازیلد؛ زیلرا دوسلت نلدارم کله در دیلن شلما خشلکی و خشلونت دیلده 
شلود«. ائمله معصومینبلا اینکله تحلت نظر شلدید بودنلد، گاهی قلدرت علمی و 
مهلارت جسلمی خلود را در تیراندازی و اسلب دوانی به نمایش می گذاشلتند و اعجاب 
و تحسلین حاضلران را برمی انگیختنلد. رسلول خلدا نیلز گاهلی در مسلابقات 
اسب سلواری و شلتردوانی شلرکت می کردنلد و گاهلی وقت هلا از حضرت درخواسلت 
می شلد کله در یلک مسلابقه داور باشلند و آن حضلرت هلم می پذیرفتنلد. ایشلان بر 
انجلام دو ورزش پیلاده روی و دویلدن کله مادر ورزش ها هسلتند، تأکیلد می فرمودند. 
    از املام صلادق نقلل شلده اسلت: روزی گروهلی از مردم که پیلاده می رفتند، به 
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پیامبلر رسلیدند و از خسلتگی و درماندگی شلکایت کردند. آن حضلرت فرمودند: 
بدویلد ]تلا خسلتگی از تنتلان خلارج شلود[ آن هلا آن کار را کردنلد و خستگی شلان 
برطلرف شلد، گویلی کله بنلد از پاهایشلان گشلوده باشلند  )حلر عامللی(. همچنیلن 
پیامبلر گراملی بلرای سلرگرمی و بلازی کلودکان اهمیلت خاصلی قائلل بودنلد و 
سلفارش کرده انلد کله کلودکان را رهلا سلازید تا هفت سلالگی بلازی کننلد. همچنین 
می فرمودنلد کله هلر کلس در کنلارش کودکی باشلد، الزم اسلت بلا او کودکلی کند.

   از منظلر عقلل و دیلن، ورزش بلرای تقویلت و سلالمت جسلم ضلرورت دارد. کمتلر 
می شلود کله ملتلی بلدون داشلتن بدنی سلالم و بانشلاط از عقلل و تفکر شایسلته ای 
بهره منلد باشلد. بدن سلالم و نیرومنلد را باید بلرای حفظ آرمان ها و ارزش ها اسلالمی 
پلرورش داد. در فلرازی ازدعلای کمیلل از زبلان امیرالمؤمنیلن عللی می خوانیلم 
کله »قوعللی خدمتلک جوارحلی«؛ یعنلی خدایلا اعضلا و جلوارح ملرا قلوی بگلردان 
تلا بتوانلم بهترخدملت نمایلم؛ للذا ورزشلکار مسللمان بایلد عالوه بلر ایملان و تعهد، 
خلود را مجهلز بله بینلش، دانلش و معرفت کند تلا در جهان املروز بتوانلد از حیثیت 
اسلالم و ارزش هلای دینلی دفلاع کنلد و منلش جوانمردی را بله جهانیان نشلان دهد 

.)1387 )عامری مهلر، 
 جوانلان دارای انلرژی و شلور و نشلاط فوق العلاده ای هسلتند و دوسلت دارنلد برخلی 
فعالیت هلای جسلمانی ورزشلی مثلل فوتبلال، والیبلال، شلنا، دومیدانلی، تنیس روی 
میلز، ورزش هلای رزملی، طناب زنلی و پیلاده روی را در طلول هفتله داشلته باشلند. 
روحانلی بافضیللت مسلجد اگر در ایلن ورزش ها با جوانان همراه باشلد، فرصت بسلیار 
مناسلبی بلرای ورود بله دنیلای ذهنلی و روانی جوانان بلرای خود فراهم نموده اسلت. 
جوانلان احسلاس بسلیار خوبلی خواهند داشلت، وقتی  مشلاهده می کنند کله روحانی 
محل ایشلان در این ورزش ها همراهشلان شلده اسلت. در طول فعالیت ها مسلائلی به 
وجلود می آیلد کله جوانلان قبلاًل بر حسلب کمی دانلش و یا ندانسلتن حدود شلرعی، 
به گونله دیگلری آن هلا را حل وفصلل می کردنلد؛ ولی با حضلور روحانی در کنلار آن ها 

آداب زندگلی دینلی را از ایشلان و رهنمودهلای او فرامی گیرند.
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6. شرکت در اردوهای متنوع
و گردشگری  الهی سیر و سلوك عرفانی  و معارف  از روش های کسب دانش   یکی 
است؛ البته نه مانند توریست های هوس ران امروزی؛ بلکه برای تحقیق و بررسی آثار و 
سرنوشت پیشینیان و مشاهده عظمت خداوند. این همان چیزی است که قرآن مجید 
نام آن را »سیر فی االرض« گذاشته و در آیات متعددی به آن دستور داده است: »ُقْل 
ِسیُروا فِی األْْرِض َفانُْظُروا کیَف کاَن عاقَِبُه الُْمْجِرِمیَن: بگو در روی زمین گردش کنید 
و بنگرید که عاقبت و سرانجام گنه کاران چگونه بوده است«)نمل:69(. در آیه دیگری 
می فرماید: »ُقْل ِسیُروا فِی األْْرِض َفانُْظُروا کیَف بََدأَ الَْخلَْق ...: بگو در زمین سیر کنید و 

بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را به وجود آورده است« )عنکبوت:20(.

6-1. گردشگری دینی
     مبتنلی بلر ادای فریضه هلای دینلی در زمان هلای مشلخص از طریق زیلارت اماکن 
مذهبلی و بقلاع متبرکه اسلت کله موجب افزایلش ایملان و ازدیاد گرایش مسللمانان 
بله آثلار اسلالمی می شلود. چنانچله خداونلد متعلال نیلز در آیله 97 سلوره مبارکله 
آل عملران ایلن مطللب را یلادآوری می کنلد: »در آن نشلانه هایی روشلن ]از جملله[ 
مقلام ابراهیلم اسلت و هلر کله در آن درآیلد، در امان اسلت و برای خدا حلج آن خانه 
بلر عهلده ملردم اسلت ]البتله بر[ کسلی که بتوانلد به  سلوی آن راه یابد و هلر که کفر 

ورزد، یقینلاً خداونلد از جهانیلان بی نیاز اسلت«.

6-2. گردشگری متدبرانه
 ایلن نلوع گردشلگری از انلواع مؤکلد در قلرآن کریم اسلت که بلر تأمل و تدبر انسلان 
در آنچله بلا حلواس خود درك می کند، اسلتوار اسلت. چنانچله در سلوره مبارکه انعام 
آیله 38 آملده اسلت: »و هیلچ جنبنلده ای در زمیلن نیسلت و نله هیچ پرنلده ای که با 
دو بلال خلود پلرواز می کنلد، مگلر آنکله آن هلا ]نیلز[ گروه هایی مانند شلما هسلتند. 
ملا هیلچ  چیلزی را در کتلاب ]للوح محفلوظ[ فروگلذار نکرده ایلم. سلپس ]همله[ به  
سلوی پروردگارشلان محشلور خواهند شلد«. بعضی ها گردشلگری متدبرانه را قائم بر 
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لذت بلردن از آفریده هلای الهلی و پی بلردن به قلدرت الهی موجلود در کوه هلا، دره ها، 
صحراهلا، جنگل هلا، آسلمان ها، دریاهلا و اقیانوس هلا توصیلف می کنلد.

6-3. گردشگری طبی
 نوعلی گردشلگری سلنتی اسلت کله بلا سلفرکردن از مکانلی بله ملکان دیگلر بلرای 
درملان و بازیابلی انلرژی تحلیل رفتله و اسلتفاده از انلرژی خورشلید جهلت معالجله 
صلورت می گیلرد و همچنیلن به کارگیلری آب هلای معدنی و شلن های سلاحلی برای 
درملان بیماری هلای پوسلتی و رماتیسلم و بهره جسلتن از طبیعت سلبز بلرای درمان 

بیماری هلای جسلمانی و روانلی )ملردان، 1390(.

6-4. گردشگری طبیعی
 نوعلی از سلفر و گردش اسلت که بلا حضور در دل طبیعت و لذت بلردن از زیبایی های 
خلقلت کله خداونلد در اختیارملان قلرار داده اسلت، اعلم از رفتلن بله جنلگل، کلوه، 
دشلت، دریلا، کویلر و امثالهلم صورت می گیرد و انسلان بلا دیدن مناظلر طبیعی الهی 
بله آراملش خاصلی دسلت می یابلد. در این سلفرها فلراز و فرودهلا و مسلائل مختلفی 
وجلود دارد کله بایلد بلا مشلارکت و تقسلیم  کار جمعلی بله حل آن هلا نائل شلد. این 
نلوع گردشلگری بهتریلن فرصلت بلرای ایجلاد همدللی بلا جوانلان و ورود بله قللب 
آن هاسلت. گفتگوهلای حکمت آملوز و ایجلاد شلور و نشلاط و مطایبات حلالل در این 

راسلتا عملق نفلوذ بیشلتری را برایملان ایجلاد می کند.

6-5. اردوهای جهادی
 می تلوان در یلک کلمله گفلت کله مهم تریلن هلدف برگلزاری اردوهلای جهلادی 
سلازندگی اسلت. آغلاز ایلن سلازندگی سلاختن خلود اسلت؛ بله عبلارت دیگلر اولین 
هدف اردوی جهادی خودسلازی اسلت؛ یعنی می سلازیم تا سلاخته شلویم؛ همان طور 
کله برتریلن جهادهلا جهلاد اکبلر در معرکله نفلس اسلت. این گلذر از خلود و اجابت 
حلق بزرگ تریلن و مقدس تریلن غنیمتی اسلت کله از این سلفر برای آدملی می ماند. 
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در طلی ایلن سلفر، تذکلر و همیاری بله یکدیگلر در پیملودن پلکان رشلد و کمک به 
دیگلران بلرای سلاختن فضای فرهنگلی و مذهبی محیلط نیز حاصل می آیلد. در کنار 
ایلن مزایا، رسلالتی بلر دوش جهادگران اسلت و آن توسلعه فرهنلگ محرومیت زدایی 
در بیلن جوانلان و ایجلاد روحیله سلازندگی و امید در ملردم منطقه اسلت. یکی دیگر 
از اهلداف جهلادی نیز سلازندگی عمرانلی، فرهنگلی، علملی و بهداشلتی در منطقله 
اسلت. در اردوی جهلادی، جوانلان و دانشلجویان بلا وضعیلت زندگلی یلک منطقله 
محلروم کشلور در ابعلاد مختلف فرهنگی، اعتقادی، معیشلتی و بهداشلتی و… آشلنا 
می شلوند و از طریلق تلالش مخلصانله بلرای سلازندگی در آن منطقله در آن ابعلاد، 

می کوشلند خلود را سلاخته، رضلوان الهلی را کسلب کنند.

