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 : مقدمه

 1كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه :( لی اهلل علیه وآله وسلمص) قال رسول اهلل

منین در برابر یكدیگر مسئولیت مردم با ایمان تشكیل شود، همه مؤ ای با حضوروقتی جامعه

تواند ادعای ایمان نماید ولی نسبت به آنچه كه در اطرافش و وظیفه دارند، كسی نمی

گذرد، حساس می شمانند سنگی باشد كه به آنچه كه در اطراف فاوت باشد وگذرد بی تمی

ل، تحصیالت، ثروت، نژاد و... افراد ندارد و همه نباشد. این نوع مسئولیت ارتباطی با شغ

من نسبت به یكی از مسئولیت هایی كه مؤ منین باید حدودی از آن را به عهده بگیرند.مؤ

 افراد جامعه است. « روشنگری و هدایت»عهده دارد،  جامعه بر

یك مسؤولیت  رهبری نسل جوان در حقیقت» می فرمایند:)ره( عالمه شهید مرتضی مطهری

بلكه نسلها مسؤول یكدیگرند. هر نسل  .عمومی است كه متوجه عموم مسلمانان است

دست به دست به  مسؤول نسل بعدی است كه این دین و این هدایتی كه از نسلهای گذشته

، یعنی نسلهای بعدی را آماده بعدی برسانند كنند و به نسلهای آنها رسیده است آنرا حفظ

از یك وظیفه عبارت است بنابراین رهبری نسل جوان  .از آن ند برای پذیرفتن و استفادهكن

تفاوت بت به جامعه اش بی تواند نسمن نمیمؤبنابراین  2«تكه متوجه همه اس ،و مسؤولیت

تواند ببیند فكر و رفتار فرزندان امت اسالم، رنگ غیر الهی به خود گرفته من نمیباشد، مؤ

 است. 

تربیتی و پرورش نسلی كار آمد و متعهد و متدین  _رشد اخالقی  بنابرین باید جهت تربیت،

منظم برای آینده انقالب اسالمی برنامه ریزی تربیتی دقیقی را انجام داد تا بر اساس حركت 
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ی در راستای تربیت و ساختن سربازانی هار چوب تعلیم و تربیت اسالمی گامو اصولی در چ

را به نظام جمهوری اسالمی و  (لیهم السالم)عانقالبی، بصیر و تربیت شده در مكتب اهل بیت 

لذا در این جزوه سعی . تقدیم نماییم (اهلل تعالی فرجه )عجبلكه حكومت جهانی حضرت مهدی 

مهم یك سیر تربیتی اسالمی ارائه گردد كه در قالب مراحل این شده است برای دستیابی به 

 ذب، تثبیت و رشد به آن می پردازیم . جتربیتی 

 

 :  تعریف جذب در صالحين

 .«برای افراد به منظور حضور آنان در برنامه ها ی شجره طیبه صالحین  فرایند ایجاد انگیزه»

 

 : اهداف

 . افزایش كمی بسیجیان و تاثیر پذیری آنان از برنامه های شجره طیبه صالحین -1

  .شناسایی افراد مستعد و نخبه -2

 

 : تضرور

 های جذب در شجره طیبه صالحین عبارتند از :ضرورت

  .لزوم ایجاد و تقویت ارتباط نسل جوان و نوجوان جامعه با مراكز دینی و انقالبی -1

جنگ نرم دشمن در جدا نمودن جوانان از مراكز دینی و  مقابله با تهاجم فرهنگی و -2

  .انقالبی

  .احساس مسئولیت و وظیفه و انجام تكلیف شرعی نسبت به هدایت نسل فعلی -3
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با محقق شدن  )مدظله العالی(و مقام معظم رهبری  )ره(عمل به فرمایشات حضرت امام  -4

 .جذب

 

 فوائد :

 از :طیبه صالحین مترتب هستند عبارتند جذب در شجره  نتایجی كه برثمرات و 

 .سترسازی برای گسترش معرفت و تربیت دینی در افرادبِ -1

رفع شبهات ذهنی و دیگر موانع حضور نوجوانان و جوانان در محیطهای دینی و  -2

 .انقالبی

  .ارتقاء سطح فعالیت های گوناگون بسیج -3

  .و امید در نسل جوانایجاد روحیه نشاط  -4

 .حضور فعال سازمان بسیج در عرصه های گوناگون  و محیط های هدف -5

 

 مخاطبين :        

 «داوطلبین اولیه»توان گفت مراجعین به پایگاه های مقاومت بسیج تا حدود زیادی می

در  اند. ولیكن از آنجا كه شجره طیبه صالحین قصد جذب اكثریت افرادعضویت بوده

افراد جذب شده، با  الزم است به منظور به حداكثر رسانیدن های سنی مختلف را داردرده

مردم را به  3ه (بطبٌ ارٌدوّ  كه همچون طبیبی دوّار )طبیبٌ  (لی اهلل علیه و آله)صتاسی از پیامبر اكرم

 «اولیه عضویت»نمود، به كسانی كه از مراجعین الهی دعوت می اسالم ناب و صراط مستقیم
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جمله: عدم آشنایی، وجود شبهات  به دلیل برخی مسائل از ) در پایگاهای مقاومت بسیج

ب و با برطرف نمودن های مناس( نبوده و یا خودداری می نمودند با استفاده از روش ...و

و شبهات و همچنین كمك و یاری به آنان در مشكالتی كه با آن مواجه برخی ذهنیات 

باشند مراجعه و از آنان برای عضویت در شجره طیبه صالحین دعوت به عمل آورده و می

بر همین اساس نوع دیگری از تقسیم بندی كه  عضویت تبدیل نمود. «داوطلبین ثانویه»به 

مخاطبین داوطلب و مخاطبین غیر داوطلب توان به در شجره طیبه صالحین وجود دارد را می

 تقسیم نمود.

 : ن داوطلبمخاطبي   -1

گردد كه داوطلبانه به پایگاه مقاومت بسیج مراجعه و به آن دسته از مخاطبین اطالق می

الزم به ذكر است )اند. گردیدههای تربیتی شجره طیبه گروهخواستار عضویت و فعالیت در 

 (دسته از مخاطبان مواجه بوده اند كنون با این های مقاومت بسیج معموال تاپایگاه

های ها و حلقهپایگاه ها امكان دارد بعض افراد در پایگاه عضو باشند اما در گروه در برخی

ها موظفند برای یا فعال نباشند از این رو مسئولین این پایگاه شجره شركت نكرده و

رده و تمام افراد را در این ریزی كهای عام و خاص برنامهعضویت این افراد در حلقه

 ی سازماندهی نمایند.ها وحلقه های تربیتگروه

 

 : داوطلب مخاطبين  غير   -2

های مقاومت بسیج بصورتی هدفمند با  گردد كه پایگاهمخاطبین اطالق میبه آن دسته از 

های مناسب اسالمی از جمله آگاهی دادن و رفع شبهات در راستای اهداف مقدس روش
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های مقاومت دعوت آنان برای عضویت در پایگاه نظام جمهوری اسالمی اقدام به جذب و

 می نمایند.

با توجه به ظرفیت پایگاه و برنامه ریزی تربیتی اثر بخش، اولویت بندی در انتخاب مخاطبین 

. چرا كه ایجاد تغییر در روحیه و شخصیت نوجوانان  برای جذب، یكی از نكات مهم است

 . و جوانان  تا حدودی آسانتر است

 : مراحل جذب

های شجره طیبه ریزی مناسب به حضور در برنامهفرایندی است كه داوطلبین با برنامه

 .مراحل به دو دسته تقسیم می گردنداین . گردند( می)دعوتجذب  صالحین

 الف ( مراحل مقدماتی 

   ب ( مراحل تكمیلی

 

 : الف ( مراحل مقدماتی

 كار جذب بعنوان فراهم كننده زمینهشود كه الزم است پیش از شروع به مراحلی گقته می

 ؛ذب را می توان به شرح زیر برشمردمراحل مقدماتی ج .و مقدمات كار به آنها توجه نمود

  .تعیین فرد یا تیم مستعد برای جذب   -1

 .تربیت و آموزش های تخصصی جذب   -2

 .شناسایی و بررسی اماكن جمعیت هدف   -3
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 : جذبتعيين فرد یا تيم مستعد برای ( 1

یكی از مسائلی كه در مراحل مقدماتی جذب باید مد نظر قرار گیرد انتخاب فرد یا افرادی 

است كه دارای استعداد، توان و ویژگی های مناسبی برای جذب افراد به برنامه های شجره 

كه در اسناد شجره طیبه  4البته توجه به دارا بودن ویژگی های عمومی طیبه صالحین باشد،

مده است برای سرگروه جذب الزم است، كه عالوه بر ویژگی های عمومی در صالحین آ

 اشاره شده است . های اختصاصی سرگروه جذب نیزژگیذیل به برخی از این وی

 « :سرگروه جذب»های ویژگی 1-1

  : الف( شور و نشاط

نشاط های مرحله جذب مسأله شور و نشاط است. شور و های برنامهیكی از مهمترین مؤلفه

دارای این ویژگی  سرگروه و مسئول جذب و اعضای آن از جمله مسائلی است كه اگر

باشند( ارتباط برقرار توانند با نوجوانان و جوانان )كه دارای شور و نشاط مینباشند نمی

نموده و آنان را جذب نمایند و چه بسا جذب افراد با مشكل مواجه شده و امكان جذب 

نشاط  به اعضای گروه نبوده و گروه از  قادر به انتقال روحیه شور و یو از طرف میسر نگردد

 سرزنده بودن و شادابی الزم برخوردار نمی گردد .

 : ب ( رفتار مناسب

آنان  داشتن رفتار مناسب برای اعضای تیم جذب الزم و ضروری است چرا كه اگر رفتار

هان مخاطبین اثیر مناسبی در اذتوانند تموافق شئونات دینی، اسالمی و عرفی نباشد نمی

لذا رفتارهای مناسب  ؛ی مناسبی از پایگاه و مسجد را نشان دهندبرجای گذارده و جلوه

                                                           
 مراجعه شود به کتاب ویژگی های سرگروه   . 3
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های كلیدی توان از جمله مؤلفهرا می متواضعانه، صمیمی، دلسوزانه و...برخورد  مانند

 . مراحل جذب دانست

 : ج ( اعتدال

هر حركت و فعل تربیتى باید بر اعتدال استوار باشد و از حد وسط بیرون نرود و به افراط و 

اگر اعتدال را پیشه خود سازیم زمینه تفریط كشیده نشود تا حركت و فعلى مطلوب باشد. 

 ایم.رشد، پیشرفت و راه رسیدن به مطلوب را كوتاه و موفقیت آمیز كرده

مهم و اثر بخش به عنوان یكی دیگر از ویژگیهای  های بسیارای كه شاید جزء گزینهگزینه

افراد و سرگروه گروه جذب باشد داشتن اعتدال در انجام تمامی امور و پرهیز از افراط و 

وجود داشته  است در برخوردها و رفتار تیم جذبتفریط توسط آنان می باشد. كه الزم 

راط و تفریط در عمل و رفتار بر حذر باشد. تیم جذب باید افرادی متعادل بوده و از اف

های باشند، اگر آنها انسانهای مفرطی مثالً در بازی و ورزش یا در ارائه بعضی از مؤلفه

موفق و با كیفیت خوب انجام نخواهد شد  تربیتی مانند محبت ورزی باشند جذب بصورتی

 .واهد كردهم ریخته و آنان را با مشكالتی مواجه خ حالت تعادل مخاطبین را در و

 :د ( اهل مشورت 

دست و  خود محوریو  برای جلوگیری از استبداد، در فرهنگ اسالم مشاوره و رایزنی

البته معناى مشورت  آنهاست. بكارگیری عملیو  بهتر و باالتر هایشهاندییازیدن به افكار و 

اختیار دیگران بگذارد؛ بلكه مقصود این است كه  این نیست كه انسان خود را دربست در

راهنمائیهاى آنان را پس از تدبر و دقت كافى  و وئى كندجدر مشكالت از دیگران چاره 

گروه جذب داشته باشد اهل هایی كه الزم است سراز جمله دیگر ویژگی رد.یبكار گ

رفته و ممكن است غیر این صورت احتمال اشتباه و خطای وی باال  مشورت بودن است در
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لذا از  ؛در ارتباط گیری، اظهار نظر، اقدامات، برگزاری جلسات و... دچار مشكل گردد

توان گفت هر شخصی دارای آنجایی كه مشكالت و مسائل افراد بسیار گسترده بوده و می

راهكارهای خاص خود می باشد، ضروری است سر گروه جذب با مشورت  و مشكالت

های پیش گفته بتواند این روحیه مثبت و سازنده را ت و آسیبكردن ضمن كاهش صدما

های جذب نماید چه بسا دچار به دیگران منتقل كند و اگر خودسرانه اقدام به انجام برنامه

 تربیتی به متربیان وارد نماید. اشتباه و خطا گردیده و آسیب های

 : ه ( تقید به مسائل شرعی

دینی، بیشترین تأثیر مربی بر متربی، از صفات، منش و در عرصه تربیت، به ویژه تربیت 

شود. بر همین اساس است كه متربی او را الگوی خود قرار داده، شخصیت او ناشی می

 كوشد خود را به صفات و شخصیت او نزدیك كند.می

های نیازمند ویژگی 5،رهبری اساس الگوی بربه نفوذ معنوی  یك سرگروه برای دستیابی

 اسِ النّ عاهَ وا دُونُكُ» دهند خواهد بود تا اعضاء وی را مورد پذیرش قلبی خود قراربسیاری 

م باشید بدون استفاده از )راهنمای مرد 6«ع رَالوَ و دقَوالصِّ م االجتهادَ نكُوا مِرَیَم لِكُتِنَ لسِأ یرِغَبِ

بنابراین الزم است سرگروه مقید به مسائل شرعی و دینی و عامل به احكام و  .(زبانتان

موازین شرع بوده تا بتواند به معنای حقیقی، انسانها را به دین دعوت كند و تاثیرات مطلوب 

م كُسَنفُأ ونَنسَو تَ رّالبِبِ اسَالنّ ونَرُمُأتَأ»: فرمایندقرآن كریم در این زمینه می تربیتی بگذارد.

دهید و خود را فراموش آیا مردم را به نیكی فرمان می 7«ونلُعقِال تَفَأ الكتابَ  ونَ تلُم تَ نتُأ و

 ؟آیا نمی اندیشید كنید در حالی كه كتاب می خوانید؛ می

                                                           
 .  به جزوه ويژگيهاي سرگروه مراجعه شود. 5

 باب الصدق واالمانه505ص  2.   اصول کافی ج 6

 44.   سوره بقره آيه  7
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ها كنیم الزم است مسئولین گروهای یعنی پیش از آنكه دیگران را امر به نیكی و خوبی

و پسندیده نموده بتوانند بر دیگر افراد جذب شده تربیتی اعمال و افكار خود را نیكو 

 گوید :همین زمینه اقبال الهوری می در تاثیرگذار گردند.

 8تا راهرو نباشی كی راهبر شوی     ه صاحب خبر شوی ای بیخبر بكوش ك

الزم است اعضای گروه جذب در فرایند جذب از راهكارهای شرعی  به همین منظور

 تا عالوه بر های شرعی باشد،مطابق مؤلفه مه هایشاناقدامات و برنااستفاده نموده و تمام 

 .ی مناسبی در عمل از خود نشان دهدكسب رضای خداوند متعال بتوانند الگو

 :و ( قدرت مدیریت 

از آنجا كه یك مربی آگاه به مسائل مختلف دارای نقش محتوایی در باال رفتن كیفیت و 

ند آنان را رشد دهد. می توان راهنمایی و مشاوره خوب میتوااثر بخشی بر متربیان است و با 

مسئولیت گروه نیازمند یك رهبری اندیشمندانه است و نمیتواند صرفاً یك هنر  :گفت

شكوفا سازد،  ها را مدیریّتى كه نبوغ تجربی بر پایه هوش فطری و كار آزمودگی باشد.

 .، همسو و هم جهت كنداستعدادها را پرورش داده و حركت ها را منظّم، سریع

های گروه از جمله دیگر بر همین اساس قدرت مدیریت و توان اداره و برگزاری برنامه

به عنوان مثال سرگروه جذب  .شدباسرگروه جذب داشته  هایی است كه الزم استویژگی

های متنوع و مختلف، باید دارای توان و قدرت كنترل جمعی از برگزاری برنامه برای

و تبیین برنامه ها را داشته جوانان و نوجوانان كه دارای شور و نشاط هستند و اثربخشی 

 .باشد

 
                                                           

 .   اقبال الهوري  8
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 :ز ( ظاهر مناسب و جذاب 

مسائل معنوی و اخالقی اثر گذار هستند بلكه چون در این مرحله  تیم جذب نه تنها در

ر مناسب و جذاب توسط آنها داشتن ظاه ،برقرار كنند تباط اولیه با افرادخواهند ارمی

 بخش و اثر گذار است .اثر

رفت لحظاتی پشت در منتظر و معطل  (لی هلل علیه و آله)ص، فردی خدمت پیغمبردر روایات آمده

  ما منتظر شدیم. اهللن آمدند صحابی عرض كرد یا رسولشد  تا حضرت از خانه بیرو

، موهایم را مرتب می كردم، لباسهایم را خود می پرداختم داشتم به ظاهر فرمودندحضرت 

ظاهر مناسب  »: فرمودند ،(لی اهلل علیه و آله)ص تمیز هستند یا نه، بعد پیغمبر دیدم منظم هستند یا نه،

و جذاب از حقوق برادران دینی ماست این حق دیگران است كه ما را به صورت مناسب و 

 9« ند.جذاب ببین

آن چیزی كه در دین مبین تاكید شده داشتن ظاهری جذاب، مناسب، مرتب و منظم، بر 

 اساس شرع و دین مبین اسالم است كه می تواند بر افراد اثر مثبت بر جای گذارد. 

