
 55 1129 بهار 111شمارة    

 
 
 
 

ارتباطی حضرت ی ها بررسی مهارت

 در قرآن و دختران شعیب موسی

  _____________________________________ 1دكتر احمد گلدار    _____________________________________ 
 91/9/1129: پذیرش تاریخ - 11/2/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
ارتباطا  انسانی یکی اند.  کنیم جهان ارتباطا  نام داده می جهانی را که امروزه ما در آن زندگی

، فراگررد ارتبراطی  تررین   این میران برا ارزش   در. رود شمار می به بشرهای  دستاورد ترین بزرگاز 
در . پیام دریافت شده توسط بشر اسرت  ترین مهمقرآن کریم . ارتباط خالق هستی با انسان است

در . شیوه ارتباط برقرار کردن با دیگرران مهرم تلقری شرده اسرت     ، قرآن به صراحت یا به اشاره
نمروده  تأکیرد   ارتبراطی هرای   ت شیوهبه اهمی، مختلفهای  خداوند با بیان داستان، سراسر قرآن

هرای   توان مهرار   ، میمختلفهای  ی شخصیتوگوها گفتاز میان ، قرآنیهای  در آموزه. است
، در داستان حضر  موسی و دخترران شرعیب  . خاصی را منطبق بر علوم ارتباطا  برداشت نمود

. تروان یافرت   مری  اثرر بخشری در ارتباطرا  میران فرردی را     های  ارتباطی و ویژگیهای  اسلوب
رمرز گشرایی و   ، غیرر کالمری در ارتباطرا    های  بسیاری از پیامها،  وگو گفتهمچنین در فرایند 

ارتباطا  در فرهنگ قرآن کریم با فرهنرگ   مهمتفاو  . توسط فرد مقابل دریافت گردیده است
 . انسانی استهای  بر هنجارها و ارزش، تأکید غرب

 .دختران شعیب، موسیی، های ارتباط ، مهار قرآن ها: کلیدواژه

 مقدمه 

امگا  ، روو مگی  والناوروهای بشر به شمار ترین بزر گرچه ارتباراس انسانی ام ا
ور . ارتباط خالق هسنی با انسگان االگت  ، فراگرو ارتباریترین  ور این میان باارمش
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مخنلفی را بگرای  های  ور ارتباط بووه و پیا  ها انسانرول تاریخ همیشه خداوند با 
 . شر توالط برگزیدگان  ارالال نمووه االتهدایت ب

پیا  الهی وریافت شده توالط بشر  ترین مهم قرآن کریم، ور گسنره تاریخ جهان
این پیا  الهگی بگا اثربخشگی فگراوان همگواره ور نشگیب و فگرام تگاریخ بگا          . االت
 . مصون بووه االت گزندام هر گونه ، ارتباری خا های  کانال

، ن ور خصو  علو  بشری نامل نشده االتقرآن کریم گرچه به صورس مدوّ
امگا ور محنگوای   ، بلکه کناب هدایت و راهنمایی بشر به الوی حیاس پاکیزه االت

د و ام انگواد  نگیر می منعدو بشری و علو  انسانی جان تامههای  وان ، این الخنان
، وهگد  مگی  قگرار هگا   انسگان کگه کگی  وحگی ور اخنیگار     مصاویالی الهی و های  پیا 

شگوو.   مگی  جدیدی ور کاربرو مفاهیم قرآنی ور منگدگی بشگر ایجگاو    رویکروهای
را ور  «ارتبارگاس انسگانی  » نگارنده ور این تحالیق برآن االت که برخی ام مباحث

اننخگاب موضگوعاس    اًمسگلم . قگرآن بررالگی نمایگد   های  بخ  کوتاهی ام واالنان
 ربگا االگنالرا  ارتباراس ترتیب منطالی نداشنه و رهیافت به آیاس نیز علو  مرتبط با 

تنها نشگان واونِ تگوانِ بگالالوه آیگاس     هدف ام این پووه  بلکه ، کامل نبووه االت
 . االتاس ارتبار های وان  االلوب مالایسه باور  قرآن

 (  communication) تعریف ارتباطات. 1
انگد.   جهگان ارتبارگاس نگا  واوه   ، کنیم می جهانی را که امرومه ما ور آن مندگی

 1. گیگرو  مگی  اراس انسانی ور محدووه روابط بشری شگکل بدون شک فراگرو ارتب
 To) کلمه ارتباراس به معنایهای ارتباراس بدین قرار االت:  ای ام تعریف چکیده

make common )بگه عبگارس   ور معرض عمو  قگرار واون االگت   ، یاعمومی کرون .
ط ارتبگا  2ویگر، فراگرو اننالال اریعاس، احساالاس و افکار ور میان مگرو  االگت.   