7. شرکت دادن جوانان در تصمیم گیری های مسجد
 جوانلان دارای افلکار جدیلد و نویی هسلتند که وقتلی در موقعیتی قلرار می گیرند که 
از نظرهلای آنلان به نحلو مطلوبی اسلتفاده شلود، حس مشلارکت و حضلور گرم تری از 
خلود نشلان می دهنلد؛ لذا الزم اسلت جوانانی کله دارای فکر و طرح و برنامه هسلتند، 
در جلسلات تصمیم گیلری در مسلجد حضلور داشلته باشلند. اگلر در موضوعلات مهم 
بلا دعلوت جملع زیلادی از ملردم و جوانلان به صلورت مشلارکتی بله تصمیم برسلیم، 
احسلاس مسلئولیت و تعهلد محکم تلری بلرای پیگیلری و بله نتیجه رسلاندن آن بین 

همه وجلود خواهد داشلت.

8. برگزاری کالس های آموزش رایانه
 بعضلی از برنامه هلا توسلط کانون فرهنگی مسلجد یا پایگاه مقاومت مسلجد هماهنگ 
می شلود و بله اجلرا درمی آیلد. حضلور روحانلی در ایلن برنامه هلا و برقلراری تملاس 
بلا جوانلان، موجبلات افزایلش ارتبلاط و جلذب آن هلا را بله متلن برنامه های مسلجد 

می کند. فراهلم 

9. برگزاری کالس تئاتر و تعزیه
 تعلدادی از جوانلان بله برگلزاری چنین کالس هایی عالقه مندند و با شلور و اشلتیاقی 
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وصف نشلدنی در آن هلا شلرکت می کند و نقش های خوبلی را هم به اجلرا درمی آورند.
از ایلن ظرفیلت در قاللب تعزیه و تئاترهلای مذهبی می توان بهره مند شلد.

10. برگزاری برنامه های هیجان انگیز 
)مانند بردن جوانان به میدان تیر با هماهنگی پایگاه مقاومت مسجد(

 جوانلان نیازمنلد تخلیله هیجانلات خلود از طریلق مثبلت و کنترل شلده هسلتند. 
برنامه هلای متنوعلی کله پایلگاه مقاومت مسلجد می تواند در این راسلتا بلا هماهنگی 
روحانلی مسلجد انجلام دهلد، بسلیار خلوب و الزم اسلت. کوه پیمایلی، رزم شلبانه، 
آملوزش آمادگی هلای دفاعلی، تیرانلدازی، ایسلت و بازرسلی، ورزش هلای رزملی از 

جملله  ایلن برنامه هاسلت.

11. گروه های مرجع
 گلروه مرجلع آن گروهی اسلت کله عقاید، اعملال و رفتارهایش مورد توجله، اعتماد و 
عملل اعضلای خودش یا سلایر کسلانی اسلت کله احتملاالً در آن گروه حتلی عضویت 
ندارنلد؛ بلرای  مثلال بلرای پیلروان مذهبلی معّین، پیشلوایان دینلی، گلروه مرجع به 
 حسلاب می آینلد یلا بلرای اعضلای فلالن حلزب سیاسلی، رهبلران حلزب بله سلبب 
گروه هلای  به طورکللی  مرجلع محسلوب می شلوند.  گلروه  عملکردشلان  و  اندیشله 
دانشلگاه،  اسلتادان  ورزشلکاران،  روزنامه نلگاران،  روحانیلان،  مهندسلان،  پزشلکان، 
دانشلجویان معتلرض، نویسلندگان، سلینماگران، خواننلدگان و ده هلا گلروه دیگلر را 
می تلوان نلام برد که می توانند بسلته بله موقعیت و شلرایط اجتماعی خلود در جایگاه 

»گلروه مرجلع هویت سلاز« ملورد توجله جامعه قلرار گیرنلد )ربانلی، 1381(. 
گلروه مرجلع لزوملاً گروهلی نیسلت کله فرد بلدان تعلق داشلته باشلد؛ املا به هرحال 
در آرزوی عضویلت یلا تلداوم عضویلت خویش در آن اسلت )سلاروخانی، 1370(. باید 
دانسلت کله گروه هلای مرجلع هملواره نقلش مثبلت ایفلا نمی کننلد؛ چه بسلا یلک 
گلروه بلرای بخشلی از جامعله گلروه مرجع به  حسلاب آید، وللی برای بخلش دیگری 
از جامعله یلک دشلمن تلقلی شلود )شلریف زاده، 1394(. حلال باید بررسلی کرد که 
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گروه هلای مرجلع جوانلان ملا در وضعیلت کنونلی، چله نسلبتی با مسلجد دارنلد. آیا 
حضلور در مسلجد بلرای آن هلا اولویلت زندگلی اسلت؟ چنلد بلار در طول یلک هفته 
در مسلجد حاضلر می شلوند؟ در گفتگوهلای خلود به صورت مسلتقیم یا غیرمسلتقیم 
بله ایلن موضلوع اشلاراتی دارنلد؟ آیا خاطراتلی به   جلز رأی دادن از حضور در مسلاجد 
دارنلد؟ از ایلن نیلروی عظیلم می تلوان به صلورت غیرمسلتقیم در جلذب جوانلان بله 
سلمت مسلجد اسلتفاده کلرد. جوانان هر قدر شلاهد حضور افلراد مؤثلر و ذی نفوذ در 
مسلجد باشلند، برای حضور در مسلجد شلور و اشلتیاق بیشلتری خواهند داشت. الزم 
اسلت بله شلکل های گوناگلون و متنوع در جذب جوانلان از پتانسلیل گروه های مرجع 

مللی و محللی بهره بلرداری الزم را بله عملل آوریم.

12. اخالق و رفتار شایسته اهل مسجد
به مسائل  امر  نماز فرموده،  اقامه  به  امر  آیاتی که   خدای متعال در قرآن کریم در 
ِذی  َو  إِْحساناً  »بِالْوالَِدیِن  آیه:  این  مانند  است؛  نموده  نیز  اجتماعی  و  فردی  اخالق 
کاه: به پدر  الَه َو آتُوا الزَّ الُْقْربی َو الْیتامی َو الَْمساکیِن َو ُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً َو أَقِیُموا الصَّ
و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان احسان کنید و با مردم به زبان خوش سخن 
بگویید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید« )بقره:83(. می توان از این همنشینی به 
اهمیت باالی اخالق نمازگزار پی برد؛ چراکه برخی از عوامل دوری جوانان از مسجد 
را می توان بدزبانی، بدقولی، بدعهدی، گران فروشی، رسیدگی نکردن به فقرا، اشرافیت 

و... نمازگزاران دانست.
گاهلی اوقلات عملکلرد مسلجدیان مانعی می شلود بلر ارتباط مؤثلر جوانان با مسلجد. 
اگر سللوك اجتماعی برخی از اهل مسلجد از خودسلاختگی برخوردار نیسلت و همین 
عامللی می شلود تلا دسلت بله کارهایلی بزنند که خلالف مرّوت یک مسلجدی اسلت. 
ایلن عملکلرد بیرونلی یلک نمازگزار اسلت کله نمایانگلر شلخصیت دینی اوسلت؛ لذا 
جوانانلی کله شلاهد و ناظلر رفتارهلای اجتماعی او هسلتند، تصّور می کننلد همه اهل 
مسلجد در اجتملاع بی اخلالق یلا بی ملرّوت هسلتند. جوانلان هنگامی  کله دوگانگی را 
در برخلورد برخلی از مسلجدیان می بیننلد، به مسلجد و مسلجدی بدبین می شلوند و 
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چه بسلا مسلجد را بله همیلن دلیل تلرك می کنند.
لیَعِه کونُلوا لََنا َزینلاً َو اَل تَکونُوا َعلَیَنا َشلیناً       املام صلادق فرمودنلد: »َمَعاِشلَر الشِّ
ُقولُلوا لِلنَّلاِس ُحْسلناً اْحَفُظلوا أَلِْسلَنَتکْم َو کفُّوَها َعلِن الُْفُضلوِل َو َقِبیِح الَْقلْوِل: ای گروه 
شلیعه زینلت ملا باشلید و زشلتی ما نباشلید. با ملردم خوش زبانلی کنید و زبلان خود 
را نگله داریلد و از زیاده گویلی و بدگویلی بلازش دارید« )صلدوق، 1376 ق، ص400(.
اهلل مسلجد بایلد هلر یلک مبلّغی برای مسلجد باشلند، نه اینکله اعمال و رفتارشلان 
بلا غیرمسلجدیان یکسلان باشلد. نمازگلزار مسلجدی، مؤمنی کله محبوب پلروردگار 
اسلت )کلینلی، 1429 ق، ج 6، ص654(، بایلد بهتریلن باشلد و بااخلالق زیبای خود، 
کوچلک و بلزرگ را چونلان آهنربلا به خلود جذب کنلد و عاملی برای مسجدی شلدن 
دیگلران نیلز باشلد. توصیله امام کاظلم به مؤمنلان ایلن اسلت: »َفَتَزیُنوا لَُهلْم بَِما 
َقَدْرتُلْم َعلَیله: تلا می توانید در میلان مردم آراسلته و آبرومند باشلید« )کلینی، 1429 

ق، ج13، ص 109 بله نقلل از: بهشلتی، 1394(.

13. بعد مسافتی مسجد
 متأسلفانه در برخلی نقلاط شلهرها در فواصلل طوالنلی فاقلد مسلجد اسلت و این امر 
دسترسلی آسلان ملردم و جوانلان محلل را بله مسلجد بلا دشلواری روبلرو می کنلد و 
بالطبلع حضلور آن ها در مسلاجد کاهلش می یابد؛ بنابراین بسلیاری از سلاختمان های 
جدیلد از نزدیکلی بله مسلجد محروم می شلوند و دوری به مسلجد سلبب می شلود تا 
آنلان کمتلر امکان حضور در مسلجد را داشلته باشلند. این بُعد مسلافت میان مسلجد 
و مجتمع هلای مسلکونی، سلبب ضعلف ارتبلاط مؤثلر جوانان با مسلجد اسلت؛ چراکه 
هلر چله مسلجد بله اماکلن تجملع مسللمانان نزدیک تلر و دسترسلی بله آن راحت تر 

باشلد افلراد بهتلر می تواننلد خلود را بله خانه خدا برسلانند.