 :ح ( قدرت ارتباط 

 . امروزه ثابت شده چیزی به اندازهزار جذب را می توان ارتباط دانستموثرترین وسیله و اب

ر نیست. شاید این نوع از ارتباط ارتباط مستقیم و چهره به چهره اثر بخش و اثر گذارت

ناراحتی را ابطال  ارتباط چهره به چهره( بتواند عدم ارتباطات و روابط از روی كدورت و)

 چیزی بیش از ارتباط سازمانی است و ،ارتباط اثر بخش، دور بیاندازد و بی اثر كند. كرده

    یی در محیطی باز و سرشار از اعتماد و صمیمیت و دوستی است.رودرو مستلزم

                                                           
 .  سنن النبی عالمه طباطبایی )ره( 9
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و عالقه  اعضاءحمایت  ،اهداف خودمهمترین پشتوانه كار یك سرگروه جذب در پیشبرد 

ماند كه رابطه خود را با اعضاء از و این پشتوانه در صورتى محفوظ مى ستاوبه  افرادقلبى 

 طرق مختلف مخصوصاً از طریق ارتباط مستقیم و چهره به چهره حفظ كند.

توان می پس  كندسرگروه یا تیم جذب برقرار می از آنجا كه اولین ارتباط با مخاطبین را

افراد است. : یكی از مالكها و شرایط تیم جذب قدرت ارتباط گیری با دیگران تگف

توانند در نمی منزوی، افرادی كه ذاتآ آرام و ساكت هستند و قدرت ارتباط زدن را ندارند

تواند با یك صحبت با یك زمره اعضای تیم جذب حضور داشته باشند. این ارتباط می

و انواع راهكارهای دیگر بوجود  با یك نگاه شیرین ست دادنیك مزاح با یك د شوخی با

  هاست.، انتقال چهره به چهره محبتالزمه برقراری ارتباط بیاید.

ها را ناتوان میكند و در محیطی  بی اعتمادی، تهدید و ترس، ارتباط باید توجه داشت كه

 10كه این عوامل باشد موجب تردید و دودلی در ادامه همكاری میگردد.

 : شرح صدر داشتن و بردبار بودنط ( 

ا لّاِ كَ برُر و ما صَاصبِ و» فرماید:قرآن كریم در راستای انجام ماموریت خطاب به پیامبر می

و )تو ای رسول( برای رضای خدا بر رنج تربیت امت صبر و   11«میهِلَن عَحزَاهلل و ال تَبِ

 (لی اهلل علیه و آله)صسعه صدر پیامبر راستی ظرفیّت وه و ب .«تحمل پیشه كن و بر آنها غمگین مشو

  . اندركاران مدیریّت یك سرمشق بزرگ است براى همه دست (لیهم السالم)عو امامان معصوم

 زبان ه سوی فرعون را داد قرآن كریم ازحضرت موسی ماموریت رفتن ب وقتی خداوند به

 12«یدری صَح لِاشرَ بِّ رَ»: نمایداز خداوند طلب شرح صدر می (لیه السالم)عحضرت موسی 

                                                           
 433.  آموزش مدیریت دولتی جلد دوم  ص 10

 172.  سوره نحل آیه  11

 171.  سوره نحل آیه 17



14 
 

این درخواست سعه صدر به چه منظور است؟ آیا جز این  )خدایا به من سعه صدر عطا كن(

از خداوند طلب استمداد مینماید تا بار سنگین مسئولیت  (لیه السالم)عاست كه حضرت موسی

ی شدید سرگروه نیازمند ود برساند. این موضوع نشان دهندهرا به سر منزل مقص« هدایت»

در راستای انجام اگر و استمداد از خداوند است كه  یا تیم جذب به طلب سعه صدر

 .صبر و تحمل داشته باشید نتیجه خیر خواهید بردوظایف 

این بلند نظریها و سعه صدر و ظرفیّت وجودى، براى پیشبرد كار، چنان مؤثّر است كه 

همین اساس الزم است  بر .تواند دشمنان سنگدل را به دوستان صمیمى مبدّل سازدمى

افرادی صبور و  اعضای تیم جذب شرح صدر و قدرت تحمل باالیی داشته و سرگروه یا

 افراد ارتباط برقرار كرده و آنان را جذب نمایند. باحوصله باشند تا بتوانند به خوبی با

 : ی ( جدیت و پشتکار

كلمه  .«انسانی استیابی به اهداف متعالی هد به معنی كوشش و تالش به منظور دستجُ

اند، اما با دقت بیشتر، فرق ظریفی میانشان وجود دارد. از یك خانواده « اجتَهَدوا جّدُّوا و»

یعنی اجتهاد كنید « واجتَهَدوا»یعنی تالش كنید، كلی و عمومی است اما واژه « جدُّوا»واژه 

 . و اجتهاد برای رشد عقل، اندیشه و تفكر است

 سعادت هر كس در گرو عملش »13«عىا ما سَلّاِ نسانِأللِ یسَلَ»: فرمایدقرآن كریم می

 صفحات گیتى و نظام جهان آفرینش گواه روشنى است كه كامیابى هر موجودى .«باشدیم

 وابسته به فعالیت و كوشش اوست . 

، كارهاى بزرگى كه در این جهان رخ داده همه در اثر تالش و مجاهدت استسخن در 

را دارا نباشد، به هیچ مقصدى از مقاصد تالش كسى كه نیروى . بوده استها این مجاهدت

                                                           
 49.   سوره نجم آیه 14
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مه از سختی ها ه، متنوع و كثرت فعالیتهای مختلفا كه برنامهاز آنج .خود نخواهد رسید

همین اساس الزم است سرگروه یا اعضای تیم جذب  . برو صعوبت برخوردار است

توانایی باال و گسترده برای تداوم و استمرار یت و پشتكار و دارای انسانهایی جدی، با جدّ

یت و كه اگر این جدّ ها باشند تا بتوانند به اهداف خود در جذب افراد دست یابندفعالیت

رسانده و افراد را جذب  های بزرگی را به انجامند فعالیتتوانپشتكار را نداشته باشند نمی

 .نمایند

 : ک ( قدرت تشخیص مسائل اولیه تربیتی

 دقت تربیتی در كار جذب بسیار مهم است. از آنجا كه افراد جذب شده دارای روحیات و

ها و توجه كامل به ویژگی باشند، الزم است سرگروه جذب، باخلقیات متفاوتی می

های خود را به صورتی زی و با او رفتار نموده و برنامهخصوصیات خاص هر فرد، برنامه ری

 مناسب اجرا نماید.

 : مالک های انتخاب 2-1

ویژگیهای ذكر شده  شود الزم است عالوه برفردی كه به عنوان سرگروه جذب انتخاب می

 .از جمله موارد زیر را داشته باشدمالك های دیگری 

 نمودن مراحل اولیه خود سازی و...الف ( طی 

 ب  ( عضویت فعال در پایگاه 

 (از اعضا )حداقل یك سطح باالتر ج ( داشتن تحصیالت مناسب

 د ( وقت گذاری مناسب برای انجام كار 

 د ( تعهد كافی برای انجام كار 

 اق و مبتكر ه ( خلّ
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 و ( برنامه ریز 

 ز ( و ...

 

 

 : تربيت و آموزش های تخصصی جذب -2

 باال بردن سطح علمی و تربیتی، ، الزم است به منظورهای جذبپس از انتخاب سرگروه

برای آنان برنامه ریزی نمود تا عالوه بر اندوخته های تجربی، با مراحل، شیوه ها و فنون آن 

ثمرات و نتایج بهتری  تا در اجرای ماموریت خود بتوانند به صورت علمی نیز آشنا شوند

تربیت سرگروه بوده و در ها با محوریت مربی متكفل امر ی سرگروهلذا حلقه .كسب نمایند

 .ربیتی متربیان راهنمایی می نمایدكنار تربیت خود سرگروه، مربی سرگروه را در مسائل ت

های تربیتی ... برخی مؤلفهمسئولیت پذیری، تكلیف مداری، مردم یاری، امربه معروف و

های تخصصی نیز در آموزش .شودلقه ی سرگروه ها بدان پرداخته میكه در ح هستند

همچنین برخی از آنها توسط مربی یا سر مربی در  ... وو 14های مقدماتی، تكمیلیدوره

 .ده می شودحلقه ی سرگروه ها آموزش دا

 : آموزش های الزم برای سرگروه 1-2

 شجره طیبه صالحین : آشنایی با مراحل و فرآیند الف(

كلیت آن اطالعی  از اگر عمل نماید، خواهد در این قالب اقدام واز آنجا كه سرگروه می

تواند آن را به نداشته و اطالعات كافی از اجرای فرایند و مراحل آن نداشته باشد نمی

                                                           
 این دوره ها توسط معاونت تربیت و آموزش رده ها ی مختلف سازمان بسیج مستضعفین اجرا می شود . -13
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به همین منظور برگزاری دوره آشنایی با مراحل و فرایند شجره  نحوی شایسته اجرا نماید.

 .ای سرگروه ها امری ضروری می باشدطیبه صالحین بر

 ی تعلیم و تربیت : آشنایی با مبانی علمی و نظر ب(

باشد كه الزم است سرگروه آنها را تعلیم و تربیت در اسالم دارای مبانی نظری و علمی می

ترین كار او می باشد بكار برد. بطور مثال سرگروه در فرا گرفته و در كار تربیت كه اساسی

وضعیت وی مواجهه با یك فرد منزوی یا پرخاشگر باید بداند از چه روشی برای اصالح 

 استفاده كند تا به نتیجه مورد نظر دست یابد.

تواند به موقع تصمیم ها و تهدیدات تربیتی را بشناسد تا ب، آسیبسرگروه باید فرصت ها

 های درست و مورد نیاز را به مرحله اجرا در آورد .گیری و شیوه

 : ج( مهارت های ارتباط

های متعددی وجود رای این كار روشب ، یك مهارت است. از آنجا كهبرقراری ارتباط

 و تنها به تجربیات تكیه نكند. دارد سرگروه الزم است نسبت به آن آموزش كافی را دیده

 امری مهم و ضروری است.، چرا كه برخورد اولیه در ارتباط گیری

قابل ذكر است با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص مهارتهای ارتباطی فصل 

 مه مباحث خواهد آمد .جداگانه ای در ادا

 : د( مخاطب شناسی تربیتی

، شناخت و كسب تحلیل صحیح از نیازهای تربیتی و روحیات مخاطبین در محیط اطالع

های  ، استفاده از راهكارهای تربیتی و مهارتو برقراری ارتباط سرگروه با آنانجذب 
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تثبیت و رشد افراد را فراهم جای گذارده و موجبات  تواند تاثیر مثبتی از خود برالزم، می

 آورد .

 : و( آشنایی با شیوه های اداره گروه

ها به منظور ارتقاء سطح كیفی اداره گروه، به سرگروه كه با تعدادی آموزش روشها و شیوه

 ضروری است. از اعضا در قالب یك گروه ارتباط دارد امری الزم و

 

 : آشنایی با شیوه های اداره اردو ز(

تربیتی كه تاثیر زیادی در سیر تربیتی اعضاء دارد  و برنامه های بسیار مهم فرصت هایكی از 

ها، شیوه های اداره این اردوها سرگروه برگزاری اردوهای جذب می باشد. كه الزم است

ه هرچه بهتر اردوها از این آشنا شوند تا در برگزاری و ادار را آموزش دیده و با آن

 .ها استفاده كنندآموزش

 ح( آشنایی با سیر تربیتی و آموزشی اعضا :

تواند و می گرددیكی دیگر از مسائلی كه موجب افزایش كارایی و بهره وری سرگروه می

كه الزم است  باشدموجبات جذب اعضاء را فراهم نماید. سیر تربیتی و آموزشی مناسب می

 گروه مدنظر قرار دهد.برای  هاگروه تربیتی آن را فرا گرفته و در برنامه ریزیسر

سرگروه بدون اشاره به محتوا و متون آن است تا  آموزشهای ذكر شده مورد نیازتوجه : 

در جای خود تهیه  متون مورد نیاز و محتوی و به آن توجه ها و متونفصل محتویدر 

 .گردد
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 : محتوای مورد نياز سرگروه جذب متون و 2-2

بیتی به مراجعه به سیر موضوعات آموزشی و تربرای این مرحله الزم است سرگروه با 

موضوعات ، نوجوانان، جوانان، میانساالن و بزرگساالن( اقتضای مقطع سنی )كودكان

 جلسات را انتخاب نموده و با مراجعه به مربی نسبت به تهیه محتوا اقدام نماید. مثال ً

وحیه بسیجی و موضوعاتی مثل نماز، نمازجماعت، احترام به والدین، آداب مسجد، ر

 جوانان و جوانان مفید می باشند.برای سنین نو ایثارگری، شجاعت و...

 «.، بصیرتیی آموزشی، تربیتیمتون و محتوامراجعه به جزوه »

 : شناسایی و بررسی اماکن و جمعیت هدف -3

های جامعه بایست محیطسرگروه جذب با هدایت و راهنمایی مربی و مسئولین پایگاه می

سرگروه جذب با حضور در  های جامعه هدفبررسی نماید. پس از بررسی محیطهدف را 

جذب نموده و گروه جدیدی را تشكیل دهد. به همین شناسایی و  ها اقدام بهاین محیط

بایست دارای خصوصیاتی باشند كه شرح آن در زیر خواهد های مورد نظر میمنظور محیط

 .آمد

 : ندی های مجموعهالف( دارای جمعیت متناسب با توانم

های هدف الزم است مكانی را انتخاب نمود با توجه به عدم امكان جذب همه افراد محیط

كه جمعیت مطلوبی )حداقل دو برابر ظرفیت جذب( داشته باشند تا قابلیت گزینش و 

 داشته باشد. انتخاب برای سرگروه جذب وجود

ها، اماكن ورزشی، مدارس، دانشگاهنظیر اولویت دادن به مراکز تعلیم و تربیت  ب(

 است. محالت و...
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  : ج( در حوزه استحفاظی پایگاه باشند

اعضاء از یك فاصله دور به یك پایگاه و مسجد مشكل بوده و در ادامه كار،  دعوت

خصوصاً در مرحله تثبیت امكان بروز مشكالتی )از جمله ضعف در حضور( وجود دارد. از 

، لذا نزدیك بسیج  متكفل تاثیرگذاری بر محیط اطراف خود استآنجا كه پایگاه مقاومت 

 . در این خصوص موثر می باشد بودن محیط جذب

: البته این موضوع به معنای دفع افرادی كه در این محدوده ساكن نیستند و تمایل به تذکر

 . حضور در این گروه را دارند، نمی باشد

 ناسب باسطح فرهنگی پایگاه :د( ت

الزم است از سطح فرهنگی قابل توجه و مناسبی  برای جذب انتخاب می شود محیطی كه

برخوردار باشد و فرهنگ حاكم بر آن با فرهنگ منطقه، پایگاه و مسجد سازگار باشد، تا 

 حتی المقدور از ریزش نیروهای جذب شده پیشگیری گردیده و یا به حداقل كاهش یابد.

 : هماهنگی با مسئولین جامعه هدفه( 

گروه ضمن سر كه گردند الزم استافراد از مراكز مختلفی جذب می كه ییاز آنجا

ن آنا آنان را توجیه نموده و با كاران آن مراكز،، معاونین و دست اندرهماهنگی با مسئولین

د تا نه تنها روند اجرا و مراحل جذب دچار مشكل نشود بلكه این ارتباط مناسبی برقرار نمای

همیاری آنان به خوبی به مرحله اجرا درآمده و با استفاده از ظرفیت و  مرحله با همكاری و

كمك  راستای پیشبرد اهداف های آموزشی درتوانمندی آنان خصوصا فرهنگیان در محیط

 .داینتایج مطلوبی كسب نم و گرفته
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 :اعتماد سازی بین پایگاه و مراکز جمعیت هدف و( 

پایگاه و مراكزی است كه جمعیت هدف در  یكی دیگر از نكات مهم، اعتماد سازی بین

آنجا حضور دارند. در این مرحله یكی از اقداماتی كه می تواند موجبات اعتماد فی ما بین 

طرفین را برقرار و مستحكم نماید تشریح اهداف متعالی پایگاه مقاومت و مسجد و 

ها اهداف و فعالیتهایی است كه قرار است انجام شود. الزم است در تبیین این فعالیت

ز ظرفیت و توانمندی آنان به ای عمل كنیم تا ضمن كسب اعتماد مسئولین مورد نظر ابگونه

 .ه نماییمحسن استفادنحو أ

از آنجا كه مسئولین این مراكز خود نیز غالبا افرادی فرهیخته و اهل نظر هستند استفاده از 

تواند ما را در اجرای هر چه بهتر میدهند نظرات، پیشنهادات و راهكارهایی كه ارائه می

 ها ازبرنامه یاری رساند. مسئولین این مراكز به شیوه های مختلف می توانند در پیشبرد برنامه

 جمله در امر مشورت، پشتیبانی، مدیریتی، تربیتی، امكاناتی و... ایفای نقش نمایند.