 . 1 ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1

 . 91 ، ارتباراس جمعی روابط بین الملل، اصغر، کیاعلی. 9
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 1یابگد.  االاس هسنی اجنماعی االت و با آن ابعاو گوناگون حیاس جمعی قوا  مگی 
ای االت که انسان برای اثرگذاری بر محیط و  لیههای اوّ ارتباط کیمی یکی ام ابزار
هگا و کگاه     برو و یکی ام والایل مهم افزای  پاواش کننرل و ورک آن به کار می

همچنگین ارتبگاطِ مگؤثر، فراینگد وو      شگوند.  تنبیهاتی االت که ام محیط حاصل می
وور  2ای االت که به تیش و مهارس فرالننده و گیرنگده هگر وو نیگام وارو.     جانبه

نهایت، محرومیت ام ارتباط الالم، باعث بروم مشکیس عارفی، اخیقگی و موال  
گروو. کووکانی که وچار فالر ارتباری هسنند قاور به نمای  احساالاس  جسمی می

 3وو.خوو نخواهند ب

 موقعیت داستان. 2

منگدگانی حضگرس   های  الوره قصص که بیانگر یکی ام بخ  91تا  99آیاس 
ایگن بخگ  ام   . موالی االت ور بروارنده نحوه آشنایی موالی با وو خگواهر االگت  

ور وو قسمت و به عبارس ویگر ور وو صحنه ارائه شگده  ، واالنان ور آیاس مذکور
موالی با وخنران االت و صحنه  حضرس وگوی گفتل مربوط به صحنه اوّ. االت
ن امفسر بیشنرربق نظر باشد.  میایشان با پدر این وخنران  وگوی گفت وربارةوو  

ور  4.حضرس شعیب االگت ، پدر این وخنران، المیزان تفسیرمؤلف قرآن ام جمله 
مگورو  ( آشنایی موالگی بگا وخنگران   ) ام این بخ  لفالط صحنه اوّ، تحالیق حاضر

که همان تحلیل واالنان ام ویدگاه ارتباراس انسانی االت بررالی قرار گرفنه االت 
یعنگی جریگان آشگنایی موالگی بگا پگدر ایگن وخنگران و         ، واالنان صحنه وو ِو به 

 . پرواخنه نشده االت، خواالنگاری و اموواج

 . 14  ، جامعه شناالی ارتباراس، باقر، خانیالارو. 1
 . 497  ، ترجمه مهدی ایران نواو، مدیریت و رفنار الاممانی، شرمرهون. 9
 . 151  ، اصول و مبانی مدیریت االیمی، محمدحسین، نیا الاجدی. 1

 . 19  ، 14ج، تفسیرالمیزان، محمدحسین، رباربایی. 4
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 ثرؤمراحل یک ارتباط بین فردی م. 3
 روابط. وجوو روابط بین فروی کارآمد االت، الیمت روانیهای  یکی ام نشانه

راحنگی و آالگای    ، اعنمگاو ، منبگع ایمنگی  ، ی ویگگر هگا  انسگان گر  و صمیمی بگا  
هگای   با توجه به خصگلت  پیامبران خدا ام جمله حضرس موالی 1هاالت. انسان

وگگوی   گفگت ام کگه   ام مهارس باایی برخوروارند؛ چنگان فروی و رالالت آالمانی 
 تگرین  مهگم  .گگروو  مگی  وریافگت این نکنه ور این واالنان به خوبی  حضرس موالی

نظر گرفنه شوو ایگن االگت   ورباید وگوی مؤثر  گفتکه هنگا  شرود یک ای  نکنه
که ممکن االت ررف مالابل به علت شر  و حیای ذاتی ام آغگام کگرون صگحبت    

آغامکننده و  کناره گرفنه بووند، گونه که وخنران شعیب ام مروان همانکند، امنناد 
 نیز نبووند.  صحبت با موالی