14. معماری سنتی و منظم مسجد
 معملاری بلا روح و روان و شلادابی و افسلردگی انسلان ها ارتباطلی مسلتقیم دارد و 
عامللی فوق العلاده اثرگلذار اسلت. آیلا تابه حلال توجله کرده اید کله وقتی از کشلوری 
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بله کشلوری، شلهری بله شلهری، خیابانی بله خیابانلی، سلاختمانی به سلاختمانی یا 
به طلور کللی وقتلی از فضایلی وارد فضلای دیگری می شلوید، ایلن تغییلر موقعیت به 
شلما چله احساسلی را القلا می کند؟ حلس شلادابی و پرانرژی بودن، غم و انلدوه، غرور 
و افتخلار عظملت و بزرگلی، حقلارت و کوچکلی، کنجلکاوی و... این  همله تأثیر روانی 

فضلا روی انسلان اسلت و معملاری، هنلر سلامان دهی فضا. 
وقتلی معملار روی کاغلذ خلط می کشلد و تصویلری مجلازی از فضایلی حقیقلی را 
روی دو بُعلد کاغلذ ترسلیم می کنلد، وقتلی معملار فراینلد سلاخت هرا ثر معملاری را 
هدایلت می کنلد، پلا در عالملی می گذارد کله عالم روحیات و خلقیات انسلانی اسلت؛ 
پلا در مسلیری می گلذارد کله بله جزئی تریلن احساسلات و عواطف بشلری می رسلد. 
فرقلی نمی کنلد کله معملار، یلک  خانله مسلکونی می سلازد یا یلک فضلای عمومی یا 
اینکله یلک شلهر را طراحلی و سلامان دهی می کنلد. معملاری محلدود به سلاختمان 
نیسلت؛ بله در و دیوارهلا و فضلای سلبز کوچله و خیابان هلا هلم مربلوط می شلود. 
معملاری در تملام لحظه هلای زندگی با روح و روان انسلان ها ارتبلاط دارد و در صورت 
توجله علملی و اصوللی، می تلوان بلا قاطعیلت کاملل گفت کله معماری خلوب با همه 
زیرشلاخه هایش یکلی از عواملل مهلم بلرای داشلتن جامعله ای فعلال و پویا هملراه با 

شلهروندانی شلاد و پرانرژی اسلت )شلریعت رضوی،1391(.
 معملاری مسلجد بایلد بله سلبکی جلّذاب و باصفلا باشلد؛ چراکله مسلجد جایگاهلی 
اسلت بلرای اتصلال مخللوق بلا معبلود. پلس باید فضلای مسلجد از زیبایلی و عظمت 
خاّصلی برخلوردار باشلد. در سلاخت مسلجد باید حیاط وسلیع در نظر گرفته شلود تا 
گاهلی اوقلات نمازگلزاران در آن قلدم بزنند و یا به صحبت بپردازنلد و همچنین امکان 
بلازی کلودکان و جمع شلدن جوانلان بلرای کارهلای مختللف وجلود داشلته باشلد؛ 
ازاین روسلت کله الزم اسلت متولیلان فضاهلای پیرامونی شبسلتان را بسلیار باشلکوه 
سلاخته و حیلاط آن را زیبلا بله هملراه گل و درخلت کاری و تعبیله حلوض و فلّواره 
طّراحلی کننلد. اگلر مسلجد از معماری مناسلبی برخلوردار نباشلد، جذابیت های الزم 
را بلرای حضلور جوانلان نخواهد داشلت و حضور جوانلان در مسلجد کمرنگ تر خواهد 
شلد. اسلتفاده از کاشلی کاری های زیبلا، بهره بردن از رنگ های مناسلب و جلّذاب و نیز 
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نورپلردازی مناسلب در ایجلاد فضایی معنوی می تواند دخیل باشلد )بهشلتی،1394(.
 ازآنجایی کله انسلان موجودی تک بعدی نیسلت و به صورت فطری بله جمال و نوآوری 
گرایلش دارد، بایلد بکوشلیم تلا بلا تکیه  بلر تجارب، تفکلرات، روحیله زیباشناسلانه و 
تجللی معنویلت بله خللق اثلری سرشلار از مفاهیلم و مضامیلن معنلوی در سلاحت و 
سلاختاری ملادی دسلت  یابیم. تقلیلد طراحان از ظواهلر و عناصر معماری گذشلتگان 
و بی توجهلی آنلان بله الیه هلای معنلوی و معرفتلی، باعلث شلده اسلت تلا نتواننلد 
بلا نیازهلای انسلان املروز هملگام گردنلد. واعلظ زاده اسلدی و رئیسلی )1393( در 
پژوهلش خلود با عنلوان »بررسلی عوامل کالبلدی مؤثر بر شلکل گیری حلس معنوی 
در مسلاجد« کله بلا هلدف بررسلی رابطله کیفیلت عناصلر کالبلدی مسلاجد و میزان 
ایجلاد حلس معنلوی و نیلز ارزیابلی عوامل مؤثر بلر تمایل بله تغییر کالبد مسلاجد به 
انجلام رسلید، بله ایلن نتیجه رسلیدند کله بین سلن و تمایل بله تغییر کالبد مسلاجد 
همبسلتگی معنلادار وجلود نلدارد و در مقابل بیلن تحصیالت و میزان تمایلل به تغییر 

کالبد مسلاجد همبسلتگی معنلادار و مثبت وجلود دارد.

ذکر تجربه های تبلیغی جذب جوانان به مسجد
 در ایلن بخلش بله ذکلر تجربه هلای عملی تعلدادی از روحانیلان که با تعاملل اثرگذار 
و جلذاب خلود، منجلر بله جلذب نوجوانلان و جوانلان به مسلجد و فعالیت هلای دینی 

شلده اند، می پردازیلم.
1. یکلی از روحانیلان نقلل می کلرد کله یکلی از نوجوانلان در هنلگام کمک کلردن در 
آبدارخانله، سلینی پلر از لیلوان از دسلتش لیلز می خلورد و همله لیوان هلا روی زمین 
ریختله، بلا صدای بلندی می شلکند. تعدادی از اهالی مسلجد سراسلیمه بله آبدارخانه 
می رونلد و بلا حاللت تنلدی و ناراحتلی وی را سلرزنش می کننلد کله چرا دقلت کافی 
نکلرده اسلت و اگلر ایلن کار را بللد نیسلت، بهتلر اسلت کملک نکنلد؛ کمک نکلردن 
بهتلر از ایلن اسلت کله خسلارت بزنلد. روحانی وقتلی فضلا را منفی و خیلی سلنگین 
می بینلد، او را صلدا می کنلد. نوجلوان فکلر می کنلد کله او هلم می خواهلد بلا وی 
تنلدی کنلد؛ وللی روحانی با ایشلان خیلی گلرم و صمیمانله برخورد می کنلد و از وی 
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می خواهلد همکاری بیشلتری در امور مسلجد داشلته باشلد؛ ازجمله بله وی می گوید 
کله مکّبلر نملاز جماعت شلود؛ وللی نوجلوان چون ایلن کار را بلد نیسلت، اسلتنکاف 
می کنلد. روحانلی خلودش در یکلی، دو روز ایلن کار را بله وی آملوزش می دهلد و او 
را مکّبلر قلرار می دهلد. حلاال پلس از چنلد سلال کله از آن واقعه گذشلته اسلت، وی 
یکلی از مسلجدی های فعلال اسلت و مسلئولیت آملوزش مکّبرهلای مسلجد و جلذب 

نوجوانلان را بلرای املور مختللف بر عهلده دارد.
2. یکلی از روحانیلان نقلل می کلرد کله بلرای اردوی جهلادی بله همراه یک گلروه ده 
نفلری بله یلک منطقه محروم اعزام شلدیم. روز اول سله نفلر از نوجوانلان را که در آن 
حواللی بودنلد، صلدا کلردم و از آن ها خواسلتم بلا هم فوتبلال بازی کنیلم. حدود یک 
سلاعت کله بلازی کردیلم، بلرای اسلتراحت نشسلتیم و در فرصلت اسلتراحت با طرح 
سلؤاالت و ایجلاد کنجلکاوی در ذهلن ایشلان وارد شلدم؛ البتله اسلتفاده از لطیفه هم 
چاشلنی کار بلود کله احسلاس خلوب و مفرحلی را بلرای آن هلا در پی داشلت. بعد با 
هلم یلک سلاعت دیگر فوتبلال بازی کردیم. فلردای آن روز دیدم ده نفلر از نوجوانان و 
جوانلان بلرای بازی فوتبلال آمده بودند. از روش روز قبل اسلتفاده کلردم، ولی نزدیک 
ظهلر گفتلم می خواهلم بلرای اقامله نماز به مسلجد بلروم و هر کسلی که تمایلل دارد 
بلا هلم برویم. بیشترشلان با من آمدند و توانسلتم این ارتباط ایجادشلده را به مسلجد 
منتقلل کنلم و بعلد از آن قرارهلا در مسلجد گذاشلته می شلد و برنامه هایملان هم در 

