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تحليلي بر سيره ارتباطات ميان فردي پيامبر اكرم(ص)
تاريخ دريافت13/9/81 :

تاريخ تأيید13/88/87 :

كریم خانمحمدي

در مقاله حاضر ،ضمن اشاره به اصول و شرايط ارتباط اثربخش از نگااه انديمامندا
حوزه ارتباطات ،کوشش شده ،سیره ارتباطات میا فارد ییاامبر(ص) ،باه نناوا يا
شخصیت فوقالعاده و ارتباطگر قو  ،بررسی و تحلیل شود .ییامبر با داشتن ويژگیهاايی
همانند گمودگی ،همدلی ،حمايتگر  ،مثبتگرايی و مساوات طلبی ،شایوها ساتودنی از
ارتباطات را به منصه ظهور رساند که آرما «ارتباطاترهايیبخش» مورد نظر هابرماا
در آ کامالً متحقق است .ییامبر(ص) ،در نین یرهیا از اصاول ریار ایالقای ماديريت
تاثیرگذار  ،اثربخشترين نوع ارتباطات را به نمايش گذاشت؛ وجود يا و نایم میلیاارد
مسلما گواه اين مدناست.

واژههاي كليدي :ارتباطات میا فرد  ،سیره ییامبر(ص) ،مديريت تاثیر گاذار  ،اثار
بخمی ،زيست جها .

 عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم
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درآمد

واژه «سیره» در زبا نربی از «سیر» است .سیر يعنی حرکت ،رفاتن و راه رفاتن ،اماا
«سیره» يعنی نوع راه رفتن .یس سیر يعنی رفتار و سیره يعنی نوع و سب
اکرم مرد بود که در نمل سایره داشات ،رو
مسلمانا موظفیم که سیره ايما

رفتار« .ییغمبار

و اسالو داشات ،من اق داشات ،و ماا

را بمناسیم ،من ق نملی ايما را کمف کنایم بارا

اين که از آ من ق در نمل استفاده کنیم» 1.بادين ترتیا  ،هاد  ،یاردایتن باه فرايناد
ارتباط ییامبر(ص) و گ ار

موارد ج ئی نیست ،بلكه هد اين است که با استناد به بریی

موارد ،اصول و قواند ارتباطات میا فرد کمف شود.
ارتباطات میا فرد که نمدتاً باه صاورت «چهاره باه چهاره» ) (face-to-faceاز
طريق «کالمی ) (verbalو «ریر کالمی» ) (Non verbalانجام میشود ،در برابر ارتباط
جمعی ) (public/mass communicationقرار میگیرد کاه در آ ییاام باه مخاطباا
زياد ارسال میشود که معموالً برا ییام فرست ،شنایته شده نیستند.

2

امروزه بحث از ارتباطات جمعی شايد نیااز باه اساتدالل نداشاته باشاد ،زيارا ییادايش
رسانهها جمعی به تبع فنآور ها تكنولوژيكی ،مباحثه بار سار موضاونات ارتباطاات
جمعی را به گفتما رال تبديل کرده است .م

لوهاا در دهاه 8991م .در ديادگاهی

جبرگرايانه در مورد تأثیر تكنولوژ معتقد باود تلوي ياو جاا مادار

سانتی را یواهاد

گرفت و کودکی که در من ل تلوي يو تماشا کند بیمتر از کودکی که باه مدرساه مایرود
یواهد آمویت .اما تجربه تاريخی طی چند دهه گذشته نما داده است که هیچ کودکی از
طريق رسانه ها نمومی بدو کم

ديگرا ا ضمیمه ارتباطات میا فارد

ا باساواد

نمده است 3.یس ارتباطات جمعی نمیتوانند جايگ ين ارتباطات میاا فارد گردناد .هار
کدام از انتبار و جايگاه ويژه یود بریوردارند ،به ويژه اين که رسانهها جمعای در انتقاال
مقوالت مذهبی و مفاهیم نمیق ایالقی و نرفانی از توا کاافی بهارهمناد نیساتند .نیااز
امروز به ارتباطات چهره به چهاره کمتار از ادوار گذشاته نیسات؛ رساانه فقاط مایتواناد
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«اطالنات» را منتقل نمايد؛ 4اما از طريق رسانهها هرگ نمیتوا به قلو مردم راه يافت.
ارتباط چهره به چهره و نفس به نفس است که قلو را تسخیر میکناد .حرارت آياهلل ا
یامنها درباره بهره گرفتن روحانیا از اين شیوه ارتباطی میگويد:
دیروز روحانيت ،عرصه حضور ،منبر و محراب مسجدد بجود و امجروز
این سؤال مطرح است كه آیا این عرصه را تغيير دهد یا توسعه بخشجد
مسلماً نباید آن را تغيير دهد ،بلكه بایستي این عرصجه را توسجعه داده و
رها نكند .مسدد پایگاه اصلي است و محل مواجهه رو در رو و چهره بجه
چهره مردم با روحانيت ...نباید رها شجود .روحانيجت وفي جهاش تجداوم
وفي ه پيامبران

است5.

نالوه بر اين ،بسیار از اصول و قواند حاکم بر ارتباطات ،در ارتباطات فرد و جمعی
ممترك است .از اين رو با کمف قواند ارتباطات میا فرد  ،مایتاوا اصاول ارتباطاات
جمعی را نی اقتبا

کرد .بر فرض یذير

اهمیت ارتباطات میاا فارد  ،هایچ الگاويی

نمیتواند به اندازه سیره ییامبر اساالم(ص) مهام وقابال اساتناد باشاد .در اهمیات جنباه
ارتباطی ییامبر(ص) توجه به موارد زير الزم مینمايد:
الف) معج ه ییامبر(ص) (قرآ کاريم) یوانادنی و باالصااله ارتبااطی اسات .باریال
ییامبرا ییمین که معج ات آنها ،از قبیل تبديل نصا به اژدها و زنده کرد مرده باود کاه
زمینه را برا ارتباط اقنانی فراهم مینمود ،معج ه ییامبر انظم(ص) ماهیتاً ارتباطی است.
) در قرآ کريم ،ییامبر اکرم بیمتر با هويت ارتباطی با نناوين «رساول» و «نبای»
معرفی شده و کمتر به ننوا شخصیت حقیقی معرفی شده است .در موارد چهارگاناه کاه
به اسم «محمد» و حتی در مورد که به اسم «احمد» تصاري شاده ،باا برجساتهسااز
نقش رسالتی حررت ،شخصیت حقیقی ايما در رتبه دوم قرار گرفته است.
ا «و ما محمدٌ إلّا رسولٌ قد یَلَتْ مِن قبِلهِ الرُّسُل».
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ا «ما کا محمدٌ اَبا احدٍ من رجالكم و الکن رسولَ ا و یاتم

النبیین»7.

ا «محمدٌ رسول ا ِ و الذّين مَعَهُ اشدّاءُ نلی الكفار رحماءُ بینهم».
ا «و الذين آمنوا و نَمِلُوا الصالحاتِ و آمنوا بما نُ ِّلَ نلی محمدٍ».

8

9

ا «و اذ قال نیسی ابن مريم يا بنی اسرائیل إنّی رسول ا إلیكم مصدقاً لما بینَ ياد ّ
من التوراة و مبمراً برسولٍ يأتی من بعد اسمه احمد».

10

ج) در میا کلمات و ممتقات به کار رفته آنها در قرآ کريم ،یس از ماده «إله» ،مااده
«قول» به ننوا نماد ارتباط کالمای ،باا  8388کااربرد در  8717آياه و در  10ساوره
قرآنی ،در رتبه دوم قرار دارد .بدين ترتی میتوا گفات در گفتماا قارآ  ،گفاتوگاو و


گفتار یس از توحید از رتبه دوم بریوردار است.