 

 ب(مراحل تکميلی :

منجر به شناسایی،  پس از مراحل مقدماتی جذبهایی كه ها و برنامهبه مجموعه فعالیت

 .به پایگاه می گردد اطالق می شود ارتباط گیری و دعوت

 : 15. شناسایی افراد مستعد1

حضور ان امك ،گردد كه توسط سرگروه جذبه شناخت نیروهای مستعدی اطالق میب

 فراهم گردیده است . های تربیتیآنان در گروه

                                                           
 های شناسایی که در صفحات بعدی بدان اشاره شده است را دارا باشند. افرادی که حداقل های مالک . 13
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 : شیوه های شناسایی  .1-1

  : های جمعیت هدفحضور سرگروه جذب در مراكز و محیط  -1

یكی از شیوه های شناسایی حضور در محیط های هدف است كه با ارتباط نزدیك و چهره 

طور مثال در اماكن آموزشی حضور در ه ب .توان از این فرصت استفاده نمودبه چهره می

 اولیه كمك نماید .ساعات فراغت، ورزش، پرورشی و... میتواند به شناسایی 

  : استفاده از ظرفیت مسئولین محیط های جمعیت هدف  -2

تواند موجب شناسایی های جمعیت هدف میها و توان مسئولین محیطاستفاده از ظرفیت

سهم  توانندافراد موثر می ها گردد.دف نسبت به عضویت و حضور در گروهجمعیت ه

 .ایفا نمایندافراد  بسزایی در شناسایی و ترغیب این

 : استفاده از ظرفیت های بسیج برای شناسایی -3

 های جمعیت هدف حضور دارند و درها و بسیجیانی كه در محیط توان از كلیه ظرفیتمی

 د.راستای شناسایی و جذب استفاده كر

  : فعال سازی افراد تأثیر گذار در راستای شناسایی و ترغیب افراد مستعد جذب  -4

امین و مورد اعتماد برای  هدف الزم است، از ظرفیت افراد تاثیرگذار،های در محیط

 شناسایی و ترغیب افراد یاری بطلبیم.

  : جذاب و متنوع به منظور شناسایی، جذب و توجیه آنان برپایی مراسمات  -5

برپایی مراسماتی از قبیل فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی و دعوت به شركت افراد در 

توانند ها میی آورد كه سرگروهزمینه مناسب را برای ارتباط و شناسایی افراد بوجود مآنها، 

 .ت برای جذب افراد استفاده نماینداین فرص زا
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  : ارتباط با خانواده ها  -6

ی فرهنگی و تبلیغاتی و در هاهای ارتباطی مناسب از طریق ارسال بستهپس از ایجاد زمینه

ارتباط مستقیم با خانواده به منظور اطالع از سطح توقعات، انتظارات و سطح  مواردی

 . فرهنگ خانواده در شناسایی و در ادامه تربیت افراد موثر است

شامل جوانان و نوجوانان  ،استفاده از ظرفیت های موجود در پایگاه مسجد و محله  -7

 : مستعد

جهت جذب و  عنوان یكی از ظرفیت های موثراعضای پایگاه مقاومت بسیج می توانند به 

 شناسایی افراد به مسئولین جذب پایگاه یاری نمایند.

با  -های آزمایش و سنجش افراد را بتوان در آن شیوه ای كههر برنامه تبصره اول:

تواند به عنوان یك روش شناسایی افراد اندازه گیری كرد، می -رعایت شئونات اسالمی

 تا حدود... مسابقات وتلقی گردد. به عنوان مثال با برگزاری یك اردوی تفریحی، انجام 

 سطح فرهنگی و استعداد افراد پی برد. خصوصیات، ها،توان به تواناییمی مناسبی

با توجه به منابع انسانی مورد اشاره فوق، الزم است به اعضای عادی و فعال  تبصره دوم:

 اكتفا نشده و از سایر منابع در شناسایی و جذب افراد نیز استفاده نمود . پایگاه بسیج

 : مالک های شناسایی 2-1

 برای اینكه بتوانیم در جذب افراد رقابتی سالم و در عین حال سازنده ایجاد كنیم مالك و

 . معیارهایی را تعیین می نماییم
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 : الف( علمی

توان برای شناسایی و جذب افراد مورد توجه قرار داد سطح علمی یكی از مسائلی را كه می

است كه حتی المقدور الزم است در وضعیت  افراد ) اعم از درسی و مطالعات غیر درسی(

 مطلوبی باشد . 

  : ب ( فرهنگی

تواند به عنوان معیاری مناسب در نظر گرفته شود برخوردار كه می هایییكی از مالك

یا قابلیت و زمینه پذیرش فرهنگ ارزشی حاكم بر  بودن افراد از سطح فرهنگی مناسب و

 می باشد. های مقاومت و مساجد كه همان فرهنگ اصیل اسالمی است پایگاه

 : ج ( رفتاری

شرایط عضویت الزم است در نظر گرفته یكی از معیارهایی كه برای برگزیدن افراد واجد 

های دوست، محیط خانوادگی، شود خصوصیات و روش رفتاری آنان اعم از فردی،

 . حضور او و... می باشد

پذیرش افرادی كه تمایل به  : البته این معیارها و مالك ها به معنای عدم دعوت ونکته مهم

رها و مالك ها دارند نمی باشد بلكه به عضویت در پایگاه و احیاناً كاستی هایی در این معیا

دعوت شوندگان ... تربیتی و نوعی تشویق و ارزش گذاری به ارتقاء سطح علمی، فرهنگی،

 است .

 

 : . برگزاری برنامه های عمومی و جذاب متناسب با جمعيت هدف2

های جذاب و متنوع برای مخاطبین جهت تضائات مرحله جذب برگزاری برنامهاز اق

 . تاثیرگذاری بیشتر در این مرحله می باشد
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 : هدف گذاری مناسب 1-2

صالحین جذب افراد به شجره طیبهشود هایی كه در این مرحله انجام میهدف از تمام برنامه

 اساس اصول و مبانی اسالم است . ( به منظور تربیت بر)مسجد و پایگاه

 : برنامه ریزی و روش اجرای آن 2-2

 الزم است عالوه بر برنامه ریزی بر اساس اصول و مبانی اسالمی و تربیتی،آنجا كه  از

ها از جذابیت خاصی نیز برخوردار و با عالیق و سالیق افراد سازگار باشند در این برنامه

نماز جماعت، جلسات  های فرح بخش و شاد با رعایت موازین شرعی ماننداز برنامه مرحله،

استفاده  گردیده و با شور و نشاط  موضوعات جذاب و... با تربیتی، ورزش، جُنگ، جلسات

 گردد .اجرا می

 : اجرا کننده برنامه ها 3-2

بر عهده مسئول گروه می باشد. اما وی  ریزی شدههایی كه برنامهمسئولیت اجرای برنامه

كه  ها استفاده نماید. فردیبرای اجرای برنامه و توانمندی دیگر افراد تواند از ظرفیتمی

هایی الزم است مالك كمك رساند خواهد در انجام این امور به مسئول گروه یاری ومی

 داشته باشد كه در ویژگیها به آن اشاره گردیده است . 

 : زمان اجرای برنامه ها 4-2

ای تنظیم گردد كه افراد و اعضا شركت كننده ها به گونهزمان اجرای برنامه الزم است

شته و با خیال راحت و با آرامش در جلسه و برنامه ها شركت نمایند كمترین دغدغه را دا

 . اغت نه در زمان امتحاناتمثال در زمان فر

ها و اردوهایی كه هدف از برگزاری آن جذب افراد با توجه به فرصت كم در برنامه

برده ، بیشترین استفاده را می باشند الزم است از حداقل زمانباشد و اغلب كوتاه مدت می
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 وَ  لَّما قَ المِ الكَ یرُخَ»مطابق حدیث . تا تعداد بیشتری تحت تاثیر قرار گرفته و جذب شوند

بهترین كالم آن كالمی است كه كوتاه باشد و  16«ما ال یمل وال یقل  الكالمِ یرُخَ»یا  « لَّدَ

 داللت بر مطلب كند.

 : مکان اجرا 5-2

بسزایی در جذب مخاطبین داشته باشد لذا مكان تاثیر  توانداز آنجا كه مكان اجرا می

هایی درخور شأن افراد باشد تا بتواند خاطره  ها نیز باید دارای جذابیت اجرای برنامه

، ورزشی، د. مانند مكانهای تفریحی، زیارتیخوشی از برنامه ها در ذهن افراد ایجاد نمای

 ... و

 : تنوع برنامه ها 6-2

ر واقع گردیده و افراد ر ثمثمِتواند مُیگر از مواردی است كه میها یكی دتنوع داشتن برنامه

های مختلف سنی جذب نماید كه به همین منظور الزم است برنامه ها در مرحله را در رده

جذب از تنوع زیادی برخوردار باشند تا بتوان بواسطه آنها افراد با سالیق و عالیق مختلف 

اردوها،  ،، درسی، قرآنی، جلسات گروهیورزشیهای را جذب كرد از جمله برنامه

 . متناسب با مقاطع سنی افراد ، گروه های نشریه و...بازدیدهای علمی

 

 ، تشویق و ترغيب افراد فضا سازی. 3

 :فضا سازی  -1

 عالوه بر جذابیت دارای معنویت، هاروح حاكم بر برنامه مرحله جذب الزم است فضا و در

... برای ایجاد انگیزه در افراد باشد تا اعضا با همدلی و صمیمیت،رفاقت،  اخالص، محبت،

                                                           
 710غررالحکم  حسن اللسان والکالم  ص .  11
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ای روشن را برای خود ترسیم نمایند قرار گرفتن در این فضا احساس آرامش نموده و آینده

 اشعارحماسی، مسابقات با مضامین و محتوای مذهبی و اخالقی .  به طور مثال استفاده از

 : تشویق در مرحله جذب -2

فرد را  الزم است تشویق حداكثری و در صورت لزوم با عدم تشویق، جذب،در مرحله 

باحث تبشیری بپردازد تا به همین منظور الزم است مسئول گروه بیشتر به م متنبه نمود.

 انذاری.

های دی كه دارای نكات مثبتی در زمینهدر این مرحله الزم است با استفاده از تشویق افرا

ا به رعایت آن نكات ترغیب نمود و در صورت لزوم افرادی را مختلف می باشند دیگران ر

نمایند با عدم تشویق و یا تذكری همراه با مراعات نمیا كه تا حدودی برخی مسائل ر

شان بنمائیم. در این مرحله تالش انه آنان را متوجه رفتار نامناسبمحبت و در محیطی صمیم

 صورت پذیرد.بر این است كه از تشویق حداكثر بهره برداری 

 

 : فضای حاکم بر تشویق

فضای حاكم بر تشویق باید فضایی آكنده از لطف، محبت، صمیمیت و در عین حال 

ر وَتشویق صُها را تقویت كنیم. ها و معروفبایست بتوانیم خوبیتشویق می اثرگذار باشد. با

اوقات مختلفی دارد. گاه به صورت دلجویی است، گاه یك عبارت محبت آمیز، برخی 

و گاهی دادن یك كتاب، لباس،  هجلسیك  ، زمانی وعدهیك نگاه توأم با لبخند و نشاط

 ن می باشد.آ و امثال در گروهدفترچه، توپ، قلم، مدال، معرفی كردن 
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اوضاع و شرایط خاص ، مختلف افرادح وبا توجه به سن و سط الزم است سرگروه ها

 و با روش مناسب اجرا را انتخاب تشویقنوع و میزان  ،آنانزندگی و ارزش و اهمیت كار 

 نمایند.

 

 : چگونگی ایجاد انگیزه و رغبت در افراد  -1

شكل و قیافه با  از نظر همه افراد .در افراد ایجاد رغبت در آنها استاز عوامل انگیزه ساز 

در  ،استشده  مسلم قلمداد یاصل ،اسالم تفاوت های فردی از نظر یكدیگر اختالف دارند،

اصول كافی درباره درجات ایمان از پیشوایان دینی روایاتی وارد شده كه مضامین آنها 

لذا  عقلی و روحی در یك سطح نمی باشند، از نظر استعداد حاكی از این است كه افراد

در نظر  برای او باید هر فرد تكلیفی اند كه بحسب استعدادپیشوایان دینی توصیه نموده

نباید تكالیف دشوار و خارج از توانایی  كه در سطح پائین تری قرار دارند،و كسانی  گرفت

 .  بر عهده شان گذاشت

 یعنی: 17« ضّهو الفِ بِهَ الذَّ نِمعادِكَ نٌعادِمَ اسُالنّ »: دنایمی فرم (لی اهلل علیه و آله)صپیامبر اسالم 

افراد از نظر استعداد  یعنی . بعضی معدن نقره مردم همانند معادن هستند برخی معدن طال و

 ا یكدیگر یكسان نمی باشند.همه ب در سطوح گوناگونی قرار دارند و

 تعیینپس از  ،مشخص گردد معلوم و افرادهای رغبت و شود استعدادسعی میتربیت در 

 به تعلیم و تربیت آنان می پردازند. در نتیجه از اتالف نیروهای انسانی و افراد رغبت ذوق و

 با كودكان را درگذشته كمتر به این موضوع توجه میشد، .آیدگیری بعمل میمالی جلو 

اگر  های آنان بنمایند.به رغبت خاصی بدون این كه توجهدادند مییك برنامه پرورش 

                                                           
 122ص  8کافی ج 12



29 
 

كار از دیگران كمك نگیرند، بجای این  این درو  توجه نكردهاعضا های به رغبتمربیان 

 ضرر جبران ناپذیری را متوجه زیان و ،انجام دهند اامر تربیت آنان عمل مثبتی ر كه در

به این  هاهمین دلیل ضرورت دارد سرگروه بهخواهند نمود.  گروه افراد و در نهایت

 .وجه داشته و آن را نادیده نگیرندها در استعدادها و تمایل افراد تتفاوت

بهتر است كه در »گوید: چنین می طوسی درباره رغبت های كودكان خواجه نصیرالدین

ذوق  فراست دریابند كه عالقه وه از رفتار و كردارش ب و طبیعت كودك دقت و نظر كنند

مان كار وادارند زیرا همه افراد آمادگی هر كاری را ندارند ه چه كاری را دارد تا او را به

فایده  زودتر نتیجه و همان شغلی كه بدان عالقه مند است بگمارند تا پس باید هر فرد را به

 18«بدست آید.

 

 

 : برخی روش های شناخت عالئق و تمایالت

به عالیق و تمایالت افراد پی ببرند مشاهده و دقت  میتوانندیكی از مواردی كه سرگروه ها 

 بر تحصیل، كار و پایگاهدر محیط اعضا رفتار از  در گفتار و پرسش و پاسخ آنان می باشد.

دهند. به طور مثال چه مسائلی توجه نشان می به افرادهای مختلف میتوان پی برد اثر مشاهده

بطور خالصه . دنیا به كارهای فنی بیشتر توجه دار؟ دندرس و مطالعه عالقه داربه  آیا افراد

رغبت  ممكن است به ذوق و ی و در طول زمانی نه چندان طوالنیت و مشاهده تدریجدقبا 

را  افرادرغبت  با شتاب زدگی نمی توان استعداد وشود ضمناً باید توجه . ان پی بردآن

 .  نظر قطعی داد مشخص و
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های پرورش رغبت افراد در موضوعات مختلف )با رعایت موازین اسالمی( یكی از روش

توجه خاص سر گروه ها به تمایالت و رغبت های مختلف افراد و تشویق و تحسین به موقع 

. در غیر یش افراد به موضوع مورد نظر گرددتواند موجب تداوم و گراافراد است كه می

روه امكان سركوب ذوق و رغبت افراد و دلسردی از انجام و رگاینصورت و با عدم توجه س

تداوم آن وجود دارد كه ممكن است در نهایت موجبات ترك آن فعل و كار خوب و 

 . سازنده را فراهم نماید

 

 :. برقراری ارتباط 4

یكی از نكاتی كه در مرحله جذب باید به آن توجه نمود و در بهبود روابط و مناسبات میان 

و در عین صمیمانه  افراد، تاثیر سازنده و اثر گذار دارد برقراری ارتباط مناسب با رفتار گرم،

همین رابطه قرآن كریم  در شود.ها میحال سازنده است كه موجب افزایش دوستی

 یئٍشَ  لِّكان علی كُ اهللَ  انّوها اِ دُّو رُنها أمِ نَ حسَوا بأیُّفحَ هٍ یَّحِتَم بِیتُیِ ذا حُاِو  » :فرمایدمی

ستایشی مثل آن یا بهتر هرگاه شما را درود یا تحیتی گفتند شما نیز باید با درود و 19«یباًسِحَ

صمیمیت توجه ثر در ایجاد ارتباط و توان به عنوان روش مؤآیه قرآن میبه این  .پاسخ دهید

نمود. در ارتباط با افراد الزم است به برخی نكات توجه نمود كه از جمله این نكات موارد 

 زیر است:
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 : ایجاد ارتباط اولیه 4-1

از جمله مهمترین مراحل ارتباط گیری ارتباط از طریق اولین مواجهه حضوری است كه 

تربیتی از جمله موارد زیر  الزم است بسیار دقیق، برنامه ریزی شده و با رعایت نكات

 صورت پذیرد.

 :تکریم شخصیت انسانی  (1.1.4

یكی از مواردی كه در ارتباط اولیه الزم است به آن توجه شود ارتباط توأم با تكریم 

بی اعتنایی  شخصیت انسانی متربی می باشد. به تعبیر دیگر ارتباط نباید توأم با كم توجهی و

افرادی كه قرار است جذب گردند می تواند آثار منفی و چه و امثال آن باشد. عدم تكریم 

لین گروه ها  از بسا مخربی در تربیت متربیان از خود بر جای گذارد كه ضروری است مسئو

 .آن پرهیز نمایند

كند و خداوند به حضرت زبان نرم( اشاره میی نیز به بیان مطلب با قول لیّن )آیه دیگر

فرماید: با فرعونیان با زبان نرم صحبت كند بلكه موثر واقع گردد. قرآن می (لیه السالم)عموسی

و با او سخنی نرم گویید كه  20«لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ اَو یَخشیفقُوال لَهُ قوالً لَیِّناً  » :كریم می فرماید

های تاثیرگذاری بر گردد یكی از راهشاید پند پذیرد یا بترسد. كه از این آیه مستفاد می

یّن می باشد كه در جذب افراد الزم است به این موضوع نیز توجه فراد زبان نرم و بیانی لَا

 كافی مبذول گردد .