مسلجد برگلزار می گردید.
3. در یکلی از برنامه هلای گروهلی، یکلی از افلراد حاضلر نظلری داد کله دیگلران او و 
نظلرش را بله تمسلخر گرفتنلد. جوان از جا بلند شلد و بلا تندی در حال ترك جلسله 
بلود کله بله دنباللش رفتلم و از او خواسلتم در جلسله بمانلد؛ سلپس از همیلن منظر 
و بررسلی اختلالف نظرهلا و طبیعی بلودن تفلاوت در تفکلر بلا جملع آن هلا وارد بحث 
شلدم تا افراد بتوانند ضمن داشلتن سلالیق مختلف، یکدیگر را دوسلت داشلته باشلند 
و پذیلرای هلم باشلند. این بحث منطقی ما چند جلسله طول کشلید، وللی نتیجه اش 
بسلیار مفیلد بلود و بچه ها یلاد گرفتند بله خاطر اختالفلات فکری در مقابلل همدیگر 
قلرار نگیرنلد و احتلرام همیشلگی به هلم را حفظ کنند، هرچند نظرشلان بلا هم فرق 
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داشلته باشلد. ملا می توانیلم همفکر نباشلیم، ولی همدیگر را دوسلت داشلته باشلیم.
4. یکلی از جوانلان کله با منش اخالقی یک روحانی جذب مسلجد شلده بود، این گونه 
تعریلف می کلرد کله بار اول کله روحانی را دیلدم، در خیابانی در نزدیکی های مسلجد 
بود. از کنار من در حال ردشلدن بود که کنارم ایسلتاد و سلالم و احوال پرسلی گرمی 
کلرد. ملن بلا سلردی جوابلش را دادم؛ بعلدش رفلت. این حرکلت او چنلد روز بعد که 
در آن حواللی بلودم، تکلرار شلد. بعلد از چنلد هفتله که بلرای بلار سلوم وی را دیدم، 
توللد یکلی از اماملان بلود؛ بعلد از احوال پرسلی به ملن شلیرینی تعارف کلرد و از من 
خواسلت کله اگلر فرصت دارم، بلرای کمک در توزیع شلیرینی ها به مسلجد بیایم. من 
هلم کله از حسلن برخوردش خوشلم آمده بلود، قبول کلردم. پس از انجلام کار صدای 
اذان بلنلد شلد. بلا وجلود اینکله از کودکلی نملاز می خوانلدم، سلال ها بود کله نماز را 
تلرك کلرده بلودم؛ ولی دچار رودربایسلتی شلدم و برای اقامله نماز در مسلجد ماندم. 
پلس از نملاز آن روحانلی بله سلراغ ملن آملد و شلروع به صحبلت با گرملی و خلوص 
خاصلی نملود و احسلاس انلرژی و نشلاط خاصلی در ملن ایجلاد شلد. بله او اعتملاد 
کلردم و شلبهات دینلی را کله مانلع حضلورم در مسلجد شلده بلود، آرام آرام بلا او در 
میلان گذاشلتم. تلالش نکلرد به سلرعت به همه آن هلا جواب دهلد؛ بلکه گفلت: با هم 
بررسلی می کنیلم و ملورد به ملورد پیش می رویلم، کاملاًل بی طرفانه. از آن بله بعد هر 
روز یلک سلاعت بلا هلم گفتگلو می کردیلم و بدون اینکله بخواهلد چیزی را بله زور به 
ملن بقبوالنلد، تلالش می کلرد در کنارم باشلد و با هم به بررسلی مسلئله بپردازیم و با 
هلم مسلیری را کله او طلی کرده بود، طی کنیلم. از روش او خیلی خوشلم آمد. انتظار 
داشلتم هملان روز اول بنشلیند و برایلم دلیلل بیلاورد و ملن هلم رد کنلم و او بله راه 
خلودش و ملن بله راه خلودم بروم؛ وللی ایلن کار را نکرد؛ بلکله به کنلدی  و آرامی و با 
روشلی درسلت ملرا جلذب خودش و بعلد هم جذب حضلور و فعالیت در مسلجد کرد.
5. صلدای ملن خیللی خلوب نبلود و بله همیلن دلیل بلا وجود اینکه دوسلت داشلتم 
موللودی بخوانلم یلا در هیئلت مداحلی کنلم، دیگلران مانع من می شلدند. یلک  بار بر 
سلر ایلن موضلوع کله چلرا میکروفلون را بله ملن نمی دهنلد و اجلازه نمی دهنلد من 
هلم بخوانلم، دعلوای بلدی کلردم و گفتلم که دیگر بله مسلجد نخواهم آملد؛ در حال 
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خلروج از مسلجد بلودم کله روحانلی مسلجد کله حلرف مرا شلنیده بلود، به سلراغم 
آملد و از ملن خواسلت فلردای آن روز قبلل از نملاز ظهلر بله مسلجد و نلزد او بلروم 
تلا بلا هلم صحبلت و راهی پیلدا کنیلم. فلردای آن روز چلون ناراحلت بلودم، اصاًل به 
مسلجد نرفتلم. عصلر بود کله دیدم روحانی مسلجدمان بله در منزل ملا مراجعه کرده 
و جویلای ملن شلده اسلت. خیللی شلرمنده شلدم و از ایشلان خواهلش کلردم داخل 
تشلریف بیاورنلد. بعلد کله آمدنلد، قلرار شلد بلا هم تمریلن کنیم و خودشلان شلروع 
کردنلد. مدتلی از تمرین ما گذشلته بود که در یکی از مراسلم های مسلجد، خودشلان 
پشلت میکروفلون از ملن خواسلتند کله موللودی بخوانلم. پلس از اجابت درخواسلت 
ایشلان و اجلرای نسلبتاً خوبلم، ملردم هلم خوششلان آمده بلود و به همیلن دلیل من 

هلم جلذب مسلجد شلدم و هیچ وقلت مسلجد را تلرك نکردم.
6. یکلی از روحانیلان نقلل می کلرد کله ملن در مسلیری که ملی روم، هر وقلت جوانی 
را می بینلم، سلعی می کنلم بلا او بلا روی خلوش و بله گرملی احوال پرسلی کنلم. در 
مسلیرهای منتهلی بله مسلجد بلر شلدت ایلن کار خلودم اضافله می کنم و اگلر چند 
نفلر دور هلم باشلند، بله سراغشلان ملی روم و بلا زبلان خلوش و بلا لبخنلد می گویم: 
سلالم جوونلا. ایلن کارم پس از گذشلت چنلد هفته بلرای آن ها تبدیل بله یک صورت 
خلوش از رابطله شلده اسلت و االن قبلل از اینکله ملن بله آن ها برسلم، با دیلدن من 

می گوینلد: سلالم حاج آقلای جوونلا. 
در برقلراری ایلن ارتبلاط هلم بله هیچ  چیلزی از تیپ و ظاهرشلان توجهی نکلرده ام و 
بلا همله و بلدون توجله بله  ظاهر و لباسشلان، به گرملی و صمیمانله برخورد نملوده ام. 
پلس از گذشلت حلدود سله ملاه، تعلداد جوانان حاضلر در مسلجد ما کله در روزهای 
اول انگشت شلمار بلود، حلاال بله اکثریت مسلجد تغییر یافته اسلت. جوانان ما دوسلت 
دارنلد ملا به سراغشلان برویم و با آن ها حرف بزنیم. اگر ما دور خودمان را حصارکشلی 
کلرده باشلیم و بی توجله بله آن هلا در رفت وآملد باشلیم و منتظر بنشلینیم کله حتماً 
آن هلا بله سلراغ ملا بیایند، آن ها هلم بی توجه بله ملا، در رفت وآمد خودشلان خواهند 
بلود؛ املا اگلر گام اول را ملا برداریم، قطعاً از طرف آن ها چند گام به  سلوی ما برداشله 
خواهلد شلد. هلر کس مخالف اثربخشلی ایلن نوع رابطله  مفید و اثرگذار اسلت، کافی 



297  فصل  نهم: روش های عملی تعامل فعال با جوانان

اسلت امتحانلش کنلد تا پس از چنلد روز، آثلار معجزه آسلای آن را در تغییر مخاطبان 
و به ویلژه جوانلان و جلذب حداکثری آن هلا ببیند.
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املروزه بلا توجله به پیچیده ترشلدن زندگلی و حساسلیت روزافزون نقش هلا و وظایف 
تربیتلی، هنگاملی نقلش یلک مبلّلغ مذهبلی به خوبلی و شایسلتگی ایفا می شلود که 
وی بلا حرفله مشلاوره به صلورت عموملی و یلا دسلت کم در حلد امدادهلای اولیله 
آشلنا باشلد تلا در برقلراری ارتبلاط مؤثر بلا جوانلان و رویارویلی با مراجعلان خویش، 
به تناسلب شلرایط و امکانلات، بتوانلد از اصلول و فنلون مشلاوره بهره بلرداری کنلد. 
بسلیار پیلش آملده اسلت که یک راهنمایی و مشلاوره سلاده، به حسلب نقشلی که در 
پیشلگیری از علوارض و مشلکالت روانلی، تربیتلی، رفتلاری دارد، به مراتلب از هرگونه 
اقلدام درمانلی بهتلر و مفیدتر بوده اسلت. آشلنایی با اصلول و فنون مشلاوره، حتی در 
بهینه سلازی شلرایط تبلیلغ و بهره بلرداری از فرصت هلا و امکانات تبلیغی بسلیار مؤثر 

اسلت )رهنمایی، 1391(.
داشلتن یلک زندگلی بهتر بلا آرامش، محصلول برنامه ریزی درسلت و تنظیلم روابط و 
تعامل هلا در تملام جنبه هلا و بلا همله افلراد مرتبلط در زندگی اسلت. عللوم مختلفی 
همچلون رشلته های عللوم پزشلکی، رشلته های عللوم فنلی و مهندسلی و رشلته های 
عللوم انسلانی، به ویلژه مشلاوره و روان شناسلی بله کملک ملا می آینلد تا زندگلی را با 
آسلایش و رفلاه بهتلر و بیشلتری تجربله کنیلم. برنامله دیلن هلم در راسلتای زندگی 



302

بهتلر به خوبلی قابلل مشلاهده اسلت. در دنیا نیلز متخصصلان گوناگون ماننلد رهبران 
دینلی و کارشناسلان رشلته های مختلف در صدد ارائه طرحی مناسلب بلرای بهره وری 

از روزهلای زندگی هسلتند. 
یکلی از دالیلل مراجعله بله مشلاور، آگاهلی از فنلون موفقیلت و راز و رمزهلای پیلدا 
و پنهلان آن اسلت. املروزه افلراد زیلادی سلراغ مراکلز مشلاوره را می گیرنلد تلا از 
توانایی هلای خلود باخبلر شلوند و بلرای شلکوفایی آن برنامه ریلزی کنند. در مشلاوره 
ثابت شلده اسلت کله هر فلردی توانایی منحصربه فرد خلودش را دارد که با شناسلایی 
آن می توانلد زندگلی خلود و دیگلران را متحلول کند. برای شلناخت چنیلن گنج های 
نهانلی در وجلود خلود، نیازمنلد بهره منلدی از دانلش مشلاوره و روان شناسلی و دیگر 
عللوم یاری دهنلده در اسلتعدادیابی و کشلف زوایلای گوناگلون شلخصیت خویلش 