د) در برابر اسم یاص ییامبر(ص) که تنها ینج مورد را باه یاود ایتصااص داده ،مااده
«رسل»  387بار در قرآ کريم به کار رفته و در بیمتر موارد ناظر به ییامبر اسالم(ص) و
ساير ییامبرا است .البته همچنا کاه نلماا ارتباطاات یاطرنماا مایساازند؛ ارتبااط
بریال اطالع همواره حاو انتقال یبر نیست؛ 11از اين رو ماده «نباء» نی با داشاتن باار
معنايی یبر ،با  11بار تكرار ،در  33آيه قرآ کاربرد داشته ،و بدين ترتی فراوانای مااده
«رسل» تقريباً  9/0بار از آ بیمتر است.
ه) نگاه آمار به جمعیت ییروا رساول یادا(ص) حااکی از موفقیات آ حرارت در
ارتباطات میا فرد است .چنا که میدانیم ییامبر(ص) ،رسالت یويش را با ارتباط میا
فرد شروع کرد و حدود سه سال اين شیوه ارتباطی تنهاا رو
میرفت .براسا
دين جها است.

تبلیاا اساالم باه شامار

گ ار ها مختلف آمار  ،دين اسالم به لحاظ فراوانی ییروا  ،دوماین
12

 اين محاسبه با توجه به افعال معنيدار صورت گرفته و حروف ،ادات معنيدار مثل «إن»
و «ام» محاسبه نشده است.
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م اهيم و چارچوب نظري

ییامبر(ص) به ننوا ي

انسا  ،چندين نوع ارتباط داشت که نبارتند از :ارتباط با یدا،

ارتباط با یود ،ارتباط با اشیا ،ارتباط با ماليكه و ارتباط با سااير انساا هاا .در ايان مقالاه،
جايگاه ارتباط ییامبر(ص) با ساير انسا ها و نی اصاول حااکم بار ايان ارتبااط را بررسای
میکنیم.
برا فهم نظام يافته ارتباطات میا فرد ییامبر(ص) و اصول حااکم بار آ  ،الگاو
نظر برسایته گافمن و هابرما

را ارائه میکنایم و براساا

آ  ،باه تحلیال ارتباطاات

میا فرد ییامبر(ص) مییردازيم.
ارتباطات در یأل صورت نمیگیرد بلكه معموالً در ي

فرا ) (spaceصورت میگیارد

که اروين گافمن از آ با ننوا «صحنه» نام میبرد .یس «صاحنه» محی ای اسات کاه
ارتباط در درو آ انجام میگیرد .فرا دارا دو بخش است :بخمی از آ طبیعی و یارج
از کنترل کنمگر است و بخمای از آ قابال کنتارل باوده و بارا بهباود فرايناد ارتبااط
بازساز میشود« .یمت صحنه» جايی است که ییام فرست یود را بارا ارتبااط موفاق
آماده میکند .برا ارتباط موفق ،کنمگر بايد تجهی اتی همانند لبا

فارم مناسا را باه

همراه داشته و منش رفتار ويژها ا همانند قیافه ،نوع نگااه و یارداز
نمايش بگذارد.

چهاره ا را باه

13

گافمن تحت ننوا «مديريت تأثیرگذار » اصولی را به کنماگرا ارتبااطی منتسا
کرده و معتقد است کنمگرا برا ارتباط موفق معموالً اصول زير را به نمايش میگذارند:
8ا میکوشند لذتها ینهانیشا را قبل از اجرا نقش و نی در زندگی گذشتهشاا
که با ايفا نقش آنها سازگار نیست از چمم مخاط یوشیده دارند؛
8ا تال

میکنند ی اهايی را که ضمن آمادگی برا اجرا نقش مرتك شدهاناد و

نی کارهايی را که برا تصحی اين ی اها انجام دادهاند ،از ديد مخاطبا ینها سازند؛
7ا الزم میبینند که تنها محصول نهايی کارشا را نمايش دهناد و فراگارد را ینهاا
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نگه دارند؛

0ا ممكن است الزم ببینند «کارها کثیفی» را که برا تهیه محصول نهايی انجاام
گرفته است ،از ديد حرار مخفی کنند؛
3ا کنمگرا بریال واقعیت به مخاطبا چنین وانمود میکنند کاه باه آنهاا بسایار
ن ديكند؛
9ا تال

میکنند با تكنی

«هاله یوشی» يعنی محدود سایتن تما

چمم آنها حرمتی برا یود فراهم کنند.

با مخاط  ،در

14

تصوير تاريكی که گافمن از انسا ارائه میکند و را به جامعه شناسای منا و و تاا
حدود م رود تبديل کرده است .در برابر ،هابرماا

در جساتوجاو شارايط ارتبااطی

ايدهآلی است که محصول آ دانش معتبر و وصول به حقیقات اسات .باا مالحظاه سایره
ییامبر(ص) میتوا می ا تحقق شایصههاا وضاعیت آرماانی ماورد نظار هابرماا

را

مقايسه کرد.
وضعیت کالمی ايدهآل يا آرما صور در شراي ی رخ میدهد کاه چهاار ناوع معیاار
برا تعیین انتبار دانیهها مرانات گردد :نخسات ،باياد تماخیا داده شاود کاه بیاناات
گوينده قابل درك و فهماند؛ دوم ،قرايايی که گوينده م رح میکند باياد حقیقات داشاته
باشند ،يعنی او بايد درباره موضوع بحث دانش موثقی را ارائه دهد؛ ساوم ،گويناده باياد در
طرح قرايايش صادق و رو راست باشد ،يعنی بايد تمخیا داده شود که او قابال انتمااد
است؛ چهارم ،گوينده حق دارد که چناین قراايايی را باه زباا آورد ،حتای اگار در طارح
قرايايش صادق نباشد .توافق وقتی به دست میآيد که همه اين دانیهها انتبار ،م ارح
و یذيرفته شوند.

15

در انديمه هابرما

گفتوگو در «زيست جهاا » و حاوزه نماومی ،هنگاامی رهاايی

بخش و قرين حقیقت یواهد بود که شرايط زير برقرار باشد:
8ا شكل و محتوا گفتوگو بايد نقالنی ا انتقاد ) (Rational-criticalباشد؛
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07

8ا در حوزه نمومی تنها درباره موضونات مدنی ممترك بین شهروندا بايد گفتوگو
شود و طرح موضونات یصوصی مجاز نیست؛
7ا شرکت کنندگا بايد هماه تفااوتهاا و تمااي ات میاا یاود را نادياده بگیرناد و
همچو افراد برابر در گفتوگو ممارکت نمايند؛
0ا فرايند گفتوگو محدود به شكلگیر افكار نمومی است و هرگا نمایتواناد باه
تصمیم ساز ها نملی منتهی شود .به نبارت ديگر ،گفتوگو آزاد است ،اما مادامی کاه
قوانین مدنی به طريق قانونی تغییر نیافته ،همگا موظف به اجرا هستند؛
3ا ي