 ارتباط آغازین شروع یال: مرحله اوّ

هسنند که ویگگران بگا   هایی  شاخص ترین مهمرفنارهای کیمی و غیرکیمی ما 
، لگین تگأثیر  اوّ» فرامگوش نکنگیم کگه   کننگد.   مگی قضگاوس  وربگارة مگا   توجه به آنها 

وقنی که ررف مالابل ما شاهد رفنارهگایی باشگد کگه بگه      «.االتترین تأثیر  ماندنی
لگین  قطعگاً اوّ بینجامگد،  وب ور ذهگن   ؤنر  و مفعال شدن ررب واره یک فرو مح

 گذارو به حدی گرماما خواهد بوو کگه کگوه یخگی را نیگز آب     می اثری که بر وی
وخنران حضرس شعیب با وو ویوگی کناره گرفنن ام مگروان و راه رفگنن    2.کند می

به راحنی با هر جگوانی ارتبگاط کیمگی    ، با شر  و حیا که ور قرآن ذکر شده االت
، واشگنن  چگون ابگرام صگمیمیت   هگایی   حضرس موالی با مهارس. کنند نمی برقرار
، اوب او ور قرآن االتهای  ولسومانه به همراه حُجب و حیار که ام نشانهای  چهره
او ور . وهگد  مگی  هر وو خواهر را مورو خطاب قرار، پرالشی را کوتاه نمووه ةجمل

 . 25 ، مندگیهای  مهارس، حسین، ناصری. 1
 . 24  ، همان. 9
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 . ه الامی نمایدتوانست ارتباط آغامین خوبی را ممین وگو گفتاین  فرایند

 گو و مرحله دوم: ادامه گفت

شرطِ ام  ایجاو یک ارتباط وو وگو،  گفتورالت االت که توانایی شرود یک 
بخگ   وگگو،   گفگت توانایی اوامه واون به یگک  . اما شرط کافی نیست، جانبه االت

ارتبگاط بگا    ةارتباری االت که به توانمند شدن فرو ور ممینگ های  ویگری ام مهارس
 باید مگورو توجگه باشگد    وگو گفتنکاتی که ور اوامه  ترین انجامد. مهم می ویگران

 بدین قرار االت: 

هنرخوبگوشدادن-الف
االت کگه هگم   هایی  توانایی ترین مهمواقعیت این االت که گوش واون یکی ام 

چگرا کگه بگا    ؛ کگاربرو وارو وگو،  گفتیک ة هم ور اوامه و هم ور خاتم، ور شرود
ح معمواً حسّ خووارمشمندی ور فرو مالابل فعال شده و خوب گوش واون صحی

یکگگی ام کنگگد.  سگگهیل مگگیتای  رونگگد ارتبگگاط را ور هگگر مرحلگگه، همگگین موضگگود
واشنن گوش شنوا و برخورواری ام  مهم پیامبران بویوه پیامبر اکر های  ویوگی

 کگه بگه عنگوان یگک ابگزار مهگم ارتبگاری ور        ه، چناناین مهارس ارتباری مهم بوو
 وگگوی  گفگت ور ( 41/توبگه . )شگده االگت  تأکید  ور قرآن بدان، با مرو وگو  تگف

فرو مالابل توجه های  ررفین بر محنوای صحبت، حضرس موالی و وخنران شعیب
و کرونگد  مطالگب را وریافگت   ، واشنند و آگاهانه و با تمرکز بر الخن ررف مالابل

ب ور پاالگخ  وخنگر شگعی  . اریعاس ام  را ور اخنیگار رگرف مالابگل قگرار واونگد     
وهگیم تگا چوپانگان برونگد و پگدرمان       نمگی  گفت: ما گوالگفندان را آب  موالی

 (91/قصص. )الالخوروه االت
وگگو شگده    منگد بگه اوامگه گفگت     شوو که او عیقه ور پاالخ وخنر شعیب مشاهده می

کگرو. اینکگه او پگس ام     االت. اگر چنین نبوو، با پاالخی کوتاه ارتباط کیمی را قطع مگی 
واون گوالفندان ور میان مروان، ام وضگعیت پگدرش الگخن بگه میگان      ررب مشکل آب 
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 وهنده آن االت که حضرس موالی ور گفت و شنوو مؤثر، موفق بووه االت.   آورو، نشان

وگوگفتمندیدرعالقه-ب
عاملی االت که به الرعت توالط هر  وگو گفتمندی به اوامه  ور حالیالت عیقه