 . هستیم
چنانچله در خودیابلی نیازمنلد یلاری هسلتید، زملان مراجعله بله متخصص مشلاوره 
رسلیده اسلت. ممکلن اسلت اطالعات زیادی داشلته باشلید، املا معنایش این نیسلت 
کله توانایلی زیلادی هلم دارید. کسلی کله سلاعت ها بله مطالعله خلبانی می پلردازد، 
نمی توانلد مدعلی توانمنلدی در خلبانی باشلد و هدایت هواپیما را به دسلت بگیرد. در 
زندگلی فلردی، تحصیلی، حرفله ای، خانوادگلی و اجتماعی هم شلاید اطالعات زیادی 
بله دسلت آورده باشلیم، وللی بلرای اجرایلی سلاختن آن هلا نیازمنلد پیوسلت کردن 
توانایی تازه ای هسلتیم تا بتوانیم از دانسلتنی های خود بیشلترین سلود را ببریم. یکی 
از دالیلل مراجعله بله مشلاوره، مهارت افزایی در زمینله مطالعه، زندگی مسلالمت آمیز 
بلا هم اتاقلی، نحلوه تعاملل بلا دیگلران، مدیریلت زملان و ماننلد آن اسلت کله بخش 

زیلادی از فعالیت هلای مشلاوره ای را بله خلود اختصلاص می دهد )اخلوی، 1394(.
مشلاوره در واقلع یلک جریلان اسلت؛ جریانلی از فعالیت هلای شلناختی، تشلخیصی 
و رفتلاری کله مشلاور ضملن دعلوت دیگلران بله هملکاری و همراهلی، مسلئول 
سامان بخشلیدن بله آن جریلان اسلت؛ بدین ترتیلب می تلوان تأکیلد کرد که مشلاوره 
یلک فرایند اسلت. برای دریافت مفهوم روشلن تری از مشلاوره، این تعریلف را می توان 
ارائله کلرد کله »مشلاوره فراینلد پویایلی اسلت که طلی آن، مشلاور بر اسلاس اصول 
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ارتباطلات انسلانی معنلادار و بلا تکیه  بلر مهارت ها و تجربه های سلودمند، بله برقراری 
ارتبلاط بلا مُراجلع پرداختله، بله وی فرصلت می دهد کله به راحتی و با آراملش خاطر، 

مسلئله، مشلکل و یلا رفتلار نابهنجار خلود را مطلرح نماید«. 
فراینلد یادشلده، املر مصاحبه یاورانله را سلامان بخشلیده، زمینله را برای تشلخیص و 
رفلع مشلکل و یلا درملان نابهنجلاری ُمراجع فراهلم ملی آورد. قابل توجه اینکه پاسلخ 
مقتضلی و قانع کننلده، رفلع مشلکل به طلور کاملل و یلا درملان اختلالل و نابهنجاری 
به طلور اساسلی، منلوط و مشلروط بله عوامللی از جملله نظلارت مسلتمر بلر رونلد 
تشلخیص، ارزیابلی، پاسلخ دهی، مشلکل زدایی و سلامان دهی ادراك، رفتلار و روان 
ُمراجلع اسلت. بلا این بیلان باید گفلت: مشلاوره، حرفه ای اسلت که مسلتلزم خدماتی 

راهبلردی، کاربلردی، سلامان بخش و یاورانله اسلت )رهنمایلی، 1391(.

مشاوره برای پیشگیری
همله ملا می دانیم که پیشلگیری بهتلر از درمان اسلت و عالج واقعه قبلل از وقوع باید 
کلرد، وللی تعلداد کملی از ملا به  سلوی برنامه هلای پیشلگیرانه می رویم؛ مثلاًل ممکن 
اسلت نشلانه هایی از افت تحصیلی در ما آشلکار شلده باشلد، تمرکز نداشلته باشلیم، 
انگیلزه پیشلرفت ملا به خوبلی ترم اول نباشلد و خیلی از مشلکالت دسلت وپاگیر دیگر 
کله اجلازه حرکلت بله  سلوی اهلداف را بله ملا نمی دهلد؛ بااین حلال علده ای آن قلدر 
تعللل می ورزنلد تلا بلا دیلدن کارنامله تحصیللی و مشروط شلدن، تلازه بله فکلر حلل 
مسلئله بیفتنلد؛ درحالی کله قانون پیشلگیری به ملا می گوید: بلا بروز اولین نشلانه ها، 
از پیشلرفت آن جلوگیلری کلن و بلا گام هایلی اسلتوار و مطمئلن، به سلرزمین آینده 
قلدم بگلذار. حتلی بلرای مبتالنشلدن بله برخلی از مشلکالت هلم الزم اسلت سلطح 
اطالعلات خلود را افزایلش دهیلم و بررسلی روان شلناختی مناسلبی از خلود داشلته 

باشلیم تلا زمینله  دردسلرهای بعلدی به وجلود نیاید.
 املروزه در مراکلز مشلاوره، زن و شلوهرهای جوانلی رفت وآملد می کننلد کله یلک 
هلدف دارنلد: می خواهیم همیشله عاشلق بمانیم؛ چگونله از بروز آسلیب ها در زندگی 
مشلترك خلود جلوگیلری کنیلم؟ دانشلجویان در آسلتانه ازدواج، وقلت کافلی صرف 
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می کننلد تلا بلا انتخابلی بهتلر، از بلروز خطلر پیشلگیری نماینلد و سلرمایه گذاری 
عاطفلی و عقالنلی خلود را بلرای زندگلی آینلده ایجلاد کنند.

مشاوره برای درمان
درملان واژه ای اسلت کله وقتی درباره مشلکالت روحی و عصبی به کار گفته می شلود، 
خیللی همگلون و جاللب به نظلر نمی رسلد و مقاومت روانی ملا را با ترس از برچسلب 
روانی شلدن بله هملراه دارد؛ بله همیلن دلیل اقدام بله درمان به کملک یک متخصص 
بله تأخیلر می افتلد و علوارض ناشلی از آن خلود را نمایلان می کنلد. بیمارهای شلایع 
روان شلناختی ماننلد افسلردگی، اضطلراب، وسلواس و ماننلد آن، دارای نشلانه های 
روشلنی هسلتند کله وقتلی شلدت می یابند و زملان طوالنی هلم فرد دچار آن باشلد، 

مراجعله بله درمانگر ضلرورت جدی تلری می یابد. 
فلردی کله در حلال ابتال به افسلردگی اسلت، منفی باف می شلود، امیدش را از دسلت 
می دهلد، تمایلل بله ارتباط گرفتلن با منابلع عاطفی خود را نلدارد، در سیسلتم تغذیه 
و خلواب او اختالالتلی بلروز می کنلد، رغبت هلا و تمایلل بله لذت بردن از زندگلی را از 
دسلت می دهلد یلا کمرنلگ می شلود، فعالیت هلای سلودمندش کاهلش می یابلد و به 
سلمت پوچلی حرکلت می کنلد، به شلدت احسلاس تنهایلی و رهاشلدگی می نمایلد. 
چنانچله ایلن عالئلم در یلک نفر بلروز کند، حتملاً باید بلا مراجعه به مشلاور، وضعیت 

خلود را با بررسلی های علمی مشلخص سلازد.
 ممکن اسلت سلطح افسلردگی که به درجات خفیف، متوسلط و شلدید دسلته بندی 
می شلود، االن در مرحلله ای باشلد کله بلا چند فلن سلاده و تغییرات جزئلی قابل حل 
باشلد، وللی چنانچله بله آن بی توجهلی شلود، نیاز بله دارودرمانلی یلا فاصله گرفتن از 
پیشلرفت تحصیللی هلم بله  درملان اضافله می شلود و پیچیدگلی حلل آن را بلا خود 
خواهلد داشلت؛ ازایلن رو بله گملان اینکه نکند دیگلران مرا فلردی بیمار تصلور کنند، 
خلود را از نعملت سلالمت روحلی محلروم نکنیلد. در جایلی می خوانلدم که فلردی از 
تلرس حلرف دیگلران کله او را عینکلی صلدا می زننلد، از عینلک اسلتفاده نمی کرد تا 
اینکله روزی بله دلیلل ضعلف بینایلی، چالله زیلر پایلش را ندیلد و پایش شکسلت. از 
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آن بله بعلد دوسلتانش او را چلالق صلدا می کردنلد. حکایلت ملا در تملام  وقت هایلی 
کله نیازمنلد درمانیلم وللی سرسلختی نشلان می دهیلم، حکایلت ایلن فرد اسلت که 
می توانسلت بلا تدبیلری عاقالنله از بلروز یک مشلکل جلدی جلوگیری نمایلد )اخوی، 

.)1394

به چه کسی مراجعه کنیم؟
ملردم بایلد بداننلد کله در بحث مشلاوره های روانلی، در چه شلرایطی و بله کدام  یک 

از متخصصلان زیلر مراجعه کنند:
راهنملا: کسلی اسلت که با داشلتن اطالعاتلی مفید می تواند در شفاف سلازی مسلائل 
افلراد و ارائله بعضلی اطالعلات در حل اولیه مسلائل و پیشلگیری از بروز مسلائل به ما 
کملک کنلد. راهنملا به ملا کملک می کند کله بفهمیم به چله تخصص و کارشناسلی 
نیلاز داریلم و نلزد چه کسلی بایلد برویلم. گاهی بلا معرفی چنلد کتاب چنیلن کمِک 
فکلری ای را بله ملا می دهلد یلا فلردی ممکلن اسلت نیازمند راهنملای مذهبلی برای 

مسلائل شلخصی اش باشلد که بله کارشلناس آن مراجعله می نماید.
مشلاور: کسلی اسلت که تحصیالت تخصصی در رشلته مشلاوره و امور تربیتی دارد. در 
مسلائل مشلخصی مانند خانلواده، تربیت، مهارت هلای زندگلی، ازدواج، امور تحصیلی، 
املور شلغلی، کملک به افراِد در معرض خطلر مثل فرزندان خانواده هلای معتاد و مانند 
آن می توانیلد بله او مراجعله نماییلد. مشلاور در تشلخیص بهنگام نشلانه های مسلئله، 
جلوگیلری از تعمیلق مسلئله و بازتوانلی و توانمندسلازی فلرد، کملک شلایان توجهی 
بله وی می کنلد. مخاطلب مشلاور، انسلان های معموللی و علادی جامعله هسلتند که 
به صلورت مقطعلی دچلار بحران هلای عاطفلی، تعارض هلای درونلی، تنلش در زندگی 
و یلا بحلران تصمیم گیلری می شلوند. هلدف مشلاور کملک به ایجلاد و حفلظ آرامش 
در افلراد اسلت و پلس از مراجعله و تعاملل بلرای حل یک مسلئله، در نهایت رسلیدن 