حوزه نمومی يكپارچه ،که رسید به وفاق در آ امكا یذير باشد ،همیمه بار

تنوع و تعدد حوزهها نمومی ترجیع دارد.
در ي

16

جمعبند  ،نظريهیردازا ارتباطات معتقدند رنايت بریی اصول در اثار بخمای

ارتباطات میا فرد در دو بعد نمل گرايانه و یمنود تأثیر دارند:
8ا بعد نمل گرايانه ) (pragmatic dimensionمتوجه دستاورد موفقیت ییام فرست
در رسید به اهدا و یواستههاست؛
8ا بعد یمنود شخصی ) (personal-satisfaction dimensionبه لذت و شاعف
حاصل از کنش ارتباطی کنمگرا اشاره دارد.
ینج ويژگی اثر بخش در ارتباطات میا فرد :
الف) گمودگی ) :(opennessگمودگی ،ارائه اطالناتی است که هر کس باه صاورت
طبیعی میتواند آ را در بخش ینها ینجره جوهر یود نگهدارد .برا ارتباط مؤثر ،ییام
فرست میبايست بخمی از اطالنات را مخفی نگه دارد .باه تعبیار گاافمن ،تماام زواياا
یمت صحنه نبايد برا حرار يا مخاطبا آشكار گردد .در نین حال ،حوزه ینها هر چاه
کمتر باشد و ارتباط گر بتواند اطالنات بیمتر از یود در ایتیار مخاطبا قرار دهد ،فرايند
ارتباط بهتر یواهد شد؛
) همدلی ) :(Empathyهمدلی يعنی داشتن احساسی که ديگر بدا دست نیافتاه
است .یس همدلی صرفاً همدرد کارد ) (Sympathyباا ديگارا نیسات ،بلكاه درك
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کامل احسا

ديگر است .انسا همدل کسی است که میتواند یاود را جاا ديگارا

تصور کرده و احساسات و را درك کند .مفهوم همدلی را لرنر وارد حوزه جامعاهشناسای
توسعه کرد .لرنر معتقد است افراد که از طريق مسافرتها برو مرز با فرهنگها
متفاوت آشنا میشوند ،بهتر میتوانند یودشا را جا ديگرا فارض نمايناد .باه نباارت
ديگر ،اين افراد از همدلی بااليی بریوردارند .از آ جا که سااکنا جهاا ساوم باه وياژه
روستايیا کمتر میتوانند مسافرت کنند ،رسانهها به ويژه تلوي يو وسیلها است که آنهاا
را با فرهنگها مختلف آشنا نموده و می ا همدلی را باال میبرد .یاس رساانههاا تاأثیر
مثبت بر توسعه جوامع جها سوم یواهند داشت .بدين ترتی افراد کاه از همادلی بااال
بریوردارند ،در ارتباط با ديگرا موفقترند.

17

ج) حمايتگر ) :(Supportivenessارتباطات میا فرد همدالنه نمیتواند در يا
فرا توأم با هرا

و تهديد دوام يابد و دير يا زود به دشوار کماید شاده و منجار باه

گسستگی راب ه میشود .هر اندازه ییام فرست یود را از نظر رفتار و یايگاه اجتماانی در
تراز مخاطبا یود قرار داده و از نما داد برتر ها یود به آنا یرهی کند ،در ايجااد
فرا مناس ارتباطات حمايتگرانه موفقتر یواهد بود .تساو  ،نادم ج میات در ساخن،
ممورت و تواضع از شایصهها حمايتگر است؛
د) مثبتگرايی ) :(positivenwssمثبتگرايی به نگر
یوشايند و مثبت به ديگارا و در نهايات احساا

مثبت به یويماتن ،احساا

مثبات و یوشاايند در ماورد وضاعیت

نمومی اشاره دارد .آدم مثبتگرا ،کسی است که از داغ بیانتباار رناج نمایبارد .او باه
ديگرا و به ويژه به مخاطبا یويش یو بین است و حالت یو بینی را به ديگرا نی
انتقال میدهد.

18

ه) تساو ) :(Equlityارتباطات میا فرد نموماً زمانی مؤثر یواهد بود که فراا
حاکم ،فرايی مبتنی بر تساو باشد .تعامل و گفتوگو دو طرفه به جا سخنرانی يا
طرفه ،نگاه نادالنه به کلیه مخاطبا  ،ندم ق ع سخن گوينده از سو ارتباطگار مقتادر و
مانند آ مؤلفهها «تساو » است.

19
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با توجه به چارچو مفهومی بر سایته گاافمن و هابرماا  ،ساؤاالت ذيال را دربااره
ارتباطات میا فرد ییامبر(ص) میتوا م رح سایت:
ا در سیره ییامبر ،ارتباط با مردم در مقايسه باا اناواع ديگار ارتبااط ،از چاه جايگااهی
بریوردار است؟
ا ییامبر(ص) برا بهبود فرايند ارتباط برا صحنهآرايی چه تمهیداتی را میانديمید؟
ا ییامبر(ص) در ارتباط میا فرد در جلو صحنه چه اصولی را رنايات مایکارد؟ باه
نبارت ديگر ،مختصات کنش ارتباطی ییامبر(ص) کدامند؟
ا آيا سیره متحقق ییامبر نظیم المأ اسالم (ص) فراتار از آرماا صاور هابرماا
نیست؟

جایگاه ارتباطات ميان فردي در سيره پيامبر(ص)

در دوره یس از بعثت ،ارتباطاات میاا فارد بارا ییاامبر(ص) از اهمیات بسا ايی
بریوردار بود .هر چند ییامبر(ص)همواره تعادل را حفظ میکرد و ارتباط با یلاق ،ايماا را
از ارتباط با یدا و یويمتن رافل نمیسایت ،اما ارتباط با یلق در اين دوره نسبت به سااير
ارتباطات مهمتر بود .داليلی که اين ادنا را تأيید میکنند نبارتنداز:
8ا اهمیت اب ارها ارتباطی :چمم و گو

به ننوا دو اب ار مهم ارتباطی در انديماه

ییامبر(ص) به اندازها اهمیت دارند که حررت آ دو يعنی گاو

شانوا و چمام بیناا را

میراث یويش برا امت تلقی میکند 20.البته در سیره ییامبر(ص) ،شنید برگفتن اولويات
داشته و ییامبر(ص) بیش از آ که بگويد میشنید ،به گونها که نابخردا هماین امار را
مايه طعن ییامبر(ص) قرار داده و و را «گو » نامیدند .یداوند متعال در یاسخ آنها ،و
را «اذ ییر» مینامد.
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از آنان كساني هستند كه پيامبر را مي آزارند و ميگویند :او [سجراپا
گوش است ج شنواي سخن هر كسي است ج بگو :گوش نيكوست براي
شما ،به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور ميدارد .و رحمتي اسجت بجراي
كساني از شما كه ایمان

آوردهاند21.

8ا روند صعود ارتباط اجتمانی :ان وا ییامبر(ص) و انتكاا در راار واشاتغال باه
نبادت که حاکی از ارتباط با یالق و یويمتن است ،قبل از رسالت بیمتر از دورا رساالت
بود .مدت روزه گرفتن ییامبر(ص) نی به ننوا نماد ارتباط با یويمتن و یالق ،طی دورا
رسالت روند ن ولی را طی کرد .امام صادق میفرمايند:
در اوایل بعثت ،رسول خدا(ص) هر روز روزه ميگرفتند ،بجه گونجهاي
كه مردم ميگ تند :دیگر افطار نميكند .سجس

یجر روز در ميجان روزه

گرفتند كه این روزة حضرت داود ميباشد ،بعد آن را هم ترك فرمود و
در ایام البيض ،سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه ،روزه مجيگرفجت،
سس

این را هم ترك فرمود و این سه روز را بين دهههاي مجاه تسسجيم

فرمود ،یكي را در پنجشنبه دهه سوم ميگرفت .تا آن زمان كه زنده بود،
حضرتش این گونه عمل

فرمود22.