 دکنگ  مگی  صگحبت  با ویگری نی کسیوق، به همین علت. شوو می وو ررف کشف
االت ای  واالطهوگو،  گفتمندی به  عیقه، اوامه پیدا کند وگو گفتکه د اگر بخواه

این مهم جگز بگا مهگرورمی و صگمیمیت      1. را به این مالصوو خواهد رالاند اوکه 
میسر نخواهد شد. گفننی االت رمز موفالیت پیامبران و همه مصگلحان ور جوامگع   

الت آنان نسبت به مرو  بووه االگت. خداونگد ور وصگف    مخنلف، ولسومی و شف
رالولی ام خووتان به الراغ شما آمده االت کگه رنگج و   »فرماید:  می پیامبر اکر 

الخنی شما برای او گران االت. ولسوم شماالت و نسبت به مؤمنان بسیار مهربان 
 (191)توبه/ 2«االت.

االگت  صگورس گرفنگه    وگوی کوتاهی که میان وخنگران و موالگی   ور گفت
شوو که وخنران مخصوصاً وخنری که ام جانب پگدر مگامور ابگیغ پیگا       معلو  می

قرار گرفنه، که پس ام مشاهده رفنار  گروو، چنان تحت تأثیر الخنان موالی می
 ، حنی به او عیقه مند نیز شده االت. عملی موالی

 قدرت و ارتباط  - ج

بررالی اقندار میگان  ، راسیکی ام روندهای بسیار هیجان انگیز ور مطالعه ارتبا
 واوهاو قگدرس ام الگوی ویگگران بگه     ، خگوو قگدرتی نگدارو    . گوینگده فروی االت

اقنگدار  ، اگگر یکگی  ، ور ارتباط وو نفگره  3اند.  کسانی که با آنان ور مراووه ؛شوو می

 . 111 ، مندگیهای  مهارس، حسین، ناصری. 1
 . 924  ، مندگیهای  مهارس، محمدحسین، توانایی. 9
 . 95  ، 9ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1
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اعنبگار و  . تواند غلبه خوو را به ررف مالابل تحمیل کنگد  نمی را نپذیرو او یویگر
ورننیجه پذیرش ایگن اقنگدار   ، فرو مالابلهای  الاید و خواالنهارمش قائل شدن به ع

و ررم نگگاه یگا ام حگااس چهگره     ها  این اعنبار و ارمش به راحنی ام چشم. االت
 1.یابد می این را به خوبی ور ررف مالابلمشخص االت و 

رو و بگدل  ، موالی و خواهران صورس گرفتمیان کوتاهی که  وگوی گفتور 
وگگویی  چگونه االت که خواهران ور گفت. یً مشهوو االتکامها  کرون این نشانه

بسیار الاوه و کوتاه به آن جوان اعنماو کروند و الد ارتباری خوو را با او شکسنند 
، کامیً روشن االگت ، آنچه ور واالنان. کاری انجا  وهد، و اجامه واوند که برایشان

هگای   حالگت  اش ماننگد  آن االت که موالی اقنگدار خگوو را ور ارتبگاط غیرکیمگی    
ور ای  چهگره نمایانگد و اگگر غلبگه    هگای   نفوذ چشم و به رور کلی حالت، راهری

اند.  ور واقع وخنران این غلبه را پذیرفنه، ارتباط ام جانب موالی اتفاق افناوه االت
. واونگد  نمی را اوامه وگو ، گفتور غیر این صورس به آالانی رابطه را به هم ریخنه

، آنجگا کگه   دنگ اشگاره لطیفگی بگه ایگن موضگود وار      ،نهج البیغگه ور  اما  علی
شگد    می روبا هر کس که روبه 9«.هِفسِی نَلَی عَنانَعَا اَلّیً اِجُرَ الیتُا لَمَ»فرمایند:  می

  «.واو می یاری، مرا ور شکست خوو

 مرحله سوم: پایان دهی

اگر . ور ارتباری وو جانبه حائز اهمیت االتمناالب  وگو گفتپایان واون یک 
های بین فروی را به برخاالنن هواپیما ام الطح ممین و پگروام را بگه    ود ارتباطشر

همان فروو هواپیماالگت کگه    وگو گفتپایان یک ، تشبیه کنیم وگو گفتاوامه یک 
ممکن االت انرژی مصگرف شگده ور وو مرحلگه    ، اگر فروو به ورالنی انجا  نشوو