 :  محبت( 2.1.4

از دیگر نكات در ارتباط اولیه، ارتباط توأم با محبت كردن به متربیان با رعایت موازین 

در جذب افراد از خود بر جای اسالمی و پرهیز از افراط می باشد كه می تواند تاثیر بسزایی 
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گذارند. منظور از محبت، شوق به هدایت افراد است. نه عشق و محبت به خود فرد و 

 . وابستگی و دوستی های افراطی

 :  ( تغافل 3.1.4

چشم پوشی و تغافل در این مرحله از جمله مواردی است كه باید رعایت شود. در برخورد 

كوچك باید چشم پوشی كرد و فقط به اشتباهات  با اشتباهات متعدد، و در عین حال

. البته تغافل به معنی عدم توجه و رسیدگی و عدم برنامه ریزی  بزرگ و مهم رسیدگی نمود

و عدم تذكر نیست. لذا در عین حالی كه تغافل می كنیم اما دقت نموده و در زمان، مكان و 

 . كنیممتوجه اشتباه رخ داده میموقعیت مناسب به صورت خاص و ویژه فرد یا افراد را 

 : ( انتظار تکالیف حداقلی4.1.4

از دیگر مواردی كه الزم است در مرحله جذب به آن توجه نمود پرهیز از ارائه تكالیف 

 زیاد، سنگین و خسته كننده است زیرا اصل تكلیف پذیری، به مقدماتی از قبیل اخالق،

از ارائه  نیاز دارد. ضمن اینكه در قرآن مجید انگیزه، بینش، اعتقاد، باور و .... آگاهی،

 خداوند هیچ  21« هاسعَا وُلّفساً اِنَ ال یُكَلِّفُ اهللُ »  . تكالیف بیش از حد توان نیز منع شده است

افرادی كه در  به طور مثال می توان گفت: .كندكس را جز به قدر توانایی اش تكلیف نمی

به سر می برند را نباید توصیه به ختم قرآن كریم آخر جذب و ابتدای مراحل تثبیت  مراحل

نمود بلكه برای تشویق به قرائت قرآن و بدست آوردن ثواب و انس با قرآن ذكر یك 

روایت كه در آن خواندن سه مرتبه سوره توحید در شب معادل یك ختم قرآن است را 

 طرح می كنیم .
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 :  (  نظم و انضباط5.1.4

در كنار تقوا  (لیه السالم)عهای امیرالمومنینتوصیهرعایت نظم و انضباط از اموری است كه در 

توصیه میكنم شما را به تقوای الهی  22«مكُمرِأ ظمِو نَ ی اهللِقوَتَم بِیكُوصِاُ » به آن اشاره شده

  . و نظم در امور

برنامه ریزی ها و... یكی از  در امور اولیه مانند حضور در جلسات گروه، ساعات مشاوره،

. لذا الزم است نظم به اندازه ای  مواردی است كه می تواند در جذب افراد تاثیر گذار باشد

ظم و رعایت ن ت خود برده و با این كار به آنانبیشترین استفاده را از اوقا باشد كه افراد

 .  انضباط را در عمل آموزش داد

 ( برنامه ریزی اقتضائی :  6.1.4

ست كه در برنامه ها بوجود ریزی اقتضایی به معنی رعایت اقتضائات و شرایط خاص ابرنامه

برنامه ریزی اقتضایی یكی از نكاتی است كه نه تنها منافاتی با نظم در امور ندارد  .آیدمی

ر گیرد تا در صورتی كه برنامه ریزی صورت م است مورد توجه برنامه ریزان قرابلكه الز

ایط و موقعیت پیش آمده و رتی غیر مترقبه دچار مشكل گردید متناسب با شرگرفته به صو

تر و یا كاهش تاثیر تر و اساسی، مجددا برنامه ریزی نموده و از مشكالت جدیبا تدبیر

ن برگزاری جلسات )بنا به هر ها جلوگیری نمود. به طور مثال اگر در زماگذاری برنامه

ند چه بسا الزم است ادامه آن به وقت دیگری موكول افراد دچار خستگی شده بود (دلیل

 .گردد
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 :  ( خطاب نیکو4.1.4

اموری كه در جذب و جلب عالقه میان دو نفر تاثیر بسزایی دارد رعایت حقوق هم  یكی از

و محترمانه و به نیكویی مورد  نشینی است كه آدمی با او معاشرت دارد تا او را با عالقه

 .  23خطاب قرار دهد

 : اصول حاکم بر ارتباط 2-4

می توان به برخی از آنها  ت اصولی را رعایت كرد كه از جملهبایسدر ارتباط با اعضا می

 اشاره نموده :

. رعایت اقتضائات سنی افراد. به طور مثال ایجاد شور و هیجان و... )با رعایت 4-2-1

 آنان موثر واقع گردد.اعتدال( در برنامه ریزی برای سنین پایین تر می تواند در جذب 

و پرهیز از برخوردهای خشك  راط و تفریط در برخورد های عاطفی. مواظبت از اف4-2-2

 و غیر عاطفی.

. بیش از اندازه در صدد ارضای شور و هیجان و مسائل عاطفی افراد نبوده و حدود 4-2-3

 .الهی رعایت گردد

 .امور عاطفی افراد رعایت موازین اسالمی و پرهیز از زیاده روی در. 4-2-4
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 : اهداف ارتباط 3-4

جذب افراد به پایگاه در مراحل  فراهم آوردن زمینه مناسب برای هدف از برقراری ارتباط،

مبانی اسالمی در مرحله نهایی رشد شخصیت افراد بر اساس اصول و  تربیت و آغازین

 .است

 :مهارتهای ارتباطی 4-5

های زندگی انسان از آغاز تولد تا هنگام مرگ است. مولفهروابط بین فردی، از مهم ترین 

كند. هیچ یك از توانمندی های بالقوه انسان،جز در سایه روابط بین فردی رشد نمی

فراگیری روابط بین فردی صحیح، اهمیتی بسزا در ایجاد سالمت روان، رشد شخصیت، 

زایش سازگاری و خود هویت یابی، افزایش بهره وری شغلی، افزایش كیفیت زندگی، اف

 شكوفایی دارد.

ضرورت پرداختن به این مهارت در شجره طیبه صالحین كه دارای ارتباطات عمیق انسانی 

باشد ها از یك سو و مابین اعضای با مسؤولین حلقه از سوی دیگر( می)مابین اعضای حلقه

ف تری شود. به طوری كه افرادی كه از مهارت های ارتباطی ضعیبیشتر احساس می

شوند و با مشكالت كوتاه مدت و بلند برخوردارند كمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می

، پیامد چنین ارتباطی در بیشتر موارد عدم موفقت در جذب،  24مدت زیادی روبرو هستند

های ناتوانی در انتقال مطالب مفید و ضروری، كند شدن روند رشد افراد در عرصه

 سجام گروهی و حتی منحل شدن آن خواهد بود. مختلف، ضعیف بودن ان

ها آشنا شد؛ یعنی هر كدام از ای از مهارتبرای رهایی از چنین مشكالتی، باید با مجموعه

اركان شجره طیبه صالحین  باید دانش و مهارت الزم، برای برقراری ارتباط سالم و سازنده 
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راگیری مهارت های ارتباطی از با دیگران را كسب كند. رسیدن به چنین هدفی، مستلزم ف

تواند خود را بی نیاز از الگو و انتخاب راه الگو برداری مناسب است. هیچ كس نمی

 های برتر بداند. الگو

كنیم، را مطالعه می )علیهم السالم(و زندگانی ائمه )صلی اهلل علیه و آله(ی پیامبر اعظموقتی سیره

های دین های حاكم بر رفتار ارتباطی ایشان كه برگرفته از آموزهها و ارزشها، روشكنش

دهد كه اگرآنها را جمع هایی را در پیش روی ما قرار میمبین اسالم است، دست مایه

م های ارتباطی را كه متاثر از خلق عظیتوانیم الگوی مناسبی از مهارتبندی كنیم، می

است، ارائه كنیم. بنابراین در جزوه حاضر  )علیهم السالم(و ائمه اطهار  )صلی اهلل علیه و آله(محمدی 

بهره گرفته شود و  )علیهم السالم(برای دستیابی به این مهارت ها سعی شده از سیره معصومان 

 چگونگی برخورد در روابط بین فردی از رفتار و گفتار آنان به دست آید. 

 

 مهارت های ارتباطی مفهوم 

شده « های ارتیاطیمهارت»امروزه در ادبیات روان شناسی، تالش بسیاری برای تعریف 

توان نتیجه گرفت، است. با بررسی دقیق این تعاریف در مورد مهارتهای ارتباطی، می

مهارت های ارتباطی،روش ها و شیوه های ضروری برای یك زندگی سالم و سازنده اند. 

ها هستند كه سبب سازگاری ما با دیگران و شكل ها، مجموعه ای از تواناییاین مهارت 

ها ما را قادر می سازند نقش مناسب گردند. این تواناییگیری رفتارهای مثبت و مفید می

 خود را در جامعه به خوبی ایفا نماییم، بی آنكه به خود یا به دیگران آسیب برسانیم. 

تباطی است كه با دیگران طوری ارتباط برقرار كند كه بنابراین،كسی دارای مهارت ار

بتواند به حقوق، الزامات، رضایت خاطر و یا انجام وظایف خود در حد معقولی دست 

یابد، بی آنكه حقوق، الزامات، رضایت خاطر یا وظایف دیگران را نادیده بگیرد، و در 
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ران داشته باشد. از آنجا كه جزوه عین حال بتواند در این موارد مبادله ای باز و آزاد با دیگ

حاضر در مقام بررسی تعاریف ارائه شده توسط متخصصین فن و بیان نقاط ضعف و قوت 

آنان نمی باشد، و از آنجا كه بنای ما بر استفاده از منابع اسالمی می باشد، به بررسی این 

 می پردازیم: )علیهم السالم(مفهوم در سیره معصومان 

مهارت های ارتباطی در قالب آداب معاشرت ذكر شده اند.  )علیهم السالم( در سیره معصومان

معاشرت نیز به معنای الفت، مصاحبت، همدمی، نشست و برخاست و...آمده است. 

با مردم نشست و برخاست داشتند و در تمامی تعامالت اجتماعی به  )علیهم السالم(امامان

. خطوط كلی ارتباطات انسانی و آداب نیكوترین صورت با آنان برخورد می نمودند

توان مشاهده نمود. می )علیه السالم(به امام حسن  )علیه السالم(معاشرت را در وصیت امیر مومنان 

فرزندم، خویشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده؛ آنچه را برای » ایشان میفرمایند:

داری، برای دیگران د خوش نمیخواهی، برای دیگران بخواه و آنچه را برای خوخود می

نیز خوش ندار، ستم نكن، چنان كه دوست نداری به تو ستم شود و نیكی كن همان گونه 

شماری  برای خود نیز كه دوست داری به تو نیكی شود و آنچه را برای دیگری زشت می

دانی پسندی، آنچه نمیزشت شمار، و چیزی را برای مردم رضایت بده كه برای خود می

نگو، گرچه آنچه را می دانی اندك است؛ آنچه را دوست نداری به تو نسبت دهند، 

 . 25ی دیگران مگو، بدان كه خودبینی و غرور، مخالف راستی و آفت عقل استدرباره

فرماید كه فوق العاده در بهبود روابط بین هایی اشاره میو در همین نامه در ادامه به مهارت

 فردی اثر گذار است، ایشان می فرمایند:    

                                                           
 527ص 75نامه 5771، نهج البالغه دشتی  .25 
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از حقوق برادر )دینی( تو این است كه چون او از تو پیوند دوستی ببرد، تو پیوند دوستی بر 

قرار كن، اگر روی برگرداند تو مهربانی كن، چون بخل ورزد تو بخشنده باش، هنگامی 

نزدیك شو، چون سخت می گیرد تو آسان گیر، به هنگام گناهش  كه دوری گزید تو

عذر او را بپذیر،با آن كس كه با تو درشتی كرده، نرم باش كه امید است به زودی در برابر 

زی تو نرم شود، با دشمن خود با عفو و بخشش رفتار كن، كه سرانجام شیرین دو پیرو

برادرت جدا شوی ، جایی برای دوستی  ؛ اگر خواستی ازاست )انتقام گرفتن یا بخشیدن(

باقی گذار، تا اگر روزی خواست به سوی تو بازگردد بتواند، كسی كه به تو نیك برد او را 

تصدیق كن و هرگز حق برادرت را به اعتماد دوستی كه با او داری ضایع نكن، زیرا آن 

رای قطع پیوند كنی با تو برادر نخواهد بود. مبادا برادرت بكس كه حقش را ضایع می

دوستی، دلیلی محكم تر از برقراری پیوند با تو داشته باشد و یا در بدی كردن بهانه ای 

كند در دیده ات تر از نیكی كردن به تو بیاورد، ستمكاری كسی كه برتو ستم میقوی

 بزرگ جلوه نكند.     

یگران سراسر حاكی در برخورد با د )علیه السالم(چنان كه مالحظه می شود سفارش امام علی

در برخورد با دیگران خواهان  )علیه السالم(از گذشت و تحمل و فروتنی است. امام علی 

بهترین حاالت و گفتار است تا روابط مثبت بین طرفین حفظ شود. مرحوم كلینی نیز، در 

های ارتباطی را مجموعه ای از اصول اخالقی ، مهارت)علیه السالم(روایتی از امام صادق 

 عرفی می كند. قسمتی از متن حدیث این است:م

 )علیه السالم(فرمودند: شخصی به نام همام از اصحاب امیر المومنین علی  )علیه السالم(امام صادق 

ای همام، مؤمن »از ایشان در مورد صفات مومن سوال نمود و حضرت در جواب فرمود: 

نه كینه ورز است و نه  زیرك و باهوش است، سرورش در چهره و اندوهش در دل است،

حسود، نه جهنده است و نه دشنام گو، نه عیب جو است و نه عیب كن و پشت سر بدگو، 
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بسیار خموش و با وقار است، بسی بردبار است، خوش برخورد و خوش خلق است، با وفا 

 وكم آزار است. 

ج نزاعش با دیگران صلح جویانه است، اگر غضب كند از اصول عدالت و انصاف خار

نشود، دوستی اش بی شائبه و عهد و پیمانش محكم و پابرجاست، مهربان است و خونگرم، 

با زیر دستان درشتی نكند، سخنگوی ماهری است، عاقبت اندیش است و با مردم مدارا 

كند. راز كسی را فاش نسازد، اگر از كسی نیكی بیند یاد نماید و اگر بدی بیند پنهان می

د و از خطا چشم پوشد، عذر خواهی دیگران را پذیراست، از نیكی دارد. از لغزش در گذر

برد، هر شخصی نزد او كند و سخن نیك میگوید و به مردم گمان نیك میدیگران یاد می

تر است، همیشه با نشاط و خندان است، نه ترش رو است و نه عیب جو، از خود او شایسته

تا سالم بماند، خبری را استماع سكوتش فكرت و گفتارش حكمت است، دم فرو بندد 

نكند، هیچ گاه سخن زور به دیگران نگوید، نزدیك شدنش به مردم از روی خدعه و 

 .26«نیرنگ نیست

همواره  )علیهم السالم( همان گونه كه در این احادیث و روایات مالحظه می شود، معصومان

كنند در برخورد با دیگران، مراقب گفتار و رفتار )كالمی و غیر كالمی( خود توصیه می

باشیم و خود را میزان قرار دهیم تا همان گونه كه خواهان بهترین و شایسته ترین برخوردها 

از طرف دیگران هستیم، خود نیز رفتاری این گونه در معاشرت با دیگران داشته باشیم. تا 

رنجش دیگران نشویم كه حاصلی جز كینه توزی، كدورت و قطع ارتباط نخواهد  باعث

های ارتباطی از نگاه داشت. با توجه به احادیث و روایات یاد شده، مفهوم و معنای مهارت

 چنین برداشت می شود:  )علیهم السالم( معصومان

                                                           
 575-527ص 5755گزيده اي از اصول کافی در مبانی دين اسالم کلينی ترجمه شبستري  .26 
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ؤثر با دیگران به های اخالقی در معاشرت مناسب و مها و شیوهای از تواناییمجموعه»

طوری كه آنان را به خود جذب نموده و از همراهی با آنان لذت برده و از انزوا و تنهایی 

هایی كه ما را در داشتن توان گفت به طور كلی، مجموعه تواناییپس می «رهایی یابیم

های ارتباطی بین رسانند در حوزه مهارتارتباطی مفید و ثمر بخش با دیگران یاری می

 ردی مطرح هستند. ف

 

 اصول کلی ارتباط با دیگران: 

 های ارتباطی: انواع مهارت

از آنجا كه برقراری ارتباط از دو راه كالمی و غیر كالمی میسر است، مهارت های ارتباطی 

را در دو دسته كالمی و غیر كالمی  )علیهم السالم(به دست آمده از قرآن و سیره معصومان

 تقسیم بندی نموده ایم. 

 

 های کالمی ارتباط

آوریم؛ برای مثال، جذاب بودن محتوای ارتباط كالمی، شامل كلماتی است كه بر زبان می

كالم، تهدید آمیز نبودن آن، شور انگیز بودن موضوع صحبت، قابل فهم بودن كالم و... 

در واقع به مجموع روابطی كه از »گردد، از این دست است میكه باعث تسهیل ارتباط 

برای اینكه در روابط با «. گویندشود ارتباط كالمی میطریق سخن و گفتن حاصل می

ای اعضای حلقه خود موفق شویم باید از كلمات، با دقت استفاده كنیم. هر كلمه

انگیزد. اگر كلمات در احساسات، عواطف خاص و عملكرد متفاوتی را در افراد بر می

گذارند. بیان مكان مناسب خود به كار برده شوند به سرعت بر روح و جان افراد تأثیر می

شود شخص مقابل با متانت به سخن ما گوش فرا دهد. الفاظ دلپذیر و موزون، موجب می
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جبهه  انگیزد و او را بههای مغرضانه و كینه جویانه اغلب خشم دیگران را بر میاما عبارت

 .27كشاندكند و در نهایت روابط را به دشمنی و تعارض و نبرد میگیری دعوت می

 چنین است :  )علیهم السالم(ی معصومان های كالمی به دست آمده از قرآن و سیرهمهارت

 شفاف و قابل فهم بودن كالم :  .1

نیكوترین گفتار، : »فرماینددر لزوم داشتن چنین مهارتی می )علیه السالم(امیر مؤمنان علی 

كالمی است كه منطق و نظم، زیبایش كرده باشد و برای همه مردم از خواص و عوام ، 

باید هنگام گفتگو با دیگران و  )علیه السالم(. با توجه به این سخن امام علی 28«قابل فهم باشد.