مراجلع بله خودرهبلری از اهلداف مهم و پنهان اوسلت.
روان شلناس بالینلی: فلردی اسلت که تحصیلالت تخصصلی روان شناسلی بالینی دارد 
و می توانلد بله افلراد مبتلال به افسلردگی، اضطلراب، وسلواس، اختالالت شلخصیت و 
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مشلکالت عمیلق عاطفلی و شلخصیتی کملک و آن هلا را درملان نمایلد. کسلانی کله 
نیازمنلد بازسلازی عمیلق شلخصیتی هسلتند و ارتباط عادی خلود را با دنیا از دسلت  
داده یلا در ایلن فراینلد دچلار اختلالل شلدیدی شلده اند، نیازمنلد دریافلت خدملات 

روان شناسلی بالینی انلد.
روان پزشلک: پزشلکی اسلت کله در دوره تخصصلی روان پزشلکی تحصیلل  کلرده و 
یلک فارماکولوژیسلت یلا دارودرمانگلر اسلت. روان پزشلک، روان شلناس نیسلت؛ بلکه 
تخصلص او تجویلز دارو بلرای کسلانی اسلت کله در خصوص بخلش اندکی از مسلائل 
روانی شلان نیازمنلد دریافلت دارویلی هسلتند. در طول مدتلی که فلرد دارو را مصرف 
می کنلد، الزم اسلت به صلورت گروهلی، یلک روان شلناس بالینلی هم بلا وی کار کند 
تلا پلس از قطلع مصلرف دارو، اصالح شلناختی هم در فرد حاصل شلود؛ وگرنله صرفاً 
مصلرف دارو نمی توانلد تفکلر و شلناخت جدیلدی برای فرد بله وجود بیلاورد و او را از 

نظلر روانی بله آرامش الزم برسلاند.

روانپزشکی

روان شناسی بالینی

مشاوره

راهنمایی

هرم ارجاع
هلر یلک از ایلن متخصصلان، بلا تشلخیصی کله روی مسلئله می گذارنلد، بله مراجلع 
خلود کملک می کننلد تلا بله راه حلل مناسلب دسلت یابنلد. همچنیلن اگلر نیلاز بله 
مراجعله بله فلرد دیگری بلود، با تعهلد حرفه ای کله در این افلراد وجلود دارد، معرفی 
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بله متخصلص دیگلر انجلام می شلود. بلر اسلاس هلرم ارجلاع کله تصویلر آن در بلاال 
ترسلیم شلده اسلت، همه ملردم در محدوده خدملات راهنمایی و در سلطح اولیه هرم 
قلرار دارنلد؛ یعنلی همله ملردم نیاز دارنلد در ارتبلاط با مسلائل مختلف حلوزه روانی، 
بلرای زندگلی مطللوب، کاهلش تنش هلا، افزایلش رضایلت از زندگی و رشلد و ارتقای 
سلالمت روان خلود، اطالعلات هدایت گرانه و پیشلگیرانه ای را دریافلت نمایند که این 

املر توسلط راهنملا محقق می شلود. 
در سلطح دوم، مشلاوره قلرار دارد و تعلداد کمتلری از ملردم بله آن راه می یابنلد؛ 
ایلن مردملان کسلانی هسلتند کله بر اسلاس اطالعلات دریافتلی در حلوزه راهنمایی، 
مسائلشلان حل وفصلل نمی شلود و نیازمنلد دریافلت اطالعلات بیشلتری در حلوزه 
مشلاوره و حل وفصل تعارضات و ناسلازگاری های خود هسلتند. در این سلطح مشلاور 
متخصلص بلا انسلان های معموللی و بهنجلار کله به صلورت موقتلی دچلار بحران های 
عاطفلی و تنش هلای روانلی شلده اند و مراجع نامیده می شلوند، کار حرفله ای و یاورانه 
انجلام می دهلد و درصورتی که عمق مشلکالت مراجعان بیشلتر باشلد، مشلاور، مراجع 

را بله روان شلناس بالینلی ارجلاع می دهد.
 روان شلناس بالینلی بلا توجله بله تخصلص خود، به صلورت عمیق تلری بلا ُمراجع کار 
می کنلد و در واقلع تلالش می کنلد بله بازسلازی مجلدد و عمیلق شلخصیتی مراجلع 
بپلردازد؛ البتله همان طلور که از هرم پیداسلت، تعلداد کمتری از انسلان ها به خدمات 
روان شناسلان بالینلی نیلاز دارنلد. اگر مسلائل مراجلع با خدملات روان شلناس بالینی 
هلم املکان حل وفصلل نداشلته باشلد، نیلاز به خدملات روان پزشلکی پیلش می آید تا 
بلا تجویلز دارو، اقلدام به کنتلرل هورمونی و تغییرات شلیمیایی در درون فلرد نمایند. 
روان پزشلکان، روان شلناس نیسلتند؛ بلکله دارودرمانگلر هسلتند و همان طلور کله در 
هلرم پیداسلت، در رأس هلرم قلرار دارنلد؛ یعنی تعلداد بسلیار محلدودی از مراجعان 
هسلتند کله نیازمنلد دریافلت دارو می باشلند و اکثلر ملردم بله ایلن حد نمی رسلند. 
معملوالً در حیلن دریافلت دارو، یلک روان شلناس بالینی هلم با مراجلع کار می کند تا 
ضملن کنتلرل فرد توسلط دارو، شلناخت ها و عواطف او نیز مورد بازنگری، بازسلازی و 
اصلالح واقلع شلود تا پلس از قطع دارو، فلرد بتواند بله زندگی معمولی خلود بازگردد؛ 
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بنابراین مراجعه مسلتقیم فردی که مشلکلش در حد مشلاوره اسلت، به روان پزشلک 
و دریافلت دارو در ملواردی کله نیلازی به دارو نیسلت و باید از طریلق گفتگو و اصالح 
نگرشلی، عاطفلی، رفتلاری و محیطلی اقلدام بله حلل مسلائلش نملود، کمک کننلده 
نیسلت و متأسلفانه فلرد را بله دارو وابسلته می کند و علوارض جانبلی آن باقی خواهد 
مانلد؛ ضملن آنکله بلا قطلع دارو، بله دلیلل علدم اصلالح فکلری فلرد، افلکار و رفتلار 
نابهنجلار دوبلاره بلر فلرد علارض خواهلد شلد؛ بله همیلن دلیلل توصیله همیشلگی 
بله افلراد، مراجعله از سلطح هلرم اسلت. البتله درصورتی کله نیلاز بله ارجلاع باشلد، 
مشلاور و روان شلناس ایلن کار را انجام خواهنلد داد و مراجعه مسلتقیم و دریافت دارو 
از روان پزشلک، بلرای اکثلر ملواردی کله بلدون دارو حل وفصلل خواهنلد شلد، کاماًل 

اسلت. غیرضروری 

اصول اساسی مشاوره
اصلل در لغلت بله معنلای بلن، ریشله، منشلأ و مصدر چیلزی و نیز بله معنلای قانون 
بنیادیلن و زیربنایلی و قاعلده یلا قانلون رفتلار اسلت. اصلول مشلاوره ماهیلت عملل 
مشلاوره را روشلن می سلازد و فعالیلت مشلاوره را جهلت می دهلد )شلفیع آبادی، 
1393(. بلرای انجلام مشلاوره، شناسلایی اصلول آن بلرای مشلاوران ضلرورت دارد تلا 
فعالیت هایشلان جهلت دار و مطللوب باشلد؛ قواعلد و مفاهیملی نسلبتاً کللی کله باید 
مبنلای کار و فعالیلت راهنمایلان و مشلاوران قلرار بگیلرد و خلود را مللزم بله رعایلت 

آن هلا بداننلد. در ایلن بخلش بله بعضلی از ایلن اصلول اشلاره می کنیلم:

1. توکل بر خدا و یاری گرفتن از او
مشلاور قبلل از ورود بله جلسله مشلاوره و نیلز هنلگام ارائله هر نلوع راهکار یلا توصیه 
مشلاوره ای، بایلد بله یلاد خداوند باشلد و بلر او توکل کنلد و آمادگی روحلی و معنوی 

الزم را کسلب نمایلد و در راه کملک بله ُمراجلع، از خداوند ملدد بجوید.
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2. آراستگی ظاهری
ظاهر، پوشلش و امکاناتی که در اختیار مشلاور قرار دارد، باید از آراسلتگی چشم نوازی 

برخوردار باشلد تا برای ُمراجع ناخوشلایند به نظر نرسلد.

3. آرامش ظاهری
چهلره هلر فلرد هملواره بلا مخاطلب خلود سلخن می گویلد. حلاالت چهلره در واقلع 
انعکاسلی از اوضلاع  و احوال درونی فرد اسلت؛ بنابراین مشلاور بایلد آرامش و طمأنینه 
روانلی را در چهلره  خلود نشلان دهلد تلا ُمراجلع بلا دیلدن ظاهلر و چهلره  او به یک 

اطمینلان و آراملش اولیه برسلد.

4. آرامش روانی
 گفتلار و رفتار مطلوب و پسلندیده  مشلاور حکایلت از روان آرام او دارد. آرامش روانی 

مشلاور نقش بسلزایی در اعتملاد ُمراجع بله او ایفا می کند.

5. رعایت تشریفات
 رعایت کلردن آداب و تشلریفات مربلوط بله توصیه هلا نظیلر ورود و خلروج مناسلب، 
پذیلرش مثبلت غیرمشلروط، گزینلش کلمات و عبلارات ملوزون و متناسلب از جمله 

اصوللی اسلت کله مشلاور بایلد هنلگام ارائله توصیه بله آن ها توجه داشلته باشلد.

6. سرزندگی
 شادابی و سرزندگی از اموری است که باید در رفتار مشاور مشهود باشد.

7. حلم ورزی
 مشلاور بایلد علالوه بلر آمادگلی علملی، صبلر و حوصلله الزم را برای درك درسلت و 

هدایلت صحیح جلسله مشلاوره داشلته باشلد )رهنمایلی، 1391(.
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8. پذیرش مثبت غیرمشروط همه انسان ها و داشتن دیدگاه مثبت و احترام آمیز به مراجع

9. بیان اثرگذار
 بیلان مشلاور بایلد ایلن ویژگی هلا را داشلته باشلد: اللف( دل پذیلر و جلذاب باشلد نه 
ملالل آور و خسلته کننده؛ ب( رسلا و گویلا باشلد، نه مبهلم و نارسلا؛ ج( برانگیزاننده و 
مشلّوق باشلد، نه گزنده و طلبکارانه؛ د( برخاسلته از احسلاس درونی مشلاور باشلد، نه 

تقلیلدی و جانب دارانه )پوراصغلر، 1390(.