 . 94  ، همان. 1
 . 111حکمت ، نهج البیغه. 9
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 1. به هدر روو، قبل
ای  وگو و ارتباط بین فگروی بگه شگیوه    فتواون به یک گ پایانآنچه مهم االت 

ور ارتباط کیمگی   هنر حضرس موالی. مناالب االت که اثرگذار و عمیق باشد
مذکور آن االت که توانست ارتباط گذرا را به ارتباری وائمی تبدیل کند کگه ایگن   

پایگان وهگی   هگای   ام ویگگر نشگانه   .یکی ام کارکروهای مهم ارتباری االگت ، خوو
ی کیمگی را بگه   وگگو  گفگت آن االت که ایگن   کیمی موالیمناالب ور ارتباط 

ى هل  لام  . انجا  عملی صالح خنم نموو لق  و بگا آب واون بگه   ( 94 /قصگص ) ... ف س 
نشان ، انگیزه صحیح خوو را ور ارتباط، گوالفندان و انجا  کار خیر و خداپسندانه

ه حُسن نیگت  نشان، کاری را انجا  واون، بدون ورخواالت اجر و مزو گمان . بیواو
 . جوان االتیک و اخی  و شایسنگی 

 اثربخشی. 4

ل: بُعگد عمگل   اوّ. اثربخشی ارتباراس میان فروی شامل وو بُعد االاالگی االگت  
وو : . هاالت به اهداف و خواالنه والنیابیکه همان والناورو و ( pragmatic) گرایانه

ل و لذس و که رضایت ام انجا  عم( personal-satisfaction) بُعد خشنووی شخصی
  2. شعف ورونی االت
با آب واون به . وو بُعد اثربخشی به صورس کامل مشهوو االت، ور این واالنان

موالی موفق شد مشکل وخنران را برررف الامو و با کسب رضگایت  ، گوالفندان
بیانگر لذس و شعف ، خارر ام انجا  عمل صالح به ویوار تکیه مو و منن وعای او

 . ورونی اوالت
ممکگن االگت فالگط بگه بُعگد       :کاری را با اکراه و اجبار انجگا  وهگد  اگر انسان 

 تگرین  مهگم یکگی ام  . نبگروه باشگد  لگذس  ولی ام کار خوو ، گرایانه والت یابد عمل

 . 119  ، های مندگی مهارس، حسین، ناصری. 1
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کارهگا را  ، آن االت که با انگیزه قوی و برای جلب رضای حق تعالی رصفاس انبیا
 توانگد نگارر بگه    ی، مگ البنه این وو بُعد ور مالایسه با فرهنگ  وینگی  . وهند می انجا 

 1. باشد «حسن فاعلی» و «حُسن فعلی»

 اثربخشی در ارتباطات میان فردیهای  ویژگی

 (openness)گشودگی-لاوّ

احساالاس و تفکراس خوو را کگه کگامیً   ، یعنی شخص فرالننده پیا گشووگی 
ور اخنیار ویگری قرار وهد و مگثیً ام منگدگی شخصگی خگوو     ، به آن واقف االت

این . االرار مندگی خوو را بیان کند، حنی ور شرایطی. ب الخن بگویدبرای مخار
نوعی اشنیاق بگرای پگذیرش مسگئولیت ام جانگب     ، بیانگر کار ام ررف پیا  وهنده

 2. کسی و تسلیم و پذیرش ام الوی گیرنده پیا  االت
ایگن  ، وارای ویوه الخن گفنن خداوند با پیامبران هگوهای قرآنی ب و گفتبیشنر 

ى خداوند ام موالی پرالید:. االت ویوگی وس  ا م  ا تِل ك  بِی ِمیِْك  ي  م  ( 17/رگه . ) ... و 
صورس مفصل کاربروهای عصای  را تشگریح  ه ولی موالی چندین پاالخ واو و ب

الهگی  والگنوراس  خوو را آماوه پذیرش مسئولیت و تسگلیم  ، ور واقع موالی. نموو
عصای  به عنگوان معجگزه   خداوند به موالی گفت که ام ، معرفی نموو و ور اوامه

 .تواند االنفاوه کند که همان اعطای مسئولیت االت می الهی نیز
یکی ام عوامل بسیار مهم ور ممینه تأثیرپذیری، تفاوس افراو ام نظگر جنسگیت   