7ا تغییر موج ارتباط :ییامبر(ص) در موارد زياد ارتباط با یدا را باه یااطر ارتبااط باا
یلق یدا ق ع میفرمود .البته تأمل در اين مهم ،نما میدهد که اين ق ع ارتباط نیا در
راستا رضايت یداوند و گونه ديگر از ارتباط با یداست ،یس ییاامبر(ص) ماوج ناوض
میکرد و در واقع اتصال با يكی به مفهوم ق ع ارتباط با ديگر نبود .برا نمونه:
الف) ییامبر(ص) اگر حاجتمند منتظر و بود ،برا رفع نیاز آ مؤمن ،نمااز یاويش
را کوتاه میکرد.
هرگاه كسي نزد پيامبر(ص) مي آمد و آن حضرت مشغول نمجاز بجود،
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آن شخص كنار پيامبر(ص) مي نشست ،پيامبر(ص) به خاطر او نمجازش
را كوتاه مي كرد ،رو به او نموده و ميفرمود :آیا حاجتي داري بعجد از آن
كه حاجت او را برآورده مينمود ،باز به نماز

ميایستاد23.

) ییامبر(ص) در حال نماز جمانت هرگاه صدا گريه کودکی را میشنید ،برا ايان
که مادر

از نماز فارغ گمته و به و رسیدگی کند نماز را کوتااه مایکارد .اماام بااقر

فرمودند:
هرگاه رسول خدا(ص) هنگام نماز ،صداي گریه ط لي را مجيشجنيد،
نمازش را كوتاه ميكرد تا مادرش به او رسيدگي

نماید24.

تأمل در اين سیره نما میدهد که رفتار ییامبر(ص) چه تأثیر مثبتی بر کودك و ماادر
کودك برجا میگذارد .بریی از کودکا با هماین رفتاار نماانی مایيافتناد و در دورا
جوانی با شنید اين که و هما کسی است کاه در دورا طفولیات ،ییاامبر(ص) نمااز
یويش را به یاطر گريه او کوتاه سایت ،تجديد هويت میيافت.
ج) ییامبر(ص) در روزها بارانی برا ايجاد ارتباط مثبت با یلق یدا ،نمااز یاويش را
کوتاه میکردند .امام صادق فرمودند:
رسول خجدا(ص) در شج هجاي بجاراني ،نمجاز مغجرب را بجه عسج
ميانداخت و در خواندن نماز عشاء عدله ميفرمجود و هجر دو را بجا هجم
ميخواند و ميفرمود :آن كسي كه به دیگجران رحجم نكنجد ،بجه او رحجم
نخواهد

0ا گستر

شد25.

حوزه نمومی :رسول یادا(ص) در راساتا بهباود شارايط و زمیناههاا

سایتار ارتباط مؤثر تال

میکردند .آ حررت میکوشید تا «حوزه نمومی» گساتر

يافته و ارتباطات متواز در جامعه اف ايش ییدا کند ،حتی برا کساانی کاه دسترسای باه
ارتباط مستقیم نداشتند زمینهها ارتباط ریر مستقیم را فراهم کرده و میفرمود:

تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم
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ميبایست كه حضار به گوش افراد غای

برسجانند و نيجاز و حاججت

اشخاصي كه به من دسترسي ندارند را به من ابالغ نمایند و آگاه باشجيد
هر ك

كه نياز شخص ناتواني را نزد سلطاني بازگو كنجد ،خداونجد نيجز

قدمهاي او را در روز قيامت محكم و استوار

ميسازد26.

ساختار ارتباطات ميان فردي پيامبر(ص)

مفاهیم بر سایته انديمامندا ارتبااطی ،تاوا کاافی بارا توضای الگاو رفتاار
ییامبر(ص) ندارند؛ از اين رو استخدام چارچو مفهومی با هد تعین بخمای باه الگاو
رفتار ییامبر(ص) انجام نمیگیرد ،بلكه بهرهگیر از مفاهیم با دو هد انتظام بخمی به
م ال در چارچو ي

الگو نلمی ،و نی  ،ايجاد مفاهمه با دانماجويا نلاوم ارتبااطی،

صورت گرفته است .به هر حال سیره ارتبااطی ییاامبر(ص) در دو مرحلاه یایش از ارتبااط
(یمت صحنه) و در حین ارتباط (صحنه) زير دو ننوا «تمهیادات ساایتار » و «میادا
کنش ارتباطی» مورد بررسی قرار میگیرد.
تمهيدات ساختاري در سيره پيامبر(ص)

ییامبر(ص) برا بهبود فرايند ارتباط در میدا کنش ارتباطی تمهیداتی مایانديماید و
به کار میبست که مرور گذرا به بریی از اين تمهیدات ،فهم اصول و قواناد حااکم بار
ارتباطات میا فرد ییامبر(ص) را تسهیل میکند.
ا ییامبر(ص) از نواملی که ممكن است در کنش ارتبااطی یارازيات (م احمات) ايجااد
کند یرهی میکرد .ییامبر(ص) «از آ روز که یدا یلقش کارده ،باو باد از و باه
ممام نرسیده است» 27.ییامبر(ص) از همه گونه رذا در دستر

میل مایفرماود ،اماا از

یورد رذاهايی که دها را بد بو میکند ابا داشت .با اين که ییامبر(ص) یاورد ییااز و
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سیر را مفید میدانست ،اما از یورد آ به هنگام حرور در محافل نمومی یرهی داشات
و به اصحا یويش
توصیه میفرمود« :کسی ییاز ،سیر يا تره بخورد به مسجد وارد نمود» 28.ییامبر وقتای
مماهده نمود بو بد مردم جريا ارتباطی در مسجد را مخدو
جمعه شستوشو مقد

میکند برا ايام نیاد و

يعنی «رسل» را ترری و تمويق فرمود و برا آ ثوا قائل

شد .امام صادق فرمودند:
علت تشریع غسل جمعه این بود كه انصجار در همجه ه تجه بجه كجار
شتران آبكش و سایر حيوانات خجود سجرگرم بودنجد ،وقتجي روز جمعجه
ميشد ،بي آن كه بدن خویش را بشویند ،وارد مسدد ميشدند و مجردم
از بوي بدن آنها ناراحت ميشدند .بجه همجين خجاطر رسجول خجدا(ص)
دستور داد كه در روز جمعه غسل

نمایند29.

غسل روز عيد فطر و ش هاي ماه رمضان كه مردم در مسدد تدمع
دارند استحباب

دارد30.

ا ییامبر(ص) یاود را باه تجهی اتای کاه فرايناد ارتبااط را بهباود مایبخماد مجها
میسایت؛ از اين رو «بیمتر لبا ها ییامبر ،سفید رنگ بود و برا روز جمعه لبا
داشت» 31.ییامبر(ص) نالوه بر یود به ديگرا نی توصیه میکرد لبا
نالوه بر رنگ لبا

ییامبر به سایتار لبا

سفید بپوشند.

ويژه
32

يعنی تناس آ نسبت به بد یويش نیا

توجه داشت .ییامبر(ص) قبايی حرير داشت که وقتی مییوشید رناگ ساب آ باا ساپید
صورت آ حررت زيبا جلوه میکرد 33.رسول یدا(ص) نبايی سیاه رنگ داشت کاه آ را
بخمید .ام سلمه گفت :یدر و مادرم به فدايت! آ نبا چه شد؟ ییاامبر(ص) فرمودناد :آ را
بخمیدم .ام سلمه گفت :چی

زيباتر از سپید شما در سیاهی آ نبا نديده بودم 34.يعنی

سپید ییامبر(ص) با سیاهی نبا که سایتار ايان ترکیا تناسا و زيباايی وياژه ايجااد
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میکرد.

ییامبر(ص) نه تنها هیچگاه بو بد نداشت ،بلكه همواره مع ر باود .اماام صاادق(ص)
میفرمايند:
رسول خدا(ص) عطرداني داشت كه بالفاصله بعداز هجر ووجو ،آن را
به دست گرفته و خود را عطرآگين ميكرد .در نتيده هنگامي كه از خانجه
خارج ميشد ،بوي عطر در گذرگاه آن حضرت

ميپيچيد35.