10. مراوده با سایر همکاران و بهره مندی از نظرهای راهگشای ایشان

11. تضییع نکردن حقوق دیگران در بررسی مسئله و  ارائه راهکارها

12. تدریج
 مشلاور آگاه در فراینلد مشلاوره و اصلالح و تغییر رفتلار باید بداند کله تغییر یک دفعه 
رخ نمی دهلد و مراجعلان نیلز نبایلد بلا انتظلار رخ دادن معجلزه  نلزد مشلاور برونلد و 
انتظلار حلل مشلکل خلود را در یلک جلسله داشلته باشلند. تلداوم و دقلت در کار بلا 
مراجلع و خسته نشلدن از پیگیلری دقیلق مسلائل او تلا حل وفصلل نهایلی، هنلر یک 

مشلاور خبره اسلت.

13. توجه به رازداری و محرمانه بودن گفتگوها
 اعتمادبخشلی بله مراجلع دربلاره اینکله مطالب مطرح شلده بلدون اجلازه او در جایی 
طلرح نخواهلد شلد. املام صلادق در این بلاره می فرمایند: »سلخن گفتن با کسلی 
به طلور خصوصلی حکم امانلت دارد و بایلد از آن محافظت کرد )کلینلی، ج2، ص66(.

14. ایجاد یک محیط آرام، همراه با درک همدالنه و احترام متقابل
محیطلی آرام، هملراه بلا درك همدالنله و احتلرام متقابلل ایجلاد کنیلم کله ُمراجلع 
شلرایط ارزش گذاری مشلروط در آن نداشلته باشلد و او را با هر ظاهر و هر مسلئله ای 
کله دارد، بپذیریلم و تملام تلالش و تلوان خلود را بلرای حل وفصل مسلائل او با کمک 
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خلودش بله کار بگیریم.

15. داشتن مهارت در برقراری ارتباط مؤثر دوطرفه

16. کاهش دردهای عاطفی ُمراجع و تالش برای رشد فکری او

17. ارجاع
 درصورتی کله املکان کارکلردن بلا یلک ُمراجع خاص را نداشلته باشلیم، تلوان علمی 
الزم را نداشلته باشلیم، دچلار انتقلال متقابل شلویم، احسلاس مثبتمان را دربلاره او از 
دسلت بدهیلم یا مسلئله حل نشلده  مشلابهی داشلته باشلیم که ملا را درگیر مسلائل 

خودملان می کنلد، بایلد ُمراجلع را بله متخصلص شایسلته دیگری ارجلاع دهیم.

18. توجه به کرامت و شرافت ذاتی و اختیاری ُمراجع
در  فلردی  چه بسلا  و  احترام انلد  دارای  و  آفریلده  شلده  باکراملت  انسلان ها  همله 
سلایه تقلوا از کراملت اختیلاری نیلز برخلوردار باشلد؛ ازایلن رو مشلاور وظیفله دارد با 
مراجعه کننلده خلود برخلورد انسلانی و اخالقلی داشلته باشلد باتکریلم شلخصیتش 
او را در حلل مشلکالت موجلود یلاری کنلد. سلنت پیامبلر اکلرم ایلن بلود که به 
مراجعه کننلدگان خلود بسلیار احتلرام می گذاشلت و حتلی عبلای خلود را زیلر پلای 
 آنلان می گسلترانید و بالشلی کله تکیله گاه خود بلود، به آنلان می داد. امام سلجاد
یکلی از حقلوق مهلم مشلورت کننده را ایلن می دانلد کله مشلاور بله شلخصیت وی 

احتلرام بگلذارد و بلا او بلا مهربانلی و نرملی سلخن بگویلد و بلا او انلس بگیلرد.

19. توجه به ویژگی ها، فرصت ها، محدودیت ها و توانایی های خاص مراجع

20. انعطاف پذیری
 انعطاف پذیلری عبلارت اسلت از انجلا م دادن هلر کاری که از نظر اخالقلی نتیجه بخش 
اسلت. انعطاف پذیلری دعلوت بله انجلام کارهلای احمقانه نیسلت؛ بلکه دعوتی اسلت 

بلرای سلازگارکردن فرایند با شلرایط خلاص مراجعه کننده )ایگلن، 1388(.
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21. عدم وابسته سازی
 گاه در جلسلات مشلاوره رابطه عاطفی شلدیدی بین مشلاور و مراجع ایجاد می شلود. 
یلک مشلاور آگاه بایلد به گونله ای عملل کنلد کله چنیلن اتفاقلی نیفتلد. در جریلان 
مشلاوره، بایلد فلرد را بله الگلوی حلل مسلئله رهنملون کلرد، نه اینکله او را بله خود 
وابسلته کلرد، به گونله ای که بلرای هر مسلئله کوچکی نزد مشلاور بیاید؛ زیلرا این کار 
خلود تبدیلل به مسلئله جدیلدی برای مراجع می شلود )شلاکری، به نقلل از پوراصغر، 

.)1390

فنون اصلی و مهم مشاوره

1. گوش دادن فعال
مشاور باید یک گوش دهنده فعال با مؤلفه های ذکرشده آن باشد.

2. تشویق مراجع
 مشلاور بایلد بتوانلد در مواقلع للزوم داوطللب را تشلویق و تحسلین کنلد تلا ضملن 
تقویلت اعتمادبه نفلس مراجلع، او را در جهلت حلل مسلئله اش ملورد حمایلت قلرار 

. هد د

3. شناسایی
 مشلاور بایلد در شناسلایی و تفکیلک عواطلف مختلفلی کله فلرد تجربله می کنلد، 

مهلارت داشلته باشلد.

4. تصدیق
 مشلاور بایلد عواطفلی مانند خشلم، غم و تلرس را مسلتقیماً و بدون هیجلان تصدیق 
نمایلد؛ مثلال خطلاب بله مراجع خلود بگوید: احساسلات و عواطف شلما در ملورد این 

مسلئله خیللی قوی اسلت و ملن آن هلا را درك می کنم.
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5. روشن سازی
 بلرای اینکله فهلم ملا با فهم مراجع از مسلئله یکسلان شلود، بایلد در ملورد برخی از 
کلملات و حلدود و ثغلور آن بلا مراجع بله صحبت بنشلینیم؛ مثاًل وقتی کله می گوییم 
فالنلی آدم خوبلی اسلت، در ذهلن ملن خوب بلودن دارای شلاخصه هایی اسلت که به 
 احتملال  زیلاد با شلاخصه های ذهنی مراجلع تفاوت هایلی دارد؛ بنابراین بایلد در مورد 
ویژگی هلای خلوب از نظلر دو نفلر روشن سلازی صلورت گیرد تلا به یک فهم یکسلان 

از یک موضوع برسلیم.

6. طرح سؤال های مؤثِر بازپاسخ
 مشلاور بلا طلرح پرسلش به فرد کمک می کند احساسلات و مشلکالتش را به درسلتی 
ابلراز نمایلد. ایلن سلؤال ها بله ایجلاد یلک گفتگلوی عمیق تلر دربلاره مسلئله کملک 

می کنلد.

7. تکرار
 در مواقلع فشلار و بحلران، گاه افلراد آنچله را به آنلان گفته می شلود، درك نمی کنند، 
زیلرا در وضعیلت انلکار و یلا تحت تأثیلر بحران قلرار دارنلد؛ در چنین مواردی مشلاور 

نبایلد در تکلرار اطالعلات تردید به خلود راه دهد.

8. خالصه کردن
 تعابیلر مختللف از مسلئله کملک می کند که مشلاور و مراجع از فهلم صحیح یکدیگر 
مطمئلن گردنلد. ضملن آنکله وقتی مراجلع بحث را خالصله می کند، مشلاور می تواند 

بله قسلمت هایی کله مراجلع در خالصه  گویلی خود مهم تلر می داند، پلی ببرد.

9. روشن گویی
مشلاور بایلد بتوانلد بلا توجه بله فرهنگ داوطللب، صحبت خلود را با زبلان و بیانی که 

بلرای او قابل فهم باشلد، به وضلوح و روشلنی بیان کند.
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10. انعکاس
 بازگردانلدن مطاللب گفته شلده توسلط مراجلع یلا احساسلات و عواطلف درك و 
بیان شلده  او، بسلان آیینله ای در مقابلل مراجلع اسلت کله موجلب درك عمیق تلر، 

خلودکاوی جدی تلر و برقلراری رابطله بهتلر بیلن مشلاور و مراجلع می شلود.

11. سازمان دادن
سلازمان دادن یعنلی مانع شلدن از خلروج مباحلث جلسله از موضلوع اصللی و تلالش 
بلرای اسلتفاده از زملان جلسله مشلاوره بلرای به نتیجه رسلاندن و کاهلش یلا حلذف 

تنش هلا و افزایلش رضایلت و بهبلودی روانلی مراجلع.

12. رهبری
 هدایلت جلسله مشلاوره کله بلر حسلب نگلرش مشلاوران مختللف بایلد در دسلت 
مشلاور و یلا مراجلع باشلد؛ یعنلی اینکه مشلاور، مراجلع را بله دنبال خود می کشلاند 

برعکس. یلا 

13. سکوت
 مشلاور هملواره بلا ایلن پرسلش مواجه اسلت که آیا سلکوت را بشلکند یا نله و تحت 
چله شلرایطی و چگونه سلکوت را بشلکند؟ به نظر برامر و شوستروم )1968( مشلاور 
بایلد حتی االمکان مسلؤولیت شکسلتن سلکوت را به مراجلع واگذار کند؛ زیلرا در این 
حاللت، دنیلای درون و رشلته افلکار وی بلر هلم نخواهلد خورد. درصورتی که مشلاور 
بخواهلد سلکوت مراجلع را بشلکند، باید بله علت سلکوت و زمان وقلوع آن توجه کند 
و تلا مطمئلن نشلود کله مراجع بلرای بحث دربلاره احساسلات و مشلکالتش آمادگی 

کافلی دارد، نبایلد به شکسلتن سلکوت اقدام کنلد )شلفیع آبادی، 1393(.