بگا  ، ور واالنان وخنگران شگعیب   3االت. منان به راهر تأثیرپذیرتر ام مروان هسنند.
ور  «گشگووگی » عنصگر ، یجاو کروفضایی که موالی ام جهت صمیمیت و محبت ا

ورخواالت کمک خوو را با وو جمله بیان رو  ام این ؛الخنان وخنران مشهوو االت

 . 45  ،آیین مندگی، احمدحسین، شریفی. 1

 . 115 ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 9
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االت  یکی اینکه حاضر به اخنیط با مروان نیسنند و وو  آنکه پدرشان پیر، کروند
جگه گرفگت کگه    یتوان اینگونه نن می ام محنوای الخنان. تواند به صحرا بیاید نمی و

چنان اثربخ  بووه که ور ایجاو یک  کیمی و غیر کیمی موالی رفنار و گفنار
 . موفق عمل کروه االتمؤثر  ارتباط

(Empathy)همدلی-دوم
همدلی کرون یعنی احساالی را واشنن که ویگران نیگز بگدان احسگاس والگت     

همدلی توانایی یک فگرو   .همدلی یعنی ایجاو احساس مشنرک با یکدیگراند.  یافنه
ور یگک لحظگه   ای  تجربی وریابد که فگرو ویگگر چگه تجربگه    ای  گونهاالت که به 

مهارس ارتبگاریِ هگرکس را بگه تعریگف او ام     ، برخی کارشناالان 1. مشخص وارو
. همدلی ور برگیرندة همانند الامی و نزویکگی بگه ویگگران    کنند می همدلی مرتبط

 2االت. 
کگرو   می حضرس موالی اگر ام ویدن آن صحنه تنها احساس تأالف و ناراحنی

ور ، ولی چون وارو صحنه شد و به کمک آنگان شگنافت  ، فالط همدروی کروه بوو
ور واقع حضرس موالی نپسگندید کگه وخنگران بگا     . این جریان همدلی کروه االت

مروان غریبه اخنیط و همدوشی واشنه باشگند و نپگذیرفت کگه آنگان ور فضگایی      
هگای   باورها و ارمش، گوالفندانشان را آب وهند و با عمل خوو، مخنلط با مروان

 . آنان را تأیید و تمجید نموو

 (Supportiveness)حمایتگری-سوم

االت که ور یک فضای حماینگرانه ای  یک رابطه میان فروی و قابل اتکا رابطه
. ارتبگاط نیگز مناالگب نخواهگد شگد     ، شکل گرفنه باشد و تا این فضا شکل نگیرو

 . 192  ، های مندگی مهارس، حسین، خنیفر. 1
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مخارب . ارتباری کامل و موفق نیست، ارتباط ور فضای توأ  با ترس و اضطراب
. کنگد  مگی  آرا  آرا  حرکگت ، مانند حلزونی باهوش که اک خوو را بر پشت نهاوه
روو و تگا خطگر مرتفگع     مگی  هر ممان احساس خطر کرو به ورون اک خگوو فگرو  

 1. آورو نمی الر ام آن به ور، نشوو
. االگت  فضای حماینی کامیً مشگهوو ، وگوی موالی با وخنران شعیب ور گفت

ور چنین فضایی بوو که وخنران احوال خوو را بیان کرونگد و ور خصگو  پگدر    
 توضیح واوند.  به گوالفندان آب نداوندور حضور مروان، خوو و علت اینکه 

این حماینگری ام جانب خداوند ، حضرس موالی ور صحنه ویگری ام واالنانِ
ا بگراورش هگارون   آنجا که خداوند به حضرس فرمان واو که بگ ، خورو می به چشم

أ تِی لاه   گونه االگت:  تعبیر قرآن این. نزو فرعون بروند و رالالت خوو را بیان کنند ف 

ّبلك   وّل  ر  س  وّل  إَِنا ر  ق   «رفگنن »را بگه   «اَتَگی » کلمه، قرآن ( بیشنر منرجمان92 /ره) ف 
 کگه  ور حگالی  «... پس به نزو فرعگون برویگد بگه او بگوییگد    »: اند کروه آوروه امعن

به معنای آمدن االت نگه  ( أتی ) آن االت که ورالتررافت این عبارس ور ترجمه 
و معنگای حمگاینگری    2 «... پس به نزو فرعون بیایید و به او بگوییگد » یعنی؛ رفنن