امام صادق همچنین فرمودند« :رسول یدا(ص) بیمتر از مقادار کاه بارا یاوراك
یرج مینمود ،یول برا ن ر میداد» 36.ییامبر به شانه زد سر و محاسان تقّیاد داشات.
همواره مسواك میزد و بر ديگرا نی  ،به وياژه جهات شارکت در مجاامع ،توصایه اکیاد
داشت.

37

ا ییامبر(ص) نه تنها از مردم گري یا نبود بلكه یود را در معرض ارتباط قارار مایداد.
آيا هرگ تأمل کردهايد که چرا مسیر رفت و برگمت ییامبر(ص) همواره متفاوت بود؟
سكونی روايت میکند« :ییامبر(ص) هرگاه برا نماز نید از راهای مایرفتناد ،هنگاام
بازگمت از راه ديگر بر میگمتند» 38.البته اين امر ي

اتفاق نبود بلكه «سیره» و رو

ییامبر همین بود .موسی بن ب يع میگوياد :باه اماام رضاا گفاتم :فادايت شاوم! ماردم
میگويند هرگاه رسول یدا(ص) از راهی نبور میکرد ،هنگام مراجعات از راه ديگار بااز
میگمت ،آيا اين م ل درست است؟ امام فرمودند« :آر ! همین گونه است ،مان هام
ییلی وقتها همین کار را میکنم ،اين کار سودمندتر است».

39

ییامبر(ص) بااين منش رفتار  ،یويش را به ندالت در معرض ارتباطات میاا فارد
قرار میداد و نمییواست ساکنا مسیر ويژها از امتیاز ارتبااط باا ییاامبر(ص) بریاوردار
باشند .جال اين که ییامبر(ص) نه تنها مسیر رفت و برگمت را تغییر میداد ،بلكاه «کاالً
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38

آ حررت در رفتن به سو مصلی درازترين راه و در بازگمت کوتاهتارين راه را انتخاا
مینمود» 40.به نظر میرسد ییامبر(ص) در مسیر رفت باايجاد ارتباطاات چهاره باه چهاره
مردم را برا شرکت در مناس

جذ میکرد و در بازگمت چنین انگی ها وجود نداشت.

ميدان كنش ارتباطي

در جلو صحنه يا میدا کنش ،سیره ییامبراکرم(ص) ممحو از اصول و قواند است
که ذيل مفاهیم ارتباطی نمیگنجد .اما جهت انتظاام بخمای و گوناهبناد م الا  ،ايان
اصول ،ذيل نناوين ارتباطی ییش گفته مندرج میگردد:
الف) تساوي :شايد کسانی که به دنبال الگويی برا ارتبااط آزاد ،مسااوات طلباناه،
نادالنه و دو سويه هستند ،نتوانند نظیر برا راب ه ییامبر(ص) با اصحا یويش بیابند.
در اين جا به نمونههايی از سیره آ حررت اشاره میکنیم.
8ا جلسات ییامبر با اصحا معموالً به صورت حلقها تمكیل میشد و هایچ فارد
بر ديگر امتیاز نداشت 41.حتی نگاه ییامبر(ص) نیا باه تسااو

به لحاظ محل جلو

توزيع میشد .امام صادق فرمود« :رساول یادا(ص) باه طاور مسااو و يكنوایات باه
يارانش نگاه میکرد».

42

اين گونه بریورد به ديگرا نی توصیه شده است.
یكي از سنتهاي پيامبر(ص) این است كه هرگاه با عدهاي صجحبت
ميكني ،در ميان آنها تنها به یر ن ر معين توجه ننمجایي ،بلكجه همجه را
مورد توجه خود قرار

دهي43.

متغیرهايی همانند سن ،جنس ،ثروت و قادرت در نحاوه ارتبااط میاا فارد ییاامبر
تأثیرگذار نبود.
8ا ییامبر(ص) در مواجهه با ديگرا هیچ وقت برا یود

موقعیت فرا دسات اتخااذ

تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم
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نمیکرد.

هنگامي كه سوار بر مركبي بود ،اجازه نميداد كه كسي پياده همراه او
حركت كند ،یا او را همراه خود سوار بر مرك

مينمود یجا اگجر شجخص

مسابل قبول نمي كرد ،پيامبر(ص) ميفرمود :تو جلوتر برو و در فجالن ججا
منتظر من

باش44.

7ا ییامبر(ص):
هيچ گاه فسيري را به خاطر فسر یا بيمارياش تحسير نميكرد واز هيچ
سلطاني به خاطر ملكش نمي ترسيد .فسير و سلطان را به یجر نحجو بجه
سوي خدا دعوت ميفرمود و این و آن در نظرش یكسان

بود45.

0ا ییامبر(ص) همچنا که به یاطر ب رگسال منتظر ،نماز یاويش را کوتااه مایکارد
برا کودك گريا نی نماز را کوتاهتر مینمود 46.ق
ب رگ و کوچ
یرور

راوند میگويد« :رسول یادا باه

سالم مینمود»47.در سیرت رسول یدا(ص) محبت به کودك زمیناه سااز

جوانانی بود که شايستگی امیر لمكر ییامبر(ص) را کس مایکردناد .محمادبن

نقل میکند:
هنگامي كه اُسامة ابن زید پسر بچهاي بود و تازه به مدینه آمده بجود
دچار آبله گردیده و آب بيني او بر روي ل هایش ميریخت و عایشجه از
او ن رت داشت .پيامبر(ص) آمد و شروع به شستن صورت او كجرد و او
را بوسيد .عایشه گ ت :به خدا سجوگند ،از ایجن پج
نميكنم و

او را از خجود دور

نميرانم48.

3ا ییامبر(ص) بریورد يكسانی با زنا و مردا داشت .امام صادق فرماود« :رساول
یدا(ص) به ز ها سالم میکرد ،آنها نی جوا سالم آ حرارت را مایدادناد» 49.یولاه
دیتر ثعلبه انصار  ،زنی است که با ییامبر(ص) دربارة همسر یويش مجادلاه نماود و آياه
اول سوره مجادله درباره و نازل شد.
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ب) مثبتگرایي :نلت بی انتبار و شكست در ايفا نقش از تمااي میاا هويات
اجتمانی بالفعل با هويت اجتمانی بالقوه ناشی مایشاود وايان حالات دربااره کساانی رخ
میدهد که حداقل در ي

جنبه معیو باشند.

50

امام صادق در وصف رسول اکرم(ص) میفرمايد:
پيامبري است كه مولدش در خانجداني عزیجز و اصجلش از دودمجاني
كریم بود ،حسبش بدون نسص و نسبش عاري از هر آلودگي بود ...یگانه
فرد هاشمي بود كه نظير و همانندي نداشت و یكتا مرد مكي بود كه هيچ
ك

به پایه شجوكت و فخجر او نرسجيد ...در بهتجرین دودمجانهجا و در

گراميترین نژادها و در باشرفترین دامنهجا پجرورش یافجت ،خداونجد
متعال او را برگزیده و پسندیده و كليدهاي دانجش را بجه او داد و منجابع
سرشار حكمت را به او

بخشيد51.

بدين ترتی  ،بر حس ادبیات فرويد ،هیچ دلیلی بر منفی گرايی رسول یدا(ص) وجاود
نداشت .ییامبر اکرم(ص) مثبتگراترين مرد نالم است .در قامو

محماد(ص) واژه «ناه»

وجود نداشت .حررت نلی میفرمايد:
هنگامي كه از رسول خدا(ص) چيزي درخواست ميكردند ،اگجر اراده
ميفرمود ،جواب مثبت مي داد و اگر قصد اندام آن را نداشجت ،سجكوت
ميفرمود؛ اما هيچ گاه كلمه نه را بر زبان جاري

نميساخت52.