ید های تربیتی به چند نكته توجه كنیم: نخست اینكه، سخن باباالخص در مباحث حلقه

منطقی باشد تا برای هر شخصی از نظر عقلی پذیرفتنی باشد، دوم اینكه، سخن باید نظم 

داشته باشد یعنی در استفاده از كلمات دقت شود تا كلمات كالفی سر در گم نشود و 

مخاطب منظور اصلی گوینده را دریابد ) از پراكنده گویی و استفاده از كلمات بی مورد 

كه، برای اعضای حلقه قابل فهم باشد، یعنی به میزان درك مخاطب پرهیز شود ( و سوم این

 توجه داشته باشیم.

به ما پیامبران امر شده است تا با »فرمایند: در این خصوص می )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر اكرم 

وقتی با قومی » و یا در حدیثی دیگر می فرمایند :  29«مردم در حد فهم شان سخن گوییم

 .  30«كه عقولشان بدان نرسد برای بعضی شان مایه فتنه خواهد بودسخن گویی 

                                                           
 21ص 5786سجادي پور . اثر بخشی فراگيري مهارت هاي ارتباطی  27

 7734ح 467ص 7717. آمدی  28

 217ص 2ج5775. ميزان الحکمه ري شهري  21

 2625ح 661ص 2ج 5777. نهج الفصاحه پاينده 70
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های پدید آمده بین مردم، بر آمده از شفاف نبودن سخن و بسیاری از مشاجرات و دلخوری

مبهم بودن كالم است، فردی كه قادر نباشد كالم خود را شفاف بیان كند به طوری كه 

برای دیگران قابل فهم باشد، ممكن است نه تنها به مقصود خود نرسد، بلكه كالم او 

 لخوری دیگران شود. ناخواسته موجب كج فهمی و د

هنگام سخن گفتن، وقتی سخن ما قابل فهم باشد، شنونده مشتاق به گوش دادن است، اما 

در صورتی كه مطالب نا موزون و مبهم باشد برای شنونده خسته كننده و غیر قابل درك 

بوده و تمایلی به گوش دادن نخواهد داشت. عالوه بر قابل فهم بودن كالم ، باید میزان 

و فهم مخاطب نیز در نظر گرفته شود و به اندازه درك و فهم او از كلمات استفاده  درك

گردد؛ در غیر این صورت سخنان ما به علت درك نشدن از سوی مخاطب، برای او 

جذاب نخواهد بود و او را خسته و دلزده خواهد كرد و یا  مایه فتنه و سوء تفاهم خواهد 

روحی و میزان درك و فهم طرف مقابل را در نظر شد.پس باید شرایط سنی و موقعیت 

توانیم با دیگران بر قرار كنیم و از بگیریم. با پیروی ازاین الگو، ارتباط مؤثری را می

جلوگیری  سوءظن و كج فهمی كه حاصلی جز صدمه به روابط بین فردی نخواهد داشت،

 كنیم.  

 . گزیده گویی: 2

)علیه هنگامی كه موسی بن عمران » فرمود: هلل علیه و آله( )صلی ادر روایت است كه پیامبر اكرم 

به وی گفت: مرا موعظه كن. خضر  )علیه السالم(مالقات كرد، موسی )علیه السالم(با خضر السالم(

گفت: ای كسی كه جویای دانشی، بدان كه گوینده كمتر از شنونده خسته میشود، پس 

ه به این روایت، سخن، هر قدر هم قابل با توج 31هیچ گاه اهل مجلس خود را خسته مكن.
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فهم و دلنشین باشد، در صورتی كه به تفضیل آن پردازیم از حوصله شنونده خارج شده و 

با بی میلی به آن گوش خواهد داد. هنگام سخن گفتن باید برای پرهیز از تفضیل كالم، 

برساند و هم  كلمات را برگزید و نیكوترین آنها را انتخاب به طوری كه هم مقصود را

 كوتاه و مختصر باشد و برای شنونده مالل آور نباشد. 

شود، چرا كه رعایت اختصار و گزیده گویی در سخن مانع از بیان كلمات فتنه انگیز می

شود تا موجب پیش از سخن، تفكر و تأمل شده است و تمام جوانب در نظر گرفته می

ر گویی عالوه بر ایجاد مشكالت رنجش دیگری نگردد و یا سوءظنی ایجاد نكند. پ

در این باره  )علیه السالم(آورد. امام علیارتباطی برای انسان، عواقب اخروی نیز به بار می

إیاك و الهذر فمن كثر كالمه كثرت آثامه؛ از پر گویی دوری كن، زیرا » فرماید: می

گوید آنچه میچرا كه تأمل و اندیشه ای بر  32«هركه پرگو باشد،گناهانش بسیار شود. 

 كند و چه بسا گرفتار دروغ و غیبت و ... گردد. نمی

 33طول و تفضیل نداشت، بلكه در بردارنده مقصود بود و آله( )صلی اهلل علیهسخنان پیامبر اكرم 

كرد تا از حوصله شنونده خارج گفت و اصل مطلب را بیان میایشان كوتاه سخن می

شود به حواشی بسیار پرداخته شود نگردد و تأثیر الزم را داشته باشد. زیادی كالم باعث می

و از میزان پرداختن به معنا و مفهوم مورد نظر بكاهد. این نوع كالم پایانی ندارد و برای 

گویی،  از زیاده»فرمودند:  )علیه السالم(ت. همان گونه كه امام علی كسی سودمند نیس

وپرداختن به حواشی سخن گفتن بی جهت و بی ضابطه بپرهیزید، زیرا این نوع ارتباط 

  34«كالمی، نه تنها برای شنونده سودمند نیست بلكه مالل آور است.
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ه كالمش زیاد ؛ كسی كمن كثرة الكالم كثرة غلطه»ایشان در سخنی دیگر می فرمایند: 

من كثر كالمه زل؛ كسی كه كالمش »یا  35«نا مفهوم فراوان است است، در حرفش پوچ و 

  36«لغزدزیاد باشد می

من كثرة كالمه كثر مالمه؛ كسی كه گفتارش زیاد باشد، زیاد مالمت »فرمایند: چنین میهم

های در نتیجه از عیب 38«كسی كه سخنش زیاد باشد، اشتباهش فراوان است»و  37«شود.می

توان به خستگی و های خود با دیگران میگویی و اختصار در گفتگورعایت نكردن گزیده

كم توجهی شنونده، اشتباه و لغزش در سخن، آشكار شدن عیوب، مالمت و سرزنش 

دیگران، به هدر دادن انرژی، پوچ و نا مفهوم بودن سخن و مواردی از این قبیل اشاره كرد 

 گی به روابط ما با دیگران لطمه می زنند. كه جمل

 . لحن نرم و عاری از خشونت :  3

برای كسی كه خواهان دوستان فراوان و دشمنان اندك است پیشنهاد  )علیه السالم(امام علی

كند كه كالم خویش را به نرمی و مالیمت عادت دهد. ایشان، لحن نرم و عاری از می

 39خشونت را موجب بهبود روابط بین فردی می داند و مردم را به آن تشویق می فرماید

شود كه معانی نات در گفتار گفته میكیفیت صدا یا عالئم فرازیانی به تغییرات و نوسا

سازد. زیر و بمی صدا، آهنگ، سرعت، موزون بودن، تردید و خاصی را با خود منتقل می

 تامل، تاكیدهای خاص و... اطالعات ویژه ای را با خود همراه میكنند.
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در روابط بین فردی لحن تند و خشن، حتی اگر به منظور اهانت به دیگری نباشد موجب 

د دیگران در مقابل ما حالت تدافعی بگیرند و از ارتباط با ما دلسرد شوند. در ایجاد شومی

ارتباط كالمی، لحن كالم اهمیت كلیدی دارد. خداوند، برای به راه آوردن و آرام كردن 

، در واقع بدین «با او با لحنی نرم سخن بگو» فرماید : می )علیه السالم(فرعون به حضرت موسی

در هنگام صحبت كردن با دیگری لحن كالم ما از آنچه می خواهیم بگوییم  معنا است كه

نرمی در » تاثیر گذارتر است. خداوند در حوزه بیان آداب سخن گفتن اشاره می فرماید : 

 40«موجب جلب مردمان به سوی ایشان شد )صلی اهلل علیه و آله(گفتار و رفتار پیامبر

كنید و به راحتی كنید افراد را جذب خود میهنگامی كه با نرمی و مالیمت صحبت می

میتوانید بر روی آنها تاثیر بگذارید. آدم های خشن و فریاد زننده ، افراد مناسبی برای 

شوند. دوستب و مصاحبت نیستند و همواره مورد بی اعتنایی و بی احترامی دیگران واقع می

 41می خواهد كه با مالیمت سخن گویندبر همین اساس از مردم  )صلی اهلل علیه و آله(رسول خدا

های اخالقی . مهر ورزی و استفاده از كلمات محبت آمیز: مهرورزی، از زیباترین آموزه4

كند و در است كه نقش سازنده و مؤثری را برای گرایش انسانها به یكدیگر ایفا می

ا خاموش ها و اختالفات ربسیاری از موارد ارتباطات را صمیمی تر كرده و آتش كینه

های مردم رمنده است، هر كه به دل»فرماید : در این زمینه می )علیه السالم(سازد. امام علی می

محبت و مهر ورزی  )علیه السالم(مطابق سخن امام علی  42«آورند آنها محبت كند، به او رو می

عمیقی كند و هم رابطه قلبی افراد به یكدیگر، هم روحیه سخت و خشن آنان را تعدیل می

های آورد. این رابطه در تمامی مراحل زندگی و فراز و نشیبدر بینش شان به وجود می
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ها و دشواری ها محكم و آن شریك و پشتیبان و فریادرس هم بوده، در برابر گرفتاری

ای تواند از ما چهرهاستوار بایستند. در برقراری ارتباط، محبت كردن و ابراز عالقه می

 یگران بسازد. محبوب در نظر د

در روایت است كه مردی از قبیله بنی تمیم نزد پیامبر اكرم آمد گفت: مرا سفارش كن؛ 

 43«با مردم دوستی و مهربانی كن تا با تو دوست شوند »پیامبر در ضمن سخنانش فرمود: 

ی مهربانی و دوستی با دیگران را راه نفوذ در قلب آنان معرف )صلی اهلل علیه و آله(حضرت محمد 

قلوب الرجال وحشیة فمن تألفها »فرمایند : امام علی نیز در این زمینه چنین می نمایند. می

ها بیگانه و نامأنوس است و هر كس از راه مهر ورزی وارد شود های انساناقبلت علیه؛ دل

مطابق این سخن امام علی، محبت و مهربانی موجب جذب دلها به  44«گیرندباآن الفت می

كند. نكته حائز اهمیت های بهبود روابط فردی را ایجاد می و همین امر زمینه یكدیگر شده

این است كه تنها محبت و دوست داشتن دیگران در دل كافی نیست، بلكه باید این عالقه 

 قلبی را ابراز كرد. 

كنیم، چه بسا فرد مقابل هرگز در تا وقتی كه ما از بیان عالقه به دیگری خودداری می

حساس ما به خود قرار نگیرد و رابطهی سرد و بی روح با ما داشته باشد.امام باقر جریان ا
خواهید دوستتان بدارند و محبوب دیگران اگر می» فرمایند: نیز به مردم توصیه می )علیه السالم(

و  )علیه السالم(و درحدیثی دیگر، امام كاظم 45«.باشید به آنان اظهار محبت و دوستی كنید 

 46اظهار محبت و دوستی با مردم، نیمی از عقل دانسته شده است )صلی اهلل علیه و آله(مرسول اكر
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، ابراز محبت به كسی كه او را دوست داریم و آگاه كردن او )علیهم السالم(از نظر امام صادق

در  نیز )صلی اهلل علیه و آله(خدا  رسول 47از این عالقه، باعث استواری محبت و روابط می شود

وقتی كسی آشنای خود را دوست دارد، به او خبر می دهد، كه این » زمینه می فرمایند: این 

به زبان آوردن عالقه قلبی در جذب قلوب  48«.كار موجب بقای الفت و دوام مودت است 

بسیار مؤثر و نافذ است و به شدت پیوندها را استوار می سازد؛ چنین عملی به عمق جان 

طرفین را فزونی و تداوم می بخشد و موجب اطمینانان قلبی دیگری اثر كرده و عالقه 

 شود.می

البته همان طور كه در اصول كلی ارتباط با دیگران بیان شد ، حفظ حدود الهی در 

مهرورزی به دیگران بسیار مهم بوده و الزم است در صورت بروز مفسده در این امر به 

 سرعت متوقف شود.

 . قطع نكردن سخن طرف مقابل:5

هر كه در میان سخن گفتن برادر »فرمایند: در حدیثی می )صلی اهلل علیه و آله(رسول خدا  

« مسلمان خود سخن بگوید، چنان است كه خدشه و خراشی در روی وی وارد نموده است

بر اساس  این سخن، قطع كردن سخن دیگری می تواند تا بدین حد دردآور باشد و  49.

كردن حرف دیگران از چند لحاظ موجب تخریب روابط بین فرد مقابل را برنجاند. قطع 

شود؛ نخست، موجب می شود فرد احساس ناخوشایندی از برقراری ارتباط با ما فردی می

داشته باشد و احساس كند كه شنونده خوبی نبوده و برای وی احترام قائل نیستیم، دوم، این 
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می تبدیل شود و وی نتواند های شخص به كالف سردرگشود سلسله گفتهكار موجب می

 خواست منتقل كند. پیام اصلی خود را آن گونه كه می

كند كه ایشان برای حفظ احترام، نقل می )علیه السالم( ابراهیم بن عباس به نقل از امام رضا

شود چنین چنان كه مالحضه می 50هرگز حرف كسی را پیش از اتمام سخنش قطع نمیكرد.

بزرگداشت دیگران است. از آنجا كه هر شخصی بنا بر فطرت  برخوردی نشانه احترام و

گر به هر وجودی خود خواهان حفظ شخصیت و احترام خویش از سوی دیگران است، ا

ی وجودی با بی توجهی مواجه شود، به آسانی از آن خواهد گذشت. طریقی این شاكله

مختلفی بر جای سخن گفتن هنگام صحبت كردن دیگری، در روابط بین فردی پیامدهای 

خواهد گذاشت. از طرفی داشتن چنین مهارتی)قطع نكردن صحبت طرف مقابل( موجب 

كند برای او ارزش و بهبود روابط با دیگران خواهد شد؛ چرا كه فرد مقابل احساس می

 احترام قائل هستیم و سخنانش برای ما قابل توجه و سودمند است.

 . پرهیز از دستور دادن و ریاست طلبی:6

به یكی از یارانش نامه ای نوشت كه  )علیه السالم(در روایتی گزارش شده است كه امام علی 

در این روایت،  51«.كنم تو را و خود را به پرهیزگاریسفارش می»این گونه آغاز شده بود: 

یك نكته ظریف ارتباطی نهفته شده است و آن این است كه انسان فطرتاً از دستور و امر و 

كند به نحوی ماهرانه این مانع است و در صورت شنیدن كالم دستوری سعی می نهی بیزار

كنم تو را )حالت امری و ارتباطی را از بین برده اند و در آغاز نامه ننوشته اند سفارش می

كند تا فرد مقابل در برابر ایشان جبهه دستوری(، بلكه خود را نیز مورد سفارش خطاب می

 گیری نكند.
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اعضای حلقه انتظار احترام دارد، دستور دادن كامالً مغایر با این خواسته است.  هر كدام از

چرا كه نوعی بی احترامی و دیده تحقیر به دیگری نگریستن است. همه ما باورها شاهد  

این واقعیت بوده ایم كه مطالبه كردن، فرمان دادن، فشار آوردن و رفتارهایی از قبیل، 

مقابل ما صف آرایی كنند. برای جلوگیری از چنین واكنشی  دارد دردیگران را وا می

های خود را در قالبی محترمانه و در قالب تقاضا یا همراهی هایی تنها كافی است خواسته

 .مطرح كنیم

یعنی   52«هر كه ریاست طلبد هالك شود»فرمایند: در این زمینه می )علیه السالم(امام صادق 

خود بر دیگران است و همواره دستور می دهد، كم كم  كسی كه به دنبال ابراز برتری

ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد و دیگران به خشم آورده و موجبات هالكت 

 خود را، كه همان طرد شدن از اجتماع است، فراهم آورد.