گروو که خداوند بگه حضگرس    می این کلمه پدیدار ورالتتنها ور صورس ترجمه 
شد که ما هم نگزو فرعگون   بخ می وهد و به او ارمینان خارر می قوس قلب، موالی

 گویگد:  مگی  مخصوصاً اینکه ور اوامه عبارس. کنیم می هسنیم و بر اعمال او نظارس
مفهو  نزویکگی  ، خطاب به فرعون «ربّک» که «.ما فرالناوگان پروروگار تو هسنیم»

لا یگه  رگور کگه ور آ   ان. همرالاند می و حضور حماینی خداوند را کامل تر لال  م  ق 

ال   ام  ق  ب ک  ّط  قِ خ  بِلُي   یت ا ّل  ن س  لی    ك  ون لا ش  ب  أ  لاء و  لِدر  الّرع  َتى ي ص   میحظگه ( 91)قصگص/  ح 
اما ور محنوای مطالب و ؛ عباراس بسیار محدوو و خیصه بیان شده االتشوو،  می

 . 111  ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1
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فضای حمگاینی کگامیً مشگهوو    وگو،  گفتغیر کیمی ام وو ررفِ های  ارالال پیا 
 . االت

(positiveness)گراییمثبت-چهارم
ل: اوّ. یی ور یک ارتباط میان فروی حگداقل بگه الگه جنبگه تکیگه وارو     گرا مثبت

فگروی کگه احسگاس    . نی برای خویشنن ور نظر واشگنه باشگیم  احنرا  مثبت و معیّ
ناخوشایندی نسبت به خوو وارو بی تروید این احساس را به نحگوی بگه ویگگران    

الگو : مشگاهده   . گران اننالال وهگیم وو : احساس خوشایند را به وی. کند می مننالل
 1. تمایل و اشنیاق ام الوی مخارب

بیگان  ، قگرآن کگریم ور وصگف پیگامبران الهگی     های  واالنانهای  یکی ام ویوگی
این . گو با مخارب االت و موفالیت آمیز و اعنماو به نفس آنان ور گفتهای  صحنه

، واالگنان حاضگر   ور. انبیار ور قرآن قابل مشاهده االتهای همة  ویوگی ور واالنان
همه حاکی ام صفاسِ واای نفسانی  قرآن ام مبان حضرس موالیهای  نالل قول

ِ  عبگاراتی چگون  . و عزس نفس باای اوالت أت ي  لر  ِل   ام 
ِِ و لد  ِمل  د  ج  و  لا ... و  لال  م  ق 

ام   ب ک  ّط  ّص  ... خ  ص  ق  ی ِه ال  ل  ق َّص ع  كِیلل  ... و  لول  و  ق  ا ن  ل  م  اهلل  ع  و ور ( 91 - 91)قصگص/  و 
هگای   نهایت بامخورو این احساس مثبت را به صورس تمایل و اشگنیاق ور پاالگخ  

توان میحظه کرو که  می وخنران ور بیابان و همچنین حضرس شعیب ور منزلشان
 . موفق بووه االت، ثرؤچگونه حضرس موالی ور برقراری یک ارتباط الامنده و م

(Equality)تساوی-پنجم
رگرفینِ ارتبگاط   . با یکدیگر مساوی نخواهند بگوو ها  جنبه همةهرگز وو نفر ام 

. بها و ارمشگمند  باید توجه واشنه باشند که هر وو انسان هسنند و موجوواتی گران
ور حگین  ، ویگری واروهای  موقعیت و مالا  و برتری، اگر یکی ام وو ررف ارتباط

 . 112  ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1
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تحالیالاس بر . نمایدخوو را به مخارب نزویک ، را ام بین بروهها  ارتباط باید فاصله
این پایه االنوار االت که اثربخشی ارتباراس میان فروی ور صورس وجگوو تشگابه   

 1. بیشنر االت، اعضا با یکدیگر
و حکمرانگان  حاکی ام آن االگت کگه پیگامبران بگرخیف     ، اوبیاس خا  قرآن

 وآمگد  ور بامار رفت. واوند می همواره خوو را ور الطح عمو  مرو  قرار، پاوشاهان
حنگی  . خوروند می به همراهشان غذا، با آنان نشست و برخاالت نمووه، روندک می