البته سكوت در مرتبه سوم قرار داشت.
تا آن جا كه برایش امكان داشت نياز درخواسجت كننجده را بجرآورده
ميساخت ،وگرنه با زبان نرم و شيرین (گ تار) او را راوي مينمود ،امجا
هرگز جواب «نه» نميگ

ییامبر(ص) نگر

ت53.

مثبت به یود و ديگرا داشت و تكیهگاه اين نگر

انتماد به ذات
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«ا » بود .ییامبر(ص) همه نالم را جلوه الهی میینداشت و هیچ مخلوقی را زايد و یاارج
از حكمت تلقی نمیکرد؛ از اين رو به مثابه ايمانش ،مثبت اناديشتارين مارد ناالم باود.
آموزههايی همانند «حسن ظن»« ،توکل»« ،امید»« ،انتظار»« ،کتما سار» و «تفاأل باه
ییر» در مكت ییامبر(ص) حكايت از مثبتگرايی ییامبراسالم دارد.
در ارتباطات میا فرد  ،ییامبر(ص) از همه نواملی که ممكان اسات مثباتگرايای را
یدشهدار کند یرهی داشت .رسول یدا(ص) به يارانش میفرمود:
بدي هاي خودتان را نزد من بازگو نكنيد ،زیرا من دوست دارم با دلي
آرام و عاري از هر كدورتي نزد شما

اصوالً ییامبر(ص) نه تنها به یود و ديگرا نگر
منفی بافی و تاري

بيایم54.

مثبت (حسن ظان) داشات بلكاه از

انديمی متنفر بود .ايما همواره فال بد زد را ناایو

تفأل به ییر را دوست داشت.

داشات ،اماا

55

ج) حمایتگري :ارتباطات میا فرد ییامبر(ص) به گونها حمايتگرانه بود که هیچ
فرد از بیا یواستههايش در نا د و هارا

نداشات .ییاامبر(ص) «جاللات و هیبات

یاصی داشتند» 56.و بریال یادشاها که در راستا هیبت اف ايی تال
میکرد اين هیبت را شكسته و مردم را به گفتوگو رها از تر

میکردند سعی

ترری کند .ابن مسعود

میگويد:
مردي ميخواست باپيامبر(ص) سخن بگوید ،ولي مرعوب هيبجت آن
حضرت شد و لرزید .پيامبر(ص) به او فرمود :بر خودت آسان گيجر ،مجن
پادشاه نيستم ،بلكه پسر زني هستم كه گوشت خشكيده

ميخورد57.

امام صادق نی میفرمايد:
از رأفت و مهرباني پيامبر(ص) این بجود كجه بجا یجاران خجود مجزاح
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ميفرمود تا این كه عظمت و بزرگياش آنها را نگيرد تا بتوانند به او نگاه
كرده و نيازهاي خود را بازگو

نمایند58.

همانا ،بر روي زمين غذا مي خورد و هماننجد بنجدگان مجينشسجت و
ك ش خود را با دست خویش وصله مي كرد و بر دراز گوش لخت سجوار
ميشد و شخص دیگري را هم ردیف خود سوار

مينمود59.

د) همدلي :اگر مسافرت و آشنايی با جوامع و فرهنگها مختلف می ا «همادلی»
را باال میبرد ،یس ییامبر(ص) همدلترين شخصیت نالم است ،چه اين که ايما در ش
معراج در تمام نوالم سیر کرد و نوالم جبروت و ملكوت را زير یا گذاشت تا جاايی کاه باه
اندازه «قا قوسین» با «الهوت» فاصله داشت؛ از اين رو ییاامبر(ص) از همادلی باااليی
بریوردار بوده و اين روحیه را در شیوه ارتباطات میا فرد به منصه ظهور رسانده اسات.
ي

مثل معرو میگويد« :هرچه بر یود نپسند بر ديگرا نی مپسند» يا «باا ديگارا

آ گونه رفتار کن که انتظار دار ديگرا با تو رفتار کنند» .در اين مثال «یاود» ماالك
ارزيابی ديگرا قرار گرفته است .در نلوم ارتباطات اين مثل به یاطر نباود همادلی ،ماورد
یدشه واقع شده است ،به ويژه در بریورد با افراد که از فرهنگها ديگار هساتند ايان
گونه بیا شده است که «با ديگرا هما گونه رفتار کن که ديگرا میل دارناد باا آناا
رفتار شود» 60.طباق ايان آماوزه ،ماالك ارتبااط همدالناه درك طار مقابال براساا
معیارها مخاط است نه مالكها ییام فرست .امام صادق فرمود« :رسول یادا(ص)
میفرمود :ما گروه ییامبرا مأموريم که با مردم به اندازه نقل آنها صحبت نمايیم».

61

سازگار با مردم از اصول اساسی ارتباط میا فرد ییاامبر اسات و در ايان زمیناه از
قدرت ان باقی بسیار بااليی بریوردار بود .زيد بن ثابت میگويد:
هرگاه با رسول خدا(ص) همنشين ميشدیم ،اگر صجحبت از آخجرت
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بود ،پيامبر هم ،همراه با ما ،راجع به آن صحبت ميفرمود و اگجر دربجاره
دنيا گ توگو ميكردیم ،با ما دربارة دنيا صحبت ميفرمود ،و اگر راجع به
خوردنيها و آشاميدنيها سخن به ميان ميآمجد ،بجاز بجا مجا دربجارة آن
صحبت

ميفرمود62.

هما گونه که قرآ نازل شده تا در س
کرده و در س

درك انسا ها بگنجد ،ییامبر(ص) نی تواضع

مخاطبا و نیازها آنهاارتباط برقرار میکرد .هر چند ییامبر(ص) اصاول

ثابتی داشت که در همه زمینهها و برا همه انسا ها آنها را ترويج میکرد ،اما اين اصول
در قال ها مختلف به تناس مخاطبا تغییر شكل میيافت.
و) گشودگي« :سالم»« ،مصافحه» و «مجالسه» در اسالم نماد گمودگی است کاه
ییامبر(ص) مروج آنهاست .اصوالً «گفتوگو» و به نبارت ديگر «باز کرد سر سفره دل»
و در نتیجه ارائه اطالناتی از یود که با سالم و مصافحه شروع میشود در مكتا اساالم
اهمیت بس ايی دارد .بریال نظريه یردازا دوره مدرنیته که «بیتفاوتی مدنی» را تارويج
میکنند 63،رسول یدا(ص) گفتوگو مدنی را ترويج و در ارتباطات میاا فارد باه آ
ملت م بود.
مصافحه :هنگامی که ییامبر(ص) به مسالمانی مایرساید ،ابتادا باا و دسات داده
ومصافحه میکرد 64.ییامبر(ص) مصافحه را قبل از طر مقابل ق ع نمیکرد .امام نلای
میفرمايد:
هرگز نشد كه رسول خدا(ص) با كسي دست بدهد و زودتر از طجرف
مسابل دست خود را از دست او بيرون بكشد تا آنگاه كه آن طرف ،دسجت
پيامبر(ص) را رها

ميساخت65.

سالم :رسول یدا(ص) به هر کسی میرسید ا کوچ

و ب رگ ا سالم میداد.

66

[اگر كسي پيشدستي كرده و جلوتر سالم مجيداد اگجر مجيگ جت:
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سالم علير ،پيامبر(ص) در جواب ميفرمود :و عليرالسالم و رحمة اهلل،
و هنگامي كه آن مسلمان ميگ ت :السالم علير و رحمةاهلل ،ميفرمود :و
علير السالم و رحمة اهلل و بركاته ،و این گونه بود كه رسجول خجدا(ص)
جواب سالم را اوافهتر

ميداد67.