 . پرهیز كردن از منت گذاشتن: 7

اشتر، یكی از فرماندارانش، می فرماید: نهج البالغه به مالك  53در نامه )علیه السالم(امام علی

مبادا هرگز با خدمت هایی كه انجام دادی بر مردم منت گذاری، یا آنچه را انجام داده ای »

اگر ما خود را وسیله ای بدانیم كه  )علیه السالم(مطابق نوشته امام علی  53«.بزرگ شماری

رگز آن خیر را از ناحیه خود خداوند خواسته به وسیله ما به اعضای حلقه خیری برساند، ه

نیز در این راستا می  )علیه السالم(گذاریم. امام سجادكنیم و منتی بر سر ایشان نمیحس نمی

 54«.مخواه كه نیكی به مردم با كدورت منت نهادن آمیخته گردد.»فرمایند: 
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نیكی و احسان یكی از راههای مؤثر نفوذ در قلب دیگران است، اما بنا بر سخن امام 

چنانچه پس از انجام كار نیك منت گذاشته شود، كدورت و دشمنی به  )علیه السالم(سجاد

در مذمت  )صلی اهلل علیه و آله(شود. پیامبر اكرم آید و ارتباط بین اشخاص تیره میوجود می

و  55«بهشت بر كسانی كه بر دیگران منت می گذارند حرام است»چنین عملی می فرمایند: 

نباید برای  56«.میان منت گذار و جهنم فاصله و حجابی نیست»فرمایند: یدر حدیثی دیگر م

دهیم توقع واكنش فوری داشته باشیم. كاری را كه هر اقدام مفید و خوبی كه انجام می

دهید، كاری بی منت خواهد بود تا روزگاری بدان پاسخ دهند، برای دیگران صورت می

كه باید خود را به درست اندیشیدن و انجام كار ولی شما هرگز متوقع جواب آن نباشید، بل

خوب عادت دهید، نه اینكه همچون كارگری كه وظیفه اش را انجام نادده، منتظر بایستید 

 و دستمزدتان را بخواهید. 

گذرند و به روی خود دهند و برخی هم از در میگروهی پاداش محبتهای انسان را می

كه باید با بزرگواری، گذشت كنید و بی اعتنایی دسته  آورند. در این میان این شماییدنمی

خواهید در دل دیگران راهی باز كنید، دوم را به آنها گوشزد نكنید. از سوی دیگر اگر می

 توقع مقابله به مثل نداشته باشید. 

اگر ما از پاسخ و واكنش مناسبی هم دریافت نكنید، از رفتار آنان گله مند نخواهید 

دیگران توقع داریم كهجواب محبتهایمان را بدهند، در این صورت خود را شد.اگر ما از 

در معرض یاس و نا امیدی از آنان خواهیم داد و كم كم روابطمان به سمت نابودی پیش 

 خواهد رفت.

 

                                                           
 205، ص5772عاملی، ترجمه فارابی،  )عليهم السالم(. آداب معاشرت از ديدگاه معصومين55 

 5226، ح 404، ص 5777.نهج الفصاحه پاينده،  56



51 
 

 . سپاسگذاری از دیگران: 8

از همه » می فرمایند:  )صلی اهلل علیه و آله(اهمیت تشكر از دیگران آنچنان است كه رسول خدا

و در  57«مردم سپاسگزار تر آن كسی است كه بیشتر از دیگران سپاسگذار مردم باشد

یك راهكار برای نشان  58«از خدا نیز سپاسگذاری نكرده است.»سخنی دیگر می فرمایند: 

دادن احترام و تواضع، سپاسگذاری از دیگران است، گاهی در روابط بین فردی می بینیم 

ها به قدری مغرور و متوقع هستند كه انجام هر كاری را وظیفه هبرخی از مسؤولین حلق

شود بینند و همین امر موجب میدانند و نیازی به تشكر و قدردانی نمیاعضاء حلقه می

میلی برای وی كاری انجام دهند، این در حالی است كه خداوند انسان را به دیگران با بی

دهند، ستایش شود، برابر كارخوبی كه انجام میای آفریده است كه دوست دارد در گونه

دهند، ستایش شود، بویژه از سوی كسانی به ویژه از سوی كسانی كه كار خوبی انجام می

 كه كار خوب برای آنان و به سود آنان بوده است.

هر كس نیكی ببیند، آن را تالفی كند و » در حدیثی می فرمایند:  )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر اكرم

مطابق این  59«.اگر نتواند آن را یادآوری كند؛زیرا یادآوری آن شكر و سپاس آن است

سخن كمترین مرتبه تشكر از مردم، یادآوری كار نیك آنان است و در صورت امكان، 

نیز در حدیثی  )علیه السالم(صادق جبران كردن نیكی نیز پسندیده و ارزشمند است. امام

و در حدیثی دیگر  60«سپاسگزاری كن هر كه را برایت كاری انجام داده»فرمایند: می

ها نابود كسی را كه به تو نعمت داد، سپاس بگزار؛ زیرا با سپاسگزاری نعمت»فرمایند: می
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ایمنی از  نگردد و با ناسپاسی پایدار نماند، سپاس گزاری مایه لفزایش نعمت است و

 61«دگرگونی

رفتار آمیخته با تشكر با مردم و سپاسگزاری از آنان نشانه قدرشناسی است و زمینه ساز 

كند و او خوش بین است كه جلب اعتماد آنان خواهد شد؛ زیرا انسان به كسی اعتماد می

 خوبی و بدی و زشتی و زیبایی برایش متفاوت باشد و در برابر آنها، واكنش مناسب نشان

سپاسگزار كسی باش كه تو را نیكی » فرمایند: نیز در این زمینه می)علیه السالم( دهد. امام علی

كند، از خود كسی كه در برابر خوبی سپاسگزار است و كار نیك قدردانی می 62كند.می

دهد شخصیتی می سازد كه محبوب و مورد احترام دیگران است و به دیگران نیز نشان می

كارهای خویشان ارزش و احترام قائل است و تفاوت خوبی و بدی را  كه برای انجام

 فهمند.می

 پرهیز از تحقیر كردن:  -9

خوارترین مردم »فرمایند: در مذمت این عمل غیر اخالقی می )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر اكرم

برای مرد همین شر بس كه برادر مسلمان »و  63«كسی است كه مردم را خوار بشمارد

كنیم از شر كینه و از نظر ایشان وقتی دیگری را تحقیر می 64«.یش را تحقیر كندخو

)صلی اهلل علیه و به نقل از حضرت محمد )علیه السالم(عداوت او در امان نخواهیم بود. امام صادق 

خدای عزّ و جلّ فرمود: آشكارا به جنگ با من خاسته آن كس كه بنده ی »فرموده اند:  آله(

 65«.مومن مرا خوار كند
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آثار این عمل غیر اخالقی به حدی است كه خداوند آن را اعالن جنگ با خویش معرفی 

ز توان به انزوا و طرد شدن امی كند. از آثار اجتماعی تحقیر كردن و اهانت به دیگران، می

هر كه دوستان خود را »فرمایند:  می )صلی اهلل علیه و آله(گروه اشاره كرد؛ چنان كه رسول خدا

پیشوایان گرامی اسالم به هیچ عنوان اجازه تحقیر و اهانت به  66«.تحقیر كند، تنها ماند

كسی را نمی دادند حتی دشمنان و مسلمانان را از اینكه یكدیگر را سبك كنند و كوچك 

پرهیز می دادند تا روابط مبتنی بر كرامت و بزرگواری و احترام باشند و زمینه بشمارند، 

در صورتی كه برای دیگری احترامی قائل نباشیم و به  67رشد كرامت ها فراهم شود.

ایم. كلماتی مانند: خیلی بی شخصیت ا و توهین كنیم، رشته ارتباط بین خود و او را گسسته

ادان و ... در دیگران ذهنیت بدی ایجاد می كند تا خود را عرضه ای، تو یك بازنده ای، ن

ابله یا خطا كار ببینند. این پیام ها می تواند تاثیر مخربی روی تصویر ذهنی اشخاص بر جای 

انجام چنین عمل غیر اخالقی بی تردید  68گذارد و یا حالت تدافعی در مقابل ما ایجاد كند.

 .به روابط بین فردی آسیب خواهد رساند.

 پذیرش عذر دیگران: -10

اگر كسی در سمت راست تو بایستد و تو را »به فرزند خویش فرمود:  )علیه السالم(امام سجاد 

بر پایه ی  69«.دشنام دهد و آنگاه به سمت چپ تو آید و عذر خواهی كند، عذرش را بپذیر

رد مقابل در اثر می توان به این نكته دست یافت كه وقتی ف )علیه السالم(این سخن امام سجاد

عصبانیت، كج فهمی، سوء تفاهم و یا هر مورد دیگر كنترل خود را از دست داد و كلماتی 
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را بر زبان راند كه دور از ادب بود، اگر پس از مدتی از كرده خود پشیمان شد و برای 

عذر خواهی آمد، برای حفظ روابط بین فردب، بر ما واجب است كه عذرش را بپذیریم؛ 

رورش را زیر پا گذاشته و برای ابراز پشیمانی از رفتار خود به نزد ما آمده و این چراكه غ

 دور از انصاف است كه عذر چنین فردی را نپذیریم. 

كند، از عملش پشیمان شده و قصد ترك آن را دارد و كسی كه اقدام به غذر خواهی می

ایای دنیوی و ارتباطات وظیفه فرد مقابل، پذیرش عذر وی است. پذیرش عذر عالوه بر مز

در وصیت به فرزندش  )علیه السالم(بین فردی، مزایای آخروی نیز دارد؛ چنان كه امام علی

هر كه عذر خواست عذرش رابپذیر، چه راست باشد و چه »محمد بن حنیفه می فرماید: 

حفظ روابط از چنان اهمیتی برخوردار است كه  70«.دروغ تا به شفاعت ما نائل گردی

فرماید حتی اگر به ظاهر و به دروغ فرد مقابل اقدام به می )علیه السالم(علی حضرت 

 )صلی اهلل علیه و آله(عذرخواهی كرد نیز عذرش را بپذرم. در مذمت نپذیرفتن عذر، رسول خدا 

ها، در روابط بین فردی در حلقه 71نیز كسی را كه عذر نمی پذیرد، بدترین مردم می داند.

انجام دهد یا حرفی بزند كه  آید كه ممكن است فرد مقابل عملیگاهی مسائلی پیش می

دلخوری و ناراحتی شود، حال اگر پس از مدتی وی پشیمان شد و برای ابراز  موجب

پشیمانی و عذرخواهی نزد ما آمد، برای حفظ شخصیت خود و دیگری و برای حفظ 

ن فردی واجب است عذر وی را بپذریم. ما با پذیرش عذدر دیگران به آنان ثابت روابط بی

كنیم كه داشتن روابط با آنان برای ما از هر چیزی با اهمیت تر است و هیچ اشتباهی هر می

 چند از طرف فرد مقابل نمی تواند این ارتباط را بر هم زند.

 

                                                           
 565،ص5772عاملی، ترجمه فارابی، )عليهم السالم(. آداب معاشرت از ديدگاه معصومين70 

 5800،ح576، ص 5777. نهج الفصاحه پاينده،  75



55 
 

 پرهیز از عیب جویی:  -11

كس انتقاد می كنند و همواره نقاط منفی را بر می شمرند؛ گویی افراد عیب جو، از همه 

خود را برای پیدا كردن عیب و نقص دیگران وقف كرده اند. چنین افرادی همواره منفور 

دیگران هستند و جایی در قلب دیگران ندارند. بی تردید افراد عیب جو نه تنها زندگی 

گران را نیز فراهم می كنند و موجب پیدایش خود را تباه می سازند، بلكه اسباب نگرانی دی

 شوند. ... میك و تردید، تضعیف روحیه دیگران واعتمادی، نا امنی، فضای شبی

در » فرماید : دهد میدر توصیه به كسی كه این عمل را انجام می)صلی اهلل علیه و آله( رسول خدا 

پی شمارش و یافتن عیب  های مسلمانان نباشید، چرا كه هر كس درها و لغزشپی عیب

های مسلمانان باشد، خدا هم پی جوی عیب او خواهد و هر كه را كه خدا در پی عیوبش 

نیز در این باره   )علیه السالم(امام صادق 72«.سازد. هر چند در خانه اش باشدافتد، رسوایش می

كسی كه به منظور عیب جویی و ریختن آبتروی مومنی سخنی بگوید تا او از » می فرماید : 

چشم مردم بیفتد، خداوند او را از والیت خود بیرون می كند و به سوی والیت شیطان می 

 73«.فرستد و شیطان هم او را نمی پذیرد

های مسلمانان باشد از ید : كسی كه در پی عیبمی فرما )علیه السالم(همان گونه كه امام صادق

نظر مسلمانی و دینی گرفتار سقوط است و از والیت خدا بیرون رفته، در والیت شیطان 

گیرد و حتی شیطان هم حاضر به پذیرش او نخواهد شد. عیب جویی از دیگران و قرار می

رخورد با آنان موجب همواره تذكر دادن به آنان و استفاده كردن از واژگان منفی در ب

گردد. چرا كه انسان ذاتا كرامت نفس دارد و مایل است سردی و ناخوشایندی ارتباط می

شان و جایگاه و آبرویش حفظ شود و با كسی كه چنین امری مهمی را نقض كند برخورد 
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جدی و تندی خواهد داشت و مسلما نتیجه آن، وارد شدن آسیبی اجتناب ناپذیر به روابط 

دی خواهد بود. افراد تا حدی می توانند چنین اعمالی را تحمل كنند و چندی بین فر

گذرد كه در صدد تالفی و جبران بر خواهند آمد و آرامش و صفای زندگی به نا نمی

 گردد و شیرازه روابط را از هم می پاشد. امنی، كدورت و كینه توزی مبدل می

ب جویی و اصالح دلسوزانه اعضای حلقه البته تذكر این نكته ضروری است كه ما بین عی

توسط سرگروه باید فرق نهاد. چرا كه در عیب جویی غرض فرد عیب جو افشای عیوب 

دیگری برای نشان دادن ضعف طرف مقابل است ، ولی در اصالح خصائص فردی 

دیگران غرض فرد مصلح رشد و سازندگی در طرف دیگر خواهد بود. پس بدیهی است 

 موم بوده ولی اصالح مورد مدح قرار گرفته است.كه عیب جویی مذ

 

 ارتباطات غیر کالمی

اگرچه برای بسیاری از افراد، رایج ترین وسیله ارتباطی، كلمات شفاهی، نمادین یا مكتوب 

است، اما این شكل از ارتباط تنها شكل ارتباط نیست. ارتباط غیر كالمی یكی دیگر از 

توجه است. در واقع، لغات به تنهایی فقط بخشی از پیام انواع ارتباط است كه بسیار شایان 

هستند و ممكن است گمراه كننده باشند. بدین معنی كه تقریبا هر جنبه از رفتار انسانی 

تواند، پیامی را به دیگری منتقل كند. هنگامی كه با افراد حلقه صحبت می كنیم، فقط با می

كالمی، اطالعاتی درباره خودمان ارتباطات غیر كنیم، بلكه از راهكلمات ارتباط برقرار نمی

كنیم كه شنونده همراه با كلماتی كه انتخاب كرده ایم، آنها را تعبیر و تفسیر منتقل می

 كند.می
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هایی غیر از  شامل آن وجهی از ارتباط است كه اختصاصا به جنبه» ارتباط غیر كالمی: 

به سخن دیگر، ارتباط غیر كالمی، «.  یند بیان كالمی مربوط می شودمحتوای كالمی و فرا

 اطالعات را بدون استفاده از كلمات منتقل می كند.

نیز قابل توجه است كه )علیهم السالم( مهارت های غیر كالمی به دست آمده از سیره معصومان 

 شود :در ذیل به برخی از آنها اشاره می

 برقراری تماس چشمی مناسب :. 1

گاهی می شود به وسیله یك نگاه، دیگران را از خود متنفر كنیم یا به وسیله یك نگاه،  

به این روش )علیهم السالم( محبت خود را در دلن آنها بكاریم. در احادیث و روایت معصومان

در برخوردهای اجتماعی بسیار توجه شده است. بنرای مثال اولین نوع نگاه، نگاهی است 

و عاطفه و محبت است، این نگاه بهترین وسیله جلب دوستان و ایجاد كه توام با مهر 

محبوبیت در قلوب دیگران است. نگاه عمیقی كه با لبخند و خوش رویی آمیخته باشد در 

نگاه كردن »می فرماید :  )صلی اهلل علیه و آله(كسب محبت و عالقه بسیار موثر است. رسول خدا 

دومین  74«.ان خود از روی محبت و عالقه، عبادت استمرد با ایمان به صورت برادر مسلم

نوع نگاه، نگاهی است كه از روی چشم و غضب باشد. دیگران از این نوع نگاه می ترسند 

گناهی  )علیهم السالم(و به این وسیله مردم تهدید می شوند. این نگاه در دیدگاه معصومان

هر كس به » رد این نوع نگاه می فرماید : در مو )صلی اهلل علیه و آله(بزرگ است. پیامبر اكرم 

سومین نگاه، نگاه  75«.مسلمانی نظر تندی كند و او را بترساند، خدا او را در قیامت بترساند

تمسخر آمیز و از روی استهزاء است. این نوع نگاه از نظر اسالم بسیار زشت است و از 

 گناهان به شمار آمده است.
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دم را با گوشه چشم و نگاه مسخره آمیز بنگرند و آنان را در قرآن كریم برای كسانی كه مر

در نظر گرفته شده تا به كیفر عملشان برسند.  « ویل»اذیت كنند در جهنم محلی به نام 

در اشاره به اهمیت تماس چشمی و نوع نگاه در ارتباطات رو در  )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر اكرم

به برادر خویش به تندی نظر كند، كه مایه آزار او روا نیست كه مومن » رو می فرماید : 

نگاه های تند و خشن موجب آزرده شدن دیگری و اسیب به روابط بین فردی  76«.شود

خواهد شد. بنابراین، ما با نوع نگاه خود به دیگری می فهمانیم حوصله شنیدن سخنانش را 

چشم ها به دیگری نداریم یا بر عكس، عالقه مند به شنیدن حرف هایش هستیم، با 

فهمانیم از دیدن وی ناراحت یا شاد هستیم و ... لزوم دقت در نوع نگاه این است كه هر می

یك از حركات چشم بیان كننده معنا و مفهومی خاص است كه می تواند هم موجب 

 جذب و هم موجب طرد دیگران شود.