بگا   گرفنند این بگوو کگه چگرا پیگامبر     می یکی ام ایراوهایی که به پیامبر اکر 
همه پیامبران این ویوگی را . خورو و با آنها ور بامار رفت و آمد وارو می مرو  غذا

به جمگع  ای  به روری که اگر غریبه، الاخنند می واشنند که خوو را به مرو  نزویک
شگناخت و ایگن ام امنیگاماس و عوامگل موفالیگت همگه        نمی پیامبر را، آمد می مرو 

ور واالنان حاضر نیز حضرس موالگی  . شان االتیپیامبران ور ایجاو رالالت الهی ا
به رگوری کگه وخنگران    ، به عنوان یک فرو عاوی با مرو  ارتباط برقرار کروه االت

و وو مگؤثر   توانسنند با او صحبت کنند و ور یک فضای ارتباری شعیب به راحنی
 . ررفه شرکت نمایند

 خودآگاهی. 5

االگت و بگه نوبگه     فراوانگی بامشناالی خوو ام نظر الیمت روانی حائز اهمیت 
هگای   بیشنر افراو ام توانگایی . بسزایی واروتأثیر  خوو ور توان ارتباری ما با ویگران

نشگان  هگا   پگووه  . که ام چه توان باایی برخوروارند وانند نمی خوو بی خبرند و
کلیگد االاالگی بسگیاری ام    ، وهنده آن االت که بامشناالی خوو ام بسیاری جهگاس 

آگاهی ام خوو بر رفنار ارتباری . اجنماعی و گروهی االتهای  رفنارها و موفالیت
بگا  انگد   شناالند و به خووآگاهی رالیده می که خوو را افراوی. گذارو تأثیر می ما نیز

خوو چه به گونه کیمی و های  توانند به تشریح خوو و خواالنه می راحنی بیشنری

 . 191  ، 1، جهمان. 1
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 1. چه غیرکیمی بپروامند
پس ام آب واون گوالفندان، ور الگایه ویگوار آرا  گرفگت و ام     حضرس موالی

اینکه توانسنه بوو کار خیری انجا  وهد و خدمنی نماید، گویگا بگا خگدا ام خویشگننِ     
ت که این توانایی و موفالیت مگن مرهگون الطگاف توالگت و بگا      گف خوی  الخن می

اش بگه عنگوان یگک     توجه به نگرش مثبت نسبت به خوی  و ایفای نالگ  اجنمگاعی  
ام  جوانمرو، بدون چشمداشنی به وخنران کمک کروه بوو. رضایت خگارر موالگی  

بی رفت به خو آن جهت بوو که نالشی را که به عنوان یک جوان مؤمن ام او اننظار می
 ایفا کروه و ور شرایط فعلی خوو را ور معرض الطاف الهی قرار واوه االت.  

وخنر شعیب نیز با توجه به تصگویری کگه قگرآن ام او    ، ور صحنه ویگر واالنان
به تنهایی توانست  ؛ میراباایی برخوروار بووه االت «خووآگاهی» ام، وهد می ارائه

پدرش را که ور واقع خواالنه بر ترس و اضطراب و خجالت مسنولی شوو و پیا  
بیگانگر   «االنحیار» کلمه. بیان وارو، خووش نیز بوو با شهامت و اعنماو به نفسِ باا

آن االت که آن وخنر العی ور غلبه بر احساالاس و کنمان عیقه قلبگی خگوو نیگز    
 . واشنه االت

حضرس موالی ور پاالخ به شگعیب ور خصگو    ، ور صحنه الو  این واالنان
بگرای  ( هشت الال یا وه الگال ) هریک ام وو پیشنهاو» وان کرو:مهریه همسرش عن

ن قرآن ور مفهو  امفسر ک ام وو احنمالی کهیقابل پذیرش االت که هر ، کارکرون
 حضرس موالیهای  نارر برمثبت اندیشی و اعنماو به تواناییاند،  آیه ذکر کروه

ک را یگ هگر  ؛ کنگد  نمگی  ل: هشت الال یا وه الگال بگرایم فرقگی   تفسیر اوّ. باشد می
 .کنم می بخواهی قبول

ک را خواالنم یتفسیر وو : باید حق اننخاب ور وو پیشنهاو با من باشد که هر 
 2.بپذیر 

 . 111 ، 1، جهمان. 1
 .75 ، 9ج، تفسیر المیزان