14. کاستن از مقاومت مراجع
 هلر نوع سرسلختی مراجلع در همکاری کردن و بیان کردن مسلائل که مانع پیشلرفت 
جلسله مشلاوره می شلود، مقاوملت نلام دارد کله در شلرایط و بله شلیوه های خاصلی 
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بایلد بله کاهلش و حذف آن اقلدام نمود. مقاومت داشلتن مراجِع جلوان امری طبیعی 
اسلت؛ وللی ملا بایلد بلا آراملش و زبانلی نلرم و تالشلی هلدف دار، مقاوملت مراجع را 
کاهلش دهیلم و بلا حرکلت بله سلمت برقلراری رابطله ای نیکلو و گلرم و پذیرا بلا او، 

بلرای ورود بله دنیلای روانلی او و حل وفصلل مسلائلش گام برداریم.

15. بازپردازی
 بیلان دیگرگونله  سلخن مراجلع را بازپردازی می نامیلم. مثال: مراجع: املروز روز بدی 

بلود. مشلاور: به نظر می رسلد، املروز کارهایتان خلوب پیش نرفت.

16. ردگیری
 پرسلیدن سلؤاالتی برای روشن سلاختن موضوع، ارائله اظهارنظرهلای تأییدی و توجه 
به یک مورد و بررسلی بیشلتر آن، نمونه های سلاده ای از ردگیری هسلتند. مشلاور از 
طریلق ردگیلری بله اعضلای خانواده نشلان می دهلد که گفته هایشلان بلرای او ارزنده 
هسلتند و از ایلن راه رابطله حسلنه ای بیلن مشلاور با اعضلای خانواده برقرار می شلود. 
ردگیلری همچنیلن اطالعلات ضلروری را دربلاره سلاختار خانلواده در اختیار مشلاور 

قلرار می دهلد )گلدنبلرگ، به نقلل از شلفیع آبادی،1393(.

17. کاوش
کاوش یلک کوشلِش بازپاسلخ جهلت به دسلت آوردن اطالعلات بیشلتر در ملورد یلک 
موضلوع خاص اسلت. کاوش زمانلی مؤثر خواهد بود کله با اسلتفاده از اظهاراتی مانند 
»بیشلتر توضیلح دهیلد«، »اجلازه بدهیلد دربلاره آن کملی بیشلتر صحبلت کنیم« و 
»ملن نمی فهملم« صلورت پذیلرد یا بلا اسلتفاده از واژگان پرسشلی ماننلد »چگونه«، 

»چله«، »کلی«، »کجا« و »چه کسلی«.

18. مواجهه
 بله رویارویلی بلا بخش هایلی از ادراکات، خواسلت ها و رفتارهلای متناقلض مراجلع 
مواجهله می گوییلم؛ بلرای نمونله تمرکلز بلر ناهمخوانی هلا؛ مثلال: »شلما می گوییلد 
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عصبانلی هسلتید، بلا ایلن  حلال، لبخنلد می زنیلد«.

19. تفسیرکردن
 یعنلی مشلاور چیلز تازه ای بله اظهارنظرهلای مراجع اضافله می کند یا سلعی می کند 
بله او در درك و شلناخت احساسلات زیربنایلی خود کملک کند و به برقلراری ارتباط 
توسلط مراجلع بلا پیلام کالمی و ارتبلاط هر دوی آن ها بلا موقعیت جلاری کمک کند.

20. وارسی کردن
 وارسلی کلردن زمانلی صورت می گیرد که مشلاور در ملورد برداشلت و ادراك خود از 
رفتارهلای کالملی و غیرکالملی مراجلع مطمئلن نیسلت و یلا زمانی که مشلاور فرض 

و گمانلی دارد کله می خواهلد آن را امتحلان کند.

21. داشتن توانایی درک، تفسیر و جمع بندی گفته های مراجع
و  گفته هلا  جمع بنلدی  و  خالصله  تفسلیر،  روشن سلازی،  درك،  بله  قلادر  مشلاور 

باشلد. مراجلع  نگرانی هلای 

22. برانگیختن انگیزه
 مشلاور بایلد بتوانلد با صحبت هلای انگیزشلی، نیروی قلوی درونی و خفتله مراجع را 

بلرای حل وفصلل مسلائلش زنده کنلد و از قلدرت آن حداکثر اسلتفاده را ببرد.

23. ارائه اطالعات
 در ایلن تکنیلک اطالعلات عینلی و واقعی در اختیلار مراجع قرار می گیرد. مهم اسلت 

کله مشلاور میان اطلالع دادن و نصیحت کردن تمایز قائل شلود.

24. نتایج بی نظیر
 یلادآوری اوقاتلی اسلت کله جلوان بله  عنلوان عضلوی از خانلواده و جامعله مشلکلی 
نداشلته و لحظلات خلوب و خوشلی را سلپری می کلرده اسلت. مشلاور از مراجلع 
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می خواهلد کله اوقلات بدون مشلکل و شلاد گذشلته را به یلاد آورد و توضیلح دهد که 
آن ایلام را چگونله گذرانلده اسلت. مشلاور پس از شلنیدن پاسلخ ها، با توجه بله آینده 
در بازنویسلی داسلتان زندگلی بله مراجع کمک می کند و با تشلویق کلردن او و توجه 
بله تغییلرات مثبتلی کله بلر مبنلای دیلدگاه جدید حاصل شلده اسلت، مراجلع را در 
جهلت حل مشلکل سلوق می دهد )نیکولز و شلوارتز، به نقلل از شلفیع آبادی،1393(.

25. پرسش معجزه آسا
 در ایلن روش از اعضلای خانلواده خواسلته می شلود قضلاوت فعللی در ملورد مشلکل 
را کنلار بگذارنلد و بله وضعیتلی کله دوسلت دارند بله آن برسلند، نزدیک شلوند. این 
فراینلد غالبلاً بلا طلرح یلک پرسلش معجزه آسلا اتفلاق می افتد؛ مثلاًل می پرسلیم: اگر 
امشلب معجلزه ای رخ دهلد و فردا که بیدار می شلوید مشلکلتان حل شلده باشلد، چه 
کار دیگلری انجلام خواهیلد داد؟ مشلاور در ایلن روش بلا بی توجهلی بله تصویری که 
مراجلع از مشلکلش ترسلیم می کنلد، توجله او را بله حاللت عکس آن سلوق می دهد. 
ایلن اقلدام باعلث می شلود مراجلع دیدگاهلش را تغییلر دهلد و مشلکل را قابل حلل 

)گالدینلگ،1382(. بداند 

اهداف مشاوره
1. مسئله آن گونه که هست، به ُمراجع بازشناسانده شود.

2. راهکارهای ارائه پاسخ مناسِب مسئله به ُمراجع در نظر او روشن گردد.
3. راه یا راه های پیشگیری از بروز نابهنجاری به ُمراجع آموزش داده شود.

4. مراجع یاد بگیرد چگونه اوضاع و شرایط را کنترل کند و بر آن ها چیره گردد.
5. ُمراجلع از شلیوه های درملان نابهنجلاری ملورد ابتلالی خویلش، آگاهلی یافته، آن 

شلیوه ها را به خوبلی بله کار بنلدد.
6. ُمراجلع ضملن آگاهلی از محدودیت هلا و نارسلایی های روان شلناختی و یلا رفتاری 

خلود، بلا جّدیلت در رفع آن ها بکوشلد.
7. ُمراجع راه اصالح نابسامانی های رفتاری خود را دریابد و خویشتن را اصالح کند.
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8. ُمراجلع از توانایی هلا، اسلتعدادها و امکانلات وجلودی خویلش مطلع گلردد و زمینه 
بهره بلرداری کاملل از آن هلا را در خلود فراهم آورد.

9. ُمراجلع فراینلد تصمیم سلازی، تصمیم گیلری و توانایلی بر سلازگاری را بلرای خود 
تسلهیل نمایلد و بله خودرهبلری برسلد؛ به گونه ای که در شلرایط مشلابه، بلدون نیاز 

بله مشلاور تلوان حل وفصل مسلائل خود را داشلته باشلد.
 10. مشلاور نیلز در حلد املکان، بلا نظلارت و کنتلرل دقیلق و فراگیلر رونلد اصالح و 

درملان ُمراجلع، او را از توصیه هلای ارشلادی و توجیهلی خلود بهره منلد سلازد.
دسلتیابی بله اهلداف دهگانه یادشلده هنگامی میسلر خواهد شلد که فرایند مشلاوره، 
از نقطله شلروع تلا نقطله پایلان، یلا به تعبیلری از مرحلله فضاسلازی تا مرحلله رفع و 

حلل مشلکل، به صلورت مطلوب و شایسلته سلامان یافته باشلد )رهنمایلی، 1391(. 
همان طلور کله مالحظله کردیلد، بلا دانسلتن و به کارگیلری اصلول و فنلون مشلاوره 
می توانیلم در برقلراری ارتبلاط مؤثلر و تعاملل سلازنده و هدفمنلد بلا جوانلان نقلش 
قابلل توجهلی داشلته باشلیم. امیرالمؤمنیلن عللی: »إّن للُقللوِب َشلهَوًه و إقباالً و 
إدبلاراً، َفْأتوهلا ِملن قَِبلِل َشلهَوتِها و إقبالِها؛ َفإّن الَقللَب إذا أُکِرَه َعِمی: دل ها را اشلتیاق 
و روی کلردن و پشلت کردنی اسلت؛ پلس دل را آن گاه  که مشلتاق اسلت و روی آورده، 
بله  کار گیریلد کله اگلر بله ناخلواه وادار بله کاری شلود، کلور گلردد )نهج البالغله، 
حکملت193؛ محملدی ری شلهری، 1377، ج9، ص518(. بلر این اسلاس الزم اسلت 
دل هلای جوانلان مشلتاق را عالمانله جلذب کنیلم و در جهلت تلداوم فعالیت هلا و 

برنامه هلای دینلی بلا تکمیلل شلناخت اعتقلادی بله  پیلش ببریم.
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منابع فارسی و عربی
نهج البالغه )للصبحی صالح( محقق و مصحح فیض االسالم، هجرت، قم 1414 ه.ق.. 1
نراقلی، مالمهدی، جامع السلعادات )علم اخالق اسـالمی( ترجمه سلید جالل الدین مجتبوی، انتشلارات . 2

حکمت،1374
ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه اهلل، شـرح نهج البالغه، انتشلارات کتابخانه آیت اهلل مرعشلی نجفی، قم، . 3
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