 گوش سپردن به سخن طرف مقابل :.2

در لزوم داشتن چنین مهارتی برای حفظ روابط بین فردی می  و آله()صلی اهلل علیه پیامبر اكرم 

 77«از جوانمردی است كه اگر برادرت سخن گفت، به سخنش گوش بسپاری» فرماید: 

هایش برای سپاریم، به او ثابت می كنیم كه حرفوقتی با دقت به حرف دیگران گوش می

تمایل خود را به ادامه ارتباط و  ما سودمند و در خور ا همیت است. همچنین با این حركت

 )صلی اهلل علیه و آله(گفتگو با وی نشان می دهیم. اهمیت این مهارت چنان است كه رسول خدا 

آمده است كه  )علیه السالم(داند. در حدیثی دیگر از امام باقرآن را نشانه جوانمردی فرد می

ر باش از اینكه سخنانی بگویی بر شنیدن خود حریص تر و آزمندت» ایشان توصیه فرمودند : 
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در حدیثی  78«.آموزیو خوب گوش دادن را بیاموز چنان كه خوب سخن گفتن را می

هر » فرماید كه : به جنبه معنوی این مهارت اشاره می )صلی اهلل علیه و آله(دیگر رسول خدا 

 79«گروهی كه مجالست كنند و به یكدیگر گوش فرا ندهند بركت از میانشان برخیزد

گاهی اختالفات و درگیری های ایجاد شده میان افراد هنگام برقراری ارتباط رو در رو، 

رعایت نكردن این كار است. در صورتی كه این امر رعایت نشود چه بسا سخن ناقص 

شنیده شود و سوء تفاهم به وجود آید بنرای نشان دادن توجه و اعتنای خود به گفته های 

سر استفاده كنیم. همچنین می توانیم از كلمات كوتاهی دیگری می توانیم از حركات 

 چون بله، درسته و ... برای اثبات گوش سپردنمان به حرف های دیگری، بهره ببریم.

 . خوش رویی:3

یكی دیگر از مهارتهای غیر كالمی در برخورد با دیگران ، خوش رویی و چهرو ی  

بسیار  )علیهم السالم(ر سیره یمعصومان خندان داشتن در مالقات با آنان است. این مسئله د

در باب چهرهی  )صلی اهلل علیه و آله(و رسول خدا  )علیه السالم(برجسته و پررنگ است. امام علی

بدرستی كه » فرمایند: ها می ها و استحكام محبتگشاده و تاثیر بسیار آن در جذی دل

خوش رویی و برخورد نیك آنها را  توانید با اموالتان مردم را داشته باشید پس باهرگز نمی

نیز خوش رویی با مردم را كمال عقل  )علیه السالم(امام صادق 80«.به خود جلب كنید 

چرا كه خوش رویی با مردم موجب جلب محبت آنان و دفع كدورت و   81دانندمی

فرمایتد: در این زمینه می )علیه السالم(دشمنی و نهایتاّ آسایش برای فرد خواهد بود. امام باقر

                                                           
 542. فيض االسالم، بی تا، ص  78

 2627،ح671،ص5. فيض االسالم، بی تا ،ص 71
 565، ص7. اصول کافی کلينی، ترجمه مصطفوي، بی تا، ج 80

 55،ص5772. آداب معاشرت از ديدگاه معصومين)ع(عاملی، ترجمه فارابی،  85
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ها و روی خوش، مبدا بسیاری از آشنایی 82«.باعث دشمنی است اخم كردن بر مردم،»

 )صلی اهلل علیه و آله(زداینده بسیاری از غم ها و كدورت هاست همچنان كه رسول خدا 

برخورد گرم و صمیمی باعث نزدیك شدن  83«.خوشرویی كینه دل را می برد»فرمایند: می

می شود و وسیله ای برای كنارزدن كینه ها و كدورت هاست و از دل ها و افزایش محبت 

بسیار اتفاق افتاده است كه با  84كندمنظر اسالم عبادت است و انسان را به خدا نزدیك می

 یك چهره ی شاداب ارتباط با دیگران گشوده است. 

ای بیش  دهد، لحظهتبسم خرجی ندارد ولی سود بسیار می»گوید: دیل كارنكگی می

پایدار نیست و خاطره ی آن در سراسر عمر باقی می ماند. بنابراین، اگر مایلید مردم شما را 

بر همین اساس است كه  85«.دوست بدارند، قاعده این است كه بر لب تبسم داشته باشید

ارتباط ما با  86پیامبر گرامی اسالم، خوش رویی را نشانه دوستی پاك و خالص می داند.

 ــو پایدار  نخواهد بود مگر اینكه خلوص نیت ما  به او ثابت شود و اعضای حلقه مطلوب 

 یكی از این راهها، خوش رویی در دیدار ها و مالقات هاست.

 . پرهیز از رویگردانی: 4

از آداب معاشرت صحیح اسالمی آن است كه انسان در برخوردهای خود با مردم ، تواضع 

و احترام را رعایت كند، و از روی بی اعتنایی و خشم آلود، از آنان نگرداند، چنین 

گیرد، نشانه بی احترامی و باعث تیره شدن رویگردانی كه از تكبر و خود پسندی نشئت می

و ال » وجب تخریب آن خواهد شد. در تعبیر  لقمان آمده است: روابط گروهی و احیاناّ م

                                                           
 24، ص5772فارابی،. آداب معاشرت از ديدگاه معصومين)ع(عاملی، ترجمه  82

 562، ص7. اصول کافی کلينی، ترجمه مصطفوي، بی تا، ج 87

 407،ص5787. جزوه درسی تربيت در نهج البالغه.بهشتی،  84

 15. آيين دوست يابی کارنگی، ترجمه خطير، بی تا، ص  85

 526،ص 5،ج5785.تاريخ پيامبر اسالم صفايی،  86
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در « صعر»از ماده « تعصر»واژه «. تصعر خدك للناس؛ با بی اعتنایی از مردم روی نگردان

اصل، یك نوع بیماری است كه شتر به آن مبتال می شود، به طوری كه شتر گردن خود را 

ن گونه برخورد با انسان ها، نشانه بیماری این تعبیر بیانگر آن است كه ای 87كج می نماید.

 راف در تشخیص و تفكر است. روانی و اخالقی است و نوعی انح

رویگردانی مغرورانه از مردم، یك جسارت و توهین است كه آثار شوم آن كینه مسئله 

و چنین كاری موجب تباهی اخالقی و شیوه  88پروری و كاشتن بذرعداوت و دشمنی است

ه انسانی خواهد شد. گاهی ممكن است این عمل از سوی فرد دیگری های خداپسندان

ها، از نهج البالغه برای حفظ دوستی 31ی در نامه )علیه السالم(متوجه ما گردد كه امام علی 

حضرت  89كند كه اگر دیگران از تو روی برگرداندند تو مهربانی كنمردم درخواست می

شانه بی اعتنایی و نا مهربانی می داند كه قطع روابط و روی برگرداندن را ن)علیه السالم( علی 

فرماید این نامهربانی و توهین را با مهربانی و گسستن پیوندها را در پی دارد. بنابراین می

تواضع جوابگو باش تا فرد مقابل از تو آنچه انجام داده شرمنده شده و به داشتن ارتباط با  

 ما متمایل گردد.

 ی:. حفظ ظاهر اسالم5

انسان به اقتضای فطرت، جویای پاكیزگی، زیبایی، تمیزی و آراستگی است، از ژولیدگی، 

اسالم منطبق بر این فطرت الهی مقدسپلیدی، پلشتی و پریشانی نفرت دارد. از آنجا كه دین

دهد تا همواره، مظاهر زشتی و پلیدی و بوهای بد و است. به پیروانش دستور می

 و محیط زندگی خویش دور سازند و خود را به ویژه هنگام برخورد  انگیز را از خودنفرت

                                                           
 65،ص5782. تفسير سوره لقمان قرائتی، 87
 65،ص5782فسير سوره لقمان قرائتی،. ت 88

 575،ص5771. ، نهج البالغه دشتی،  81
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 با دیگران زینت كنند و با ظاهری آراسته و زیبا در معرض دید همنوعان خود ظاهر شوند.

از نظر قرآن كریم، استعداد درك زیبایی از جمله مواهب فطری خداوند در روح آدمی 

این خواسته فطری بوده و نعمتی از  است و وجود موجودات زیبا در جهان، پاسخی به

  90های گرانبهای آفریدگار حكیم است.نعمت

های خود، هنگام رفتن به ها را به آراستگی و برگرفتن زینتانسان91 ایكریم در آیهقرآن

های ظاهری نبوده و زینتكند )كه البته این توصیه منحصر به آرایشمساجد دعوت می

تری را بیان شود( سپس در آیه بعد، حكم كلّیا نیز شامل میمعنوی مانند طهارت و تقوا ر

كرده و نظر كسانی را كه به غلط آراستگی و زینت را، با دین و تعالیم آسمانی مغایر 

 شمارد. پندارند، مردود میمی

)ای  92«هیَ لِلَّذینَ امَنوا... الطّیِّباتِ مِنَ الرِّزقِ قُلْ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَهَ اهللِ الَّتی اَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ»

های خدا را كه برای بندگان خود بیرون آورده و نیز روزیرسول!( بگو چه كسی زینت

 اند. پاكیزه را حرام كرده است؟ بگو: این برای كسانی است كه ایمان آورده

. های ارزشمندی به پیروان خود دارندالشأن اسالم نیز در این جهت توصیهپیشوایان عظیم

لِیَتَزَیَّنْ اَحَدُكُمْ الَخیهِ الُمُسلمِ اِذا اَتاهُ كَما یَتَزَیّنُ لِلْغَریبِ الَّذی »فرمود: )علیه السالم( امام علی 

ای آن گونه كه هر یك از شما خود را برای بیگانه 93«یُحبُّ اَنْ یَراهُ فی اَحْسَنِ الهَیْئَه

ببیند، باید برای برادر مسلمانش نیز خود دارد او را در بهترین شكل آراید كه دوست میمی

                                                           
، ملك 52( آيه 45، فصّلت )6(، آيه 77، صافّات، )7(، آيه 58، کهف )5(. آيه 22، حج )6ـ  5(، آيات 56نحل ). قرآن 10 

 .6(، آيه 50؛ ق )56آيه  (،55؛ حجر )5( آيه 67)

اي فرزندان آدم زينت و آرايش خود را در هر مسجدي برگيريد. « يا بنی ادَمَ خُذُوا زينَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ...» .15 

 (.75اعراف، آيه )

 .72(، آيه 76اعراف ). 12 

 .218، ص 71، ج مجلسی  بحاراالنوار. 17 
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كه هر گاه ایشان  نیز آمده است )صلی اهلل علیه و آله(گونه بیاراید. در سیره پیامبر اكرم را همان

قصد خروج از منزل یا پذیرفتن كسی را داشت، موی سر خود را شانه می زد، سر و وضع 

كه تصویر خود را ببیند در ظرف آراست و برای آنكرد، خویش را میخود را مرتّب می

اِنَّ اهللَ تَعالی یُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذا »نگریست وقتی علّت این امور را پرسیدند، فرمود: آبی می

اش متعال دوست دارد، هنگامی كه بنده خداوند 94«یَتَجَمَّلَخَرَجَ اِلی اِخوانِهِ اَنْ یَتَهَیَّأَ لَهُمْ وَ 

ای كه آن خود را برای دیدار آنان آماده كند و بیاراید. هزینه رود،به سوی برادرانش می

كرد، از هزینه خوراكش بیشتر بود و در خوش مصرف میحضرت برای تهیّه عطر و بوی

شب تاریك قبل از آنكه با چشم دیده شود، از بوی خوشی كه از او در فضا پراكنده بود، 

از هر كوی  )صلی اهلل علیه و آله(نقل شده كه رسول خدا  )علیه السالم(از امام باقر   95شد.شناخته می

ای ساخت به گونهكرد. تا مدّتی بوی خوشی فضای آنجا را معطر میو برزنی كه عبور می

در  96.از آن محل عبور كرده است )صلی اهلل علیه و آله(فهمیدند كه رسول خدا كه مردم می

های فراوانی مطرح شده كه این ، توصیهتعالیم پیشوایان اسالم، در خصوص آراستگی ظاهر

مختصر را گنجایش همه آنها نیست. از آن جمله است توصیه به پوشیدن لباس پاكیزه و 

زدن و مراقبت از موی سر و محاسن، تمیز نگه داشتن بدن و زدودن موهای آراسته، شانه

موجب نفرت و  بینی و پرهیز از آنچه كهناخن و موی شارب و درونكردنزاید آن، كوتاه

 شود، از قبیل بوی بد دهان كه ناشی از مسواك نزدن و خالل نكردنكراهت دیگران می

   97دندان هاست.

                                                           
 .241، ص 56ج ،مجلسی  بحاراالنوار. 14 

 .248، ، ص 65ج ،مجلسی  بحاراالنوار. 15 
 .241،  ص 56ج ،مجلسی  بحاراالنوار.2 

 هاي پنجم، ششم، هفتم.ليه المتقين، عالمه مجلسی، باب. ح7
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نتیجه آن كه اسالم، روی اصل آراستگی ظاهر )همچون آراستگی باطن( تأكید كرده 

است. بنابراین، باید توجه داشت كه اگر مسلمانی با وضع آشفته و ظاهری زشت و پریشان 

ر جامعه ظاهر شود، به خصوص اگر از نظر شغلی، وابستگی به حكومت اسالمی داشته د

باشد، وجود او یكی از وسایل تبلیغ علیه اسالم خواهد بود. وارستگی از قید ظواهر، هرگز 

به این معنا نیست كه شخص خود را از هر گونه آرایش ظاهری محروم كند و بدین وسیله 

 مقدار جلوه نماید.در نظر دیگران خوار و بی 

 :  منتظره ریغ یخدمت انجام. 6

 شیافزا در روش نیا م،یده انجام منتظره غیر یخدمت دیگران حق در یهرازگاه چنانچه

 در اساس نیهم بر. باشدیم گذار ریتأث هایدوست  قیتعم و شیافزا به آنان تداوم و عالقه

 و كرم بر داللت درخواست، از قبل بخشش به آغاز» خوانیممی (السالم هیعل) یمجتب امام كالم

 .« دارد یآدم یبزرگوار

 ،یلیتحص مختلف یها عرصه در جوانان و نوجوانان یپیشرفتها و ها تیموفق از آگاهی.7

 برجای افراد روحیه در بسزایی تاثیر تواندمی آنان موقع به قیتشو و... و یهنر ،یورزش

 .دهد افزایش آن هایبرنامه و پایگاه به را آنان مندی عالقه و گذارده

 : یریپذ انعطاف و متیمال. 8

 به معطوف و جذب را هادل ،یسازگار و مدارا بر یمبتن نرم اخالق از یریگ بهره

 یصل) اسالم غمبریپ تیموفق در امر نیا كریم قرآن به استناد با. دینما یم یتیترب یهاتیفعال

 قرآن در متعال خداوند شد ذكر باال مطلب در كه همانگونه.  است مالحظه قابل (آله و هیعل اهلل

 لَانفَضُّوا القَلب ظَیغَلِ فَظّاً كُنتَ  لَو: » دیفرمایم (آله و هیعل اهلل یصل) اعظم امبریپ به خطاب میكر

 .«شدند یم پراكنده تو رامونیپ از قطعا یبود دل سخت و تندخو اگر   حَولِكَ مِن

 



65 
 

 : یزندگ مهم یروزها از اطالع. 9

 دهندیم نشان یخاص یدلبستگ دارد، تعلق آنان به چه آن و شتنیخو به جوانان و نوجوانان

 در و روز نیا كیتبر و امر نیا از یآگاه لذا شود،یم زین آنها تولد خیتار شامل نیا كه

 جذب موجبات كه است مواردی دیگر جمله از آنان، به ییایهدا میتقد امكان صورت

 . سازدمی فراهم بیشتر را آنان

 : یحداكثر ریتقد و قیتشو. 10

 جا به و مناسب یرهایتقد و ها قیتشو افراد، در الزم یهازهیانگ جادیا و بیترغ منظور به

 و روح در یمناسب ریتأث تا ردیپذ صورت یحداكثر المقدور یحت دیبا جذب مرحله در

 . آورد فراهم گاهیپا به را آنان جذب موجبات و گذارد یبرجا خود از افراد روان

 

 خالصه و نتیجه گیری: 

های صورت گرفته به این نتیجه دست یافتیم كه آنچه در زمینه ارتباط انسان با با بررسی

مطرح شد، ناظر بر سالمت ارتباط هدفمند و درست را  )علیهم السالم(انسان در سیره معصومان

خدشه دار خواهند نمود. آموزه های دینی بیانگر این واقعیت هستند كه بشر موجودی 

اجتماعی است و خواه نا خواه با مردم به ویژه با خویشان و آشنایان سروكار و معاشرت 

ها و ری گردد و از ناراحتیدارد. برای اینكه زندگی اش به خوبی و با صفا و موفقیت سپ

ها در امان باشد، باید با مردم، خوب رفتار و معاشرت كند. از هرگونه درگیری

خودخواهی، آزار دیگران، بدزخواهی آنان و تحقیر مردم رفتار و معاشرت كند. از هر 

گونه خود خواهی، آزار دیگران، بدخواهی آنان و تحقیر مردم خودداری نماید و همواره 

 وابطش گذشت و ایثار و تواضع داشته باشد.در ر
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برگرفته از اسالم است. این بزرگان برای محكم كردن روابط  )علیهم السالم(رفتار معصومان

افراد اجتماع، راه های سودمند و ارزنده ای دارند تا در صف های پراكنده و متفرق 

سترش محبت و اجتماع، وحدت و هماهنگی به وجود آوردند به وجود آوردند و با گ

برادری و ریشه كن ساختن كینه ها و عوامل اختالف و تفرقه یك اجتماع همدرد و همدل 

تشكیل دهند. اگر افراد بشر این امور را با كار ببندند، سیمای زندگی آنان درخشان خواهد 

 شد و معاشرت ها و برخورد ها رنگ انسانی به خود خواهند گرفت.