مدالست :ییامبر نه تنها در شروع گفتوگو با سالم و مصافحه ییشدستی مایکارد
هیچگاه گفتوگو همدالنه و مجالست را ق ع نمیکرد .نلی میفرمايد:
هرگز نشد كه كسي با پيامبر آغاز به صحبت نماید و او پيش از طرف
مسابل سكوت نموده و گ توگو را قطع

نماید68.

هرگاه شخصی وارد شده و ن د رسول یدا(ص) مینمست ،ییامبر هرگ از جا یويش
بر نمییاست ،تا آنگاه که یود آ شخا بریی د.

69

ییامبر حتی موقع جدايی ،میهما را ممايعت میکرد.

70

ییامبر(ص) در منش ارتباطی یويش از نوامل ابهام و ایتفا یرهی میکرد .به گوناها
رفتار نمیکرد که طر مقابل احسا

نمايد حاوزههاا ابهاام وجاود دارد و یمات یارده

اطالناتی وجود دارد که ییامبر(ص) از آنها مخفی میکند؛ به همین دلیال ییاامبر(ص) باه
کسی ییره نمیشد 71،و با چمم و ابرو يا دست اشااره نمایکارد 72.اشااره کارد را شاأ
یادشاها دانسته و میفرمود« :اشارت کرد ییانت است و شايسته هیچ ییاامبر نیسات
که اشاره کند».

73

خالصه و نتيدهگيري

م العه سیر زندگانی ییامبر(ص) نما میدهد که «ارتباطات میاا فارد » در انجاام
رسالت الهی نقش بس ايی داشت .اصول و قواناد ارتباطاات میاا فارد ییاامبر (ص) را
میتوا در گ ارهها ذيل تلخیا کرد:
الف) از مردم گري یا نبود و در نهايت توا  ،یود را در معرض ارتباطات میاا فارد
قرار میدادند.
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) از همه زمینهها سایتار برا برقرار ارتباط با توده مردم استفاده میکردند.
ج) در یمت صحنه ،زمینهها را به گونها فراهم میکردند که ارتباط به نحو م لو و
نار از یارازيت صورت بگیرد.
د) تال

میکردند از کلیه موانع ارتباط یرهی نموده و صحنه رابارا گفاتوگاو دو

طر آماده کنند.
ه) اصل مساوات را در ارتباط میا فرد مرانات کرده و به گونها رفتاار مایکردناد
که در تعامالت اجتمانی نقش متغیرهايی همانند سن ،جنس ،قدرت و ثاروت باه حاداقل
ممكن کاهش يابد و مخاط احسا

«فرودستی» نكند.

و) با مردم به گونه حمايتگرانه گفتوگو میکردند به طور کاه مخاطا هایچ گوناه
احسا

بازیواست نكرده و بدو تر

و واهمه یواستهها یود را م رح نمايد.

ز) از گمودگی بسیار بااليی بریوردار بوده و با بماشت ،یوشرويی و یرهی از رفتارها
ابهامزا ،مخاط را به گفتوگو ترری میفرمودند.
ح) با مثبتگرايی ،گفتما «امید»« ،یو بینی»« ،توکل» و «انتظار» را ترويج کارده
و اصل «تجاهل» و «تغافل» از مخالفا را جايگ ين اصل «تجسس» مینمودند.
ط) الگو ارتباطی ییامبر اکرم(ص) کامالً باالگو به تصوير کمایده شاده باه وسایله
گافمن منافات دارد .در سیره ییامبر(ص) ارفال و تمس

به اب ارها نامماروع جايگااهی

ندارد.
) در گفتما ارتباطی ییامبر(ص) آرما صور هابرما

در قله تحقق قرار گرفتاه و

رويا قر بیستمی را در نالم واقع و آ هم در اوج قدرت به منصه ظهور رسانده است.
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پينوشتها
 .مرتضي مطهری ،سیری در سیره نبوی (تهران :صدرا )8718 ،ص .93
 .علي اكبر فرهنگي ،مباني ارتباطات انسااني (تهلران :الاه هملت ،
موسسه رسا )8718 ،ص  88ل .89

 .ورنر سورين و جيمز تانكلارد ،نظريههاي ارتباطاات ترجمله عليرالا

دهقان (تهران :ااه اول ،دانشگاه تهران )8718 ،ص .793
 .كالور؟

 .آية اهلل سيد علي خامنلهای ،ساخنراني در جما

طا م مدا

.8719/8/89
 .آل عمران ( )3آيه .800
 .احزام ( )33آيه .01
 .فتح ( )84آيه .89

 .محم

( )84آيه .8

 .صف ( )16آيه .9

 .سيد محمد دادگران ،مباني ارتباطات جمعاي (تهلران :الاه مشل ،
انتشارات فيروزه )8717 ،ص .89
12 . WWW. Shiayan.ir.

 .جورج رتيلزر ،نظريه جامعه شناساي در درران معاصار
ترجمه محسن ثالثي (تهران :ااه هشت  ،انتشارات علمي و فرهنگي )8717 ،ص .898
 .همان ص .893
 .همان ص .883

 .محمد قلي ميناونلد« ،اينترنا

ر توساعه سیاسايو حاو ه
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عمومي در فضاي سايبرنتیك» دو فصلنامه پلووه

عللوم سياسلي،

8

( )8713ص  ،883به نق از.Mccarthy :
 .مصطمي ازكيا ،جامعه شناسي توسعه (تهلران :الاه سلوم ،نشلر كلمله،
 )8711ص .811

 .اروين گافمن ،داغ ننگ ترجمه مسعود كيانپور (تهران :ااه اول ،نشلر مركلز،

.)8719

 .علي اكبر فرهنگي ،پیدین ص  888ل .888

 .محمد باقر مجلسلي ،بحااراننوار (بيلروت :الوفلا  8010 ،ق) ج  ،17ص
.871

 .توبه ( )9آيه .99
 .محمد بن حسن حر عاملي ،رسائل الدایعه (قل  :الاه اول ،موسسله آل

البيت 8019 ،ق) ج  ،81ص .087
 .محمد حسين طباطبايي ،سنن النبي ترجمه عباس عزيزی (تهران :انتشلارات
صالة )8713 ،ص .713

 .محمد باقر مجلسي ،پیدین ج  ،13ص .08

 .محمد بن حسن طوسي ،ت ذيب انحكام فاي شارا المعنعاه
(تهران :ااه اهارم ،دارالكتب االسالميه )8793 ،ج  ،8ص .78
 .محمد باقر مجلسي ،پیدین ج  ،89ص .801

 .ابن مهر آموب مازنلدراني ،مناقب آل اباي طالاب (قل  :الاه اول،
انتشارات علوم 8739 ،ق) ج  ،8ص .887

 .ميرزا حسين نوری طبرسلي ،مست رك الوساائل (قل  :موسسله آل البيلت،

 8011ق) ج  ،7ص .733

 .ميخ صدوق ،علل الدراي (ق  :مكتبه داوری ،بيتا) ج  ،8ص .813
 .سيد بن طاوس ،اقبال انعمال (تهلران :دارالكتلب االسلالميه )8793 ،ص
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.839
 .محمدباقر مجلسي ،پیدین ج  ،89ص .889

 .ميرزا حسين نوری طبرسي ،پیدین ج  ،8ص .887
 .محمد حسين طباطبايي ،پیدین ص .893
 .همان.