ی تقویت هایی برا، توصیه)علیهم السالم(ت آمده از سیره معصومان های به دسبا توجه به یافته

 كنیم:روابط بین فردی ارائه می

 گویی، پرگویی و مقدمه چینی زیاد، پرهیز نماییم.برای تقویت ارتباط، از پراكنده

در هنگام صحبت كردن، سخنان یكدیگر را قطع نكنیم و بپذیریم كه دیگران حق حرف 

 گفتن دارند.زدن و حرفی برای 

از سدّها و موانع ارتباطی به شدت بپرهیزیم از جمله: دستور دادن و تهدید كردن و 

 ترساندن، موعظه نصیحت و سخنرانی و انتقاد كردن و تحقیر و سرزنش و توهین.

 با احترام به دیگران، احترام خود را تضمین نماییم.

نگاه كنیم و به او نشان دهیم همیشه موقع صحبت كردن دیگران به چشم های طرف مقابل 

 كنیم.كه به حرفهایش توجه می

دیگران را آنگونه كه هستند پذیرا باشیم بی آنكه نیازها و انتظارهای خود را به آنها تحمیل 

 كنیم.

مراقب  با مالحضه رفتار كنیم، یعنی در رفتارهای خود ادب و برخورد منطقی داشته باشیم.

  می خود باشیم.برخوردهای و رفتارهای غیر كال
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 : زهيانگ جادیا و عالئق تیتقو- 5

 شخص اگر رایز است یضرور هابرنامه در شركت یبرا یباورساز و زهیانگ جادیا اصل

 .رسد ینم جهینت به و ننموده دنبال باشد نداشته یكار انجام یبرا را الزم عالقه و زهیانگ

 : ها زهیانگ و عالئق تیتقو یها وهیش. 4-1

 .دارد وجود یمناسب یروشها و ها برنامه عالئق، و ها زهیانگ تیتقو یبرا

 : جذاب یها برنامه یبرگزار. 4-1-1

 ،یدفاع ،یورزش ،یآموزش ،یتیترب یهابرنامه جمله از یاریبس متنوعِ و جذاب یهابرنامه

 را افراد میتوانیم آنها یاجرا با كه دارد وجود افراد عالقه مورد و مناسب یحیتفر و ینظام

 نیا یاجرا در كه میباش داشته توجه دیبا البته. میكن جذب مسجد و گاهیپا طیمح به

 و تیرعا را یشرع حدود است الزم و بوده ضروری امری تفریط و افراط از پرهیز هابرنامه

 .مینگرد طیتفر و افراط دچار

 : جذب یاردو به دعوت 4-1-2

 نیمسئول است الزم است، افراد با شتریب ییآشنا یبرا یمناسب محل اردو نكهیا به توجه با

 جذب اردوی یبرگزار به اقدام ،یبند سطح انجام و شده ذكر مراحل از پس مربوطه

 كار از خوش یا خاطره هم جذاب، یها برنامه ارائه با بتوان تا ندینما افراد سطح با متناسب

 افراد نیا یینها و تر قیعم شناخت یبرا یمجال هم و گذارد یجا بر اعضا ذهن در یجمع

 .نمود دایپ

 : جذب یاردو یها برنامه اهم  1-4-1-2

 یاخاطره اردو نیا با بتوان تا میباش داشته توجه نكته چند به جذب یاردو در است الزم

 و گاهیپا به آنان جذب در تا گذاشته ادگاری به افراد ذهن در ینید برنامه كی از خوش

 .گردد واقع موثر مسجد
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 ،یهمخوان سرود، مختلف، مسابقات: )شامل حركت ریمس در یغاتیتبل یها برنامه یاجرا. 1

 ... (و حیتواش

 .وقت اول جماعت نماز به توجه. 2

 .اردو یبرگزار نیح در محتوا با و جذاب مسابقات یاجرا. 3

 .افراد تیظرف حد در یمعنو یها برنامه به توجه. 4

 .بخش اثر و یتیترب یعموم جو جادیا. 5

 از. نمود استفاده آن تحقق یبرا ها تیظرف تمام از و باشد یتیترب ستیبا یم اردو یفضا

 برنامه یتیترب اهداف به یابیدست یبرا است الزم تماما... و یعلم ،یفرهنگ یاردو رو نیا

 افراد قیدق ییشناسا و ارتباط یبرقرار اردوها نیا اهداف از یكی مثال طور به شوند یزیر

 . است كننده شركت

 .یاسالم آداب و اخالق مسائل تیرعا به توجه. 6

 .انیمترب و سرگروه نیب دوستانه ارتباط یبرقرار. 7

 و رشیپذ یساز نهیزم منظور به انیمترب با سرگروه یخصوص و یعموم جلسات لیتشك. 8

 . یمعنو و جذاب یزندگ و حركت كی انتخاب

 از حیصح یابیارز منظور به و یتیترب دگاهید با افراد كردار و گفتار رفتار، نظردر دقت. 9

 . آنان

 . اردو نیح جذاب یها برنامه یبرگزار2-4-1-2

 : اردو مناسب یابی مكان 3-2-1-5

 تا شود برگزار اردو اهداف با متناسب و جذاب و بخش فرح سالم، ییفضا در دیبا اردو

 برنامه كی خوش لحظات و مانده یباق افراد ذهن در برنامه نیا از خوش یاخاطره

 . شود زیانگ خاطره شانیبرا یمذهب یفرهنگ
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 : اردو مناسب یابی زمان 4-2-1-5

 هابرنامه از آرامش با و راحت الیخ با افراد تا شود برگزار مناسب كامال یزمان در دیبا اردو

 آن به كینزد ای و امتحانات امیا در اردو یبرگزار منظور نیهم به. ندیبنما را استفاده كمال

 . شودینم هیتوص... و

 : افراد تعداد 5-2-1-5

 با بتوانند یراحت به ها سرگروه كه شوند انتخاب یا گونه به اردو افراد تعداد است الزم

 .  آورند بدست آنها از یقیدق و حیصح یتیترب یابیارز و كرده برقرار ارتباط آنها

 : انتخاب یها مالك 6-2-1-5

 داشته یقبول قابل حضور قبل، مراحل در شوند یم انتخاب اردو یبرا كه یافراد است الزم

 یافراد رشیپذ عدم یمعنا به مسأله نیا البته. باشند داشته یاجمال طور به را یكل طیشرا و

 دیصالحد صورت در و نبوده اند نداشته حضور قبل یها برنامه در موجه یلیدال به بنا كه

 . داد جبران یبرا یفرصت افراد نیا به توان یم

 : جذب یاردو اهداف  5-1-2

 و طیشرا با متناسب حلقه در شركت منظور به شده انتخاب افراد از دقیق شناخت. 1

 . شده جذب فرد اتیروح

 .پایگاه با اردو برای شده انتخاب افراد با ارتباط ایجاد. 2

 اول نماز و جماعت نماز تیاهم: لیقب از ینید لیمسا یبرخ به نسبت اعضاء نمودن آشنا. 3

 ...و خوب دوستان وقت،

 .كینزد از یاجتماع سازنده و سالم رفاقت و دوستی آداب از یا پاره یعمل آموزش. 4

 .سالم یگروه حركت كی لیتشك جهت افراد سازی آماده. 5

 .سازنده یتیترب یهابرنامه در تیفعال ریمس در روشن یا ندهیآ میترس. 6
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 .افراد یازهاین و ها تیقابل ها، تیظرف ها، یتوانمند با ییآشنا و افراد یعمل یابیارز. 7

 هدف جامعه سنین و اتیروح ،یطیمح طیشرا با متناسب یجذب یاردو است الزم: حیتوض

 یتكرار كننده شركت افراد یبرا كه یطور به گردد برگزار یحیتفر مناسب یها محل در

 .باشد نشاط و یشاداب ت،یجذاب یدارا و نبوده

 ( :یتیترب حلقه) نیصالح بهیط شجره در حضور به دعوت.  5

 یبرا یرسم صورت به افراد از شده، انجام یبند سطح به توجه با فوق، مراحل یط از پس

 و یبند سطح به توجه با كه دیآیم عمل به دعوت یتیترب یهاحلقه و هاگروه در حضور

 .ابندی یم حضور گاهیپا یها برنامه در گرفته صورت یبند گروه

 رد،یپذ یم صورت بار نیاول یبرا یتیترب یها گروه در افراد نیا شركت كه ییآنجا از

 آنان، یقشر طیشرا و افراد شأن با متناسب یمراسم یبرگزار با حضور نیا است ستهیشا

 یهانهیزم جامعه، و گاهیپا با مرتبط رگذاریتأث افراد و نیمسئول از دعوت با آن در و برگزار

 . نمود جادیا پایگاه های برنامه و ها گروه در حضور به نسبت را آنان شتریب بیترغ و قیتشو

 : دعوت از هدف 5-1

 شودیم انجام یاهداف دنبال به نیصالح بهیط شجره یهاحلقه در حضور یبرا افراد دعوت

 : نمود اشاره ریز موارد به توانیم آن اهداف نیمهمتر جمله از كه

 .افراد تیتثب جهت مناسب نهیزم یساز فراهم 5-1-1

 .یتیترب یها گروه در افراد یقیحق یبند سطح 5-1-2

 .جلسات در حضور به دنیبخش تیرسم 5-1-3

 .مسجد و گاهیپا یمعرف 5-1-4
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 : دعوت تا جذب ییاجرا زمان مدت 2-6

 مثال. گرددیم نییتع هدف گروه... و یشغل ،یلیتحص طیشرا با متناسب جذب، زمان -1

 انجام یلیتحص سال یابتدا خصوصا اعضا لیتحص زمان در مدارس از جذب است الزم

 . نمود اجرا را ها برنامه تمام بتوان و داشته وجود كار نیا یبرا مناسب زمان تا ردیگ

 ماه شش حداكثر یال سه حدوداً یزمان و گرفته صورت وستهیپ و آرام صورت به جذب -2

 . انجامد یم طول به( تیتثب مرحله به ورود تا جذب شروع از)

 

 : جذب یمرحله موانع و یشناس بیآس

 : ها بیآس(  الف

 : سرگروه به مفرط یوابستگ -1

 انیمترب با ارتباط در محبت بروز نحوه و ارتباط حدود به یتوجه یب و نكردن تیرعا

 یط از پس كه یاگونه به باشد، داشته دنبال به را سرگروه به اعضاء یوابستگ تواندیم

 قطع مجموعه با را خود ارتباط زین یمترب سرگروه، رییتغ صورت در جذب یمرحله

 حاضر هابرنامه در سرگروه به یوابستگ و عالقه خاطر به او واقع در كه چرا د،ینمایم

 .ندیب ینم خود حضور یبرا یعلت گرید سرگروه رییتغ با و شدیم

 : ها سرگروه یمصنوع یرفتارها -2

 كه دهند بروز خود از را ییرفتارها است ممكن مخاطب جذب یبرا هاسرگروه از یبعض

 نكهیا ای و دهند انجام را آنها مخاطب جذب جهت به صرفاً و نبوده آنها به عامل واقع در

 باشند، داشته شوق افراد تیهدا به واقع در نكهیا بدون هامحبت ابراز و برخوردها در

 را یعیطب رفتار تواندیم یراحت به یسن هر در یمترب دهند، بروز خود از یمصنوع یرفتارها

 ،یمترب نانیاطم و اعتماد سلب یبرا است یعامل خود نیا و شناخته آن یتصنع شكل از
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 آن متوجه ندهیآ در باالخره نبرد، یپ  رفتار بودن یتصنع به ابتدا در یمترب اگر یحت كه چرا

 . دینما رفتار یتصنع شكل به شهیهم یبرا تواند ینم سرگروه كه چرا شد، خواهد

 : جهت یب یریگ سخت -3

 برابر در سرگروه و است یحداقل یمترب از انتظار مرحله نیا در كه شد گفته ترشیپ

 و شده ادی نكات به توجه عدم د،ینما یپوش چشم و تغافل دیبا او اغماض قابل یخطاها

 .داشت خواهد همراه به را نیمخاطب زشیر كه است ییهابیآس از جهت یب یریگ سخت

 : زیآم ضیتبع یبرخوردها -4

 سرگروه یبرخوردها و رفتارها به یفراوان توجه و دقت جذب یمرحله در ژهیو به مخاطب

 گاهیجا هنوز مخاطب كه نمود اشاره نكته نیا به توان یم آن علل از و دارد اعضاء با

 دیبا سرگروه لذا ند،یبیم نماد عنوان به را سرگروه و نكرده درك را هابرنامه و مسجد

 سرگروه از نكهیا محض به اعضاء اعضاست، یهادقت و هانگاه نیب ذره ریز در كه بداند

 در را یعلل خود یبرا است ممكن و بوده علت كشف دنبال به نندیبب زیآم ضیتبع یرفتار

 .ماست اصول و اهداف با مخالف یتیترب نظر از كه رندیبگ نظر

 : یشناس مخاطب در ضعف -5

 در شركت با زین و نیریسا و یمرب از تجربه كسب و مطالعه با است الزم جذب سرگروه

 اشراف با یو واقع در باشد، داشته یشناس مخاطب در را الزم ییتوانا یآموزش یهادوره

 فرد فرد شكل به نیمخاطب اتیروح زین و یمكان و یزمان اقتضائات ،یسن یازهاین بر

 یهابرنامه جهت هایزیر برنامه زین و آنها تك تك با برخورد در را خود یفرد یرفتارها

 تیترب تیفیك در یجد یهابیآس تواندیم موضوع نیا در یناتوان. دینمایم میتنظ یجمع

 . باشد داشته دنبال به را تیكم زین و مخاطبان
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 : سرگروه یمحور خود و ینیب خود -6

 را او نیمخاطب كه كند عمل یا گونه به سرگروه است ممكن شد اشاره كه گونه همان

 ذكر بیآس بر عالوه مسئله نیا ند،ینما یتلق محور را او و دانسته هابرنامه یانتها و ابتدا

 بدون یو شود موجب زین و بوده یمنف تبعات یدارا سرگروه شخص یبرا تواندیم شده

 اساس بر مشاوره ارائه و برنامه یاجرا به و جذب الت،یتشك و یمرب ییراهنما و مشورت

 . داشت خواهد دنبال به را ییها بیآس كدام هر كه بپردازد خود آراء

 : ها برنامه تنوع و تیجذاب عدم -7

 زشیر باعث كه هاست برنامه تنوع و تیجذاب عدم مرحله نیا در یجد یهابیآس از یكی

 نسبت جذب سرگروه و نیمسئول است الزم لذا.  شد خواهد جذب ندیفرا شدن نامطلوب و

 قیسال با آنها یهماهنگ و هابرنامه نمودن جذاب یبرا و داشته خاص توجه نكته نیا به

 . ندینما یزیر برنامه افراد

 : حیصح یریگ ارتباط عدم -8

 نام اعضا با حیصح ارتباط عدم به توان یم مطلوب جذب كی یجد یهابیآس ازجمله

 و خوب مناسب، ارتباط نتواند اگر سرگروه. دارد ییباال یمنف ریتاث جذب ندیفرا در كه برد

 از. بود نخواهد موفق نیصالح یها حلقه به افراد جذب در دینما برقرار افراد با یامانهیصم

 نظر مَدّ فراوان دقت با دارد وجود ارتباط رامونیپ كه را ینكات سرگروه است الزم رو نیا

 .  باشد داشته

 : موانع(  ب

 : آنان خانواده توسط اعضاء حضور منع -1

 جذب یهابرنامه در فرزندشان حضور مانع است ممكن مختلف علل به هاخانواده یبرخ

 خانه، طیمح از خارج در فرزند حضور از ینگران ،یلیتحص افت از ینگران شوند،
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 یبرا یكار راه دنبال به یمرب مشورت با سرگروه است الزم... و یاسیس غلط یهابرداشت

 . باشد مانع نیا رفع

 ( :نامناسب یفضا) مناسب امكانات یریكارگ به عدم -2

 حضور یبرا است یمانع هابرنامه یاجرا و جلسات یبرگزار نامناسب یفضا اوقات یگاه

 ... و رودخانه در شنا ابان،یخ در فوتبال یبرگزار مثالً  ها،برنامه در افراد

 : جذب در گذار ریتاث عوامل نامناسب برخورد -3

 ... ( :   و باشگاه دانشگاه، مدرسه، اءیاول) هدف طیمح – الف

 یعلت هر به جذب اماكن ریسا ای و مدرسه در نیمسئول ریسا ای و مدرسه ریمد است ممكن

 هابرنامه یاجرا در و بوده منظور طیمح در جذب یهاسرگروه حضور با مخالف

 در و نموده یابی علت ابتدا یمرب مشورت و یهماهنگ با صورت نیا در ند،ینما یكارشكن

 یمجار از صورت نیا ریغ در و رفع را آن باشد ما یها تیفعال متوجه ینقصان كه یصورت

 .میینما یم اقدام یقانون

 ( :«گاهیپا» هینیحس ، مسجد) جذب طیمح -ب

 خشن و تند یبرخوردها با... و هینیحس ای مسجد در حضور با نیمخاطب شود یم دهید یگاه

 یبرا شودیم یعلت خود نیا كه شوندیم مواجه امناء ئتیه ای و جماعت امام خادم،

 یبرا و شده یابی علت است الزم زین مورد نیا در. هابرنامه در حضور به نسبت یرغبتیب

 . میینما مشورت مؤثر عوامل ریسا و یمرب با آنها رفع

 

 : جذب مرحله انتظارات

 ـــ و هاروش یریبكارگ با ،جذب ندیفرآ یتمام در سرگروه رودیم انتظار مرحله نیا در
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 حاصل نیمخاطب یتیترب تیوضع از یقیدق یابیارز و شناخت مجموع در ،یتیترب یهاوهیش

 داشته مَدّنظر اند آمده انتظارات جدول در كه را مرحله نیا مطلوب یهاشاخص و نموده

 .باشد

 