 .محمد بن محمد بن يعقوب كليني ،الكافي (تهران :دارالكتب االسالميه)8793 ،
ج  ،0ص .07
 .محمدابن حسن حر عاملي ،همان ج  ،9ص .388

 .محمد ابن يعقوب كليني ،همان ج  ،9ص .093 – 313

 .ميخ صلدوق ،کتام من نيحضاره القعیاه (قل  :انتشلارات جامعله
مدرسين 8087 ،ق) ج  ،8ص .388
 .كليني ،پیدین ج  ،3ص .780
 .ابن ابي جمهور احسلايي ،عوالی اللئاالی (قل  :انتشلارات سيدالشلهدا ،
 8013ق) ج  ،8ص .888
 .ابن عبدالبر ،انستیعام تحقيل عللي محملد البجلاوی (بيلروت :دارالجميل ،
 8998م) ج  ،8ص .338
 .كليني ،پیدین ج  ،8ص .938
 .ورام بن ابي فلراس ،مجموعه ررام (قل  :مكتبله المقيله  8739ق) ج  ،8ص
.78
 .ميرزا حسين نوری ،پیدین ج  ،1ص .837
 .محمد حسين طباطبايي ،پیدین ص .30

 .محمد بن حسن حر عاملي ،پیدین ج ،1ص .088
 .ميرزا حسين نوری ،پیدین ج  ،1ص .70

 .محمد بن عمر واقدی ،مغازی ،تاريخ جنگهاي ر پیاماب ترجمله
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محمود مهدوی دامغاني (تهران :ااه دوم ،مركز نشر دانشگاهي )8799 ،ص .191

 .ميخ صدوق ،علل الدراي

ج  ،7ص .093

 .اروين گافمن ،پیدین ص  89ل .38

 .محمدباقر مجلسي ،پیدین ج  ،89ص .799
 .همان ،ج  ،9ص  783محمد بن عمر واقدی ،پیدین .181

 .حسن بن فض طبرسي ،مكارم انخ ق (ق  :انتشارات ملري

رالي8088 ،

ق) ص .87
 .محمدباقر مجلسي ،پیدین ج  ،89ص .871

 .ابن ابي الحديد معتزلي ،شرا ن جالب غه (قل  :كتاباانله آيلت اهلل مرعشلي
نجمي 8010 ،ق) ج  ،89ص .730

 .محمد باقر مجلسي ،پیدین ج  ،07ص .881
 .همان ج  ،89ص .889
 .ميرزا حسين نوری ،پیدین ج  ،1ص .013
 .همان ص .891

 .مهدی محسنيان راد ،ارتباط شناسي (تهران :الاه اول ،انتشلارات سلرو ،
 )8711ص .13

 .كليني ،پیدین ج  ،8ص .87
 .محمد باقر مجلسي ،ج  ،89ص .873

 .آنتوني گيدنز ،پیام هاي م رنی

ترجمه محسلن ثالثلي (تهلران :الاه

اول ،نشر مركز )8733 ،ص .99

 .محمدباقر مجلسي ،پیدین ج  ،89ص .889
 .كليني ،پیدین ج  ،8ص .818
 .ميرزا حسين نوری ،پیدین ج  ،1ص .790
 .همان ص .738
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 .محمدباقر مجلسي ،پیدین ج  ،89ص .879
 .ميرزا حسين نوری ،پیدین ج  ،1ص .071
 .محمد حسين طباطبايي ،پیدین ص .811

 .محمد باقر مجلسي ،پیدین ج  ،89ص .879
 .همان ص .778

 .ابن سعد ،طبعات الكبري ج  ،8ص .879
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منابع
ارا
نمم شا
ن
نحم د،ماد
نم  ،عبدن
نح اد مين
نا ابن
 ابنن جالب غه قمم کعابخانه آيت هللا ،ردشیم  8010ق.
 ابا ابی ج هور احسائیم عاوالی اللئاالی قنممس مادشهماءم  8013ق.
 ابننا د،ننماد،رم ابننود ر يوسنند ابننا د،ننمهللامانسااتیعام ت ق ننع د ننح  ،ننم اد،جننا ،م ب ننر ،م
داراد لم  8998م.
 ،ج سننحم  ،ننم بنناقرم بحاااراننوار ب ننر ،مداراالح اء ادعراث اد ربحم چاپ د،مم  8917م.
 ______م بحاراننوار ،وسسنه ادواناءم ب نر ،م 8010ق.
 ،طهر م ،رتضحم سایري در سایره نباوي تهنرا،مصمرام چاپ ب ست  ،پنجمم .8718
  ،نا،نمم  ،م ق ح «اينترن ر توساعه سیاسايوحو ه عمومي در فضاي سايبرنتیك» د ،اص نا،ه پنو،ش
د وم س اسحم ش ( 8سال .)8713
 سننوريام ،رنننر  ،ج ننب تان نناردم نظريااههايارتباطات ترج ه د رضا دشقا،م تهنرا،م انعشنارا
دانشگاه تهرا،م چاپ ا،لم .8718
 دادگرا،م س م  ،نمم مبااني ارتباطاات جمعايتهرا،م انعشارا ا ر،زهم چاپ ششمم .8717
 ريعبرم جنور،م نظرياه جامعاه شناساي در دررانمعاصر ترج ه  ،سا ثالثحم تهنرا،م انعشنارا د نح
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ارشنگحم چاپ ششعمم .8717
 ازك ام ،صطفحم جامعاه شناساي توساعه تهنرا،م،وسسه نشر ك هم چاپ سومم .8711
  ،سن ا ،رادم ،هنم م ارتبااط شناساي تهنرا،مانعشارا سر،شم چاپ ا،لم .8799
ترج ه  ،سنا
 گ منبم آنعونحم پیام هاي م رنیثالثحم تهرا،م نشر ،ركبم چاپ ا،لم .8733
 ارشنگحم د ح اك،رم مبااني ارتباطاات انساانيتهرا،م ،وسسه رسام چاپ شفعمم .8718
 حر دا ،حم  ،م با حسام رساائل الدایعه قنمم،وسسه آل اد ،تم چاپ ا،لم  8019ق.
 ش خ طوسحم  ،م با حسام ت ذيب انحكام في شاراالمعنعه تهرا،م داراد عب االسنال ،هم چناپ چهنارمم
.8793
 ابا شهر آشوب ،ازنمرانحم  ،مم مناقب آل ابايطالب قمم انعشارا دال،هم چاپ ا،لم  8739ق.
قنمم
 ش خ صم،قم  ،م با د نحم علال الداراي ،ع،ه ادما،ر م بحتا.
 _________م كتااام ماان نيحضااره القعیااه قننممانعشارا جا ،ه ،مرس ام 8087ق.
 س م ابا طا،سم د ح با ،وسنحم اقباال انعماالتهرا،م داراد عب االسال ،هم .8793
 نور ط،رسحم  ،رزا حس ام مست رك الوسائل قمم،وسسه آل اد ،تم  8011ق.
نم بنا ي قنوبم الكاافي
 ك نحم  ،نم بنا  ،نتهرا،م داراد عب االسال ،هم .8793
 ط،اط،ايحم س م  ،م حس ام سنن النباي ترج هد،اس دبيب م تهرا،م انعشارا صالةم تهرا،م .8713
 ،رام ابا ابح اراسم مجموعه ررام قنمم  ،ع،نهادفق هم  8739ق.
 ،اقم م  ،م با د نرم ،اناز م تااريخ جنگهاايپیامبر ترج ه  ،ود ،هنم ،م تهنرا،م ،ركنب نشنر
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دانشگاشحم چاپ د،مم .8799
 خا ،،م م كريمم «تعین اجتماعي مدارك سیاساينان در ان يده معاصر تدی » اص نا،ه ش ه شناسحم
سال پنجمم ش 81م (تابسعا.)8719 ،
 خا،نها م آيت هللا س م د حم ساخنراني باراي طا مدر حرم ،طهر ا،ام رضام .8719/8/89
مد
 گاا ام ار،يام داغ ننگ ترج ه ،س ود ك انپورمتهرا،م نشر ،ركبم چاپ ا،لم .8719
 ط،رسحم رضح ادميا حسا با اضلم مكاارم انخا ققمم انعشارا شريد رضحم 8088ق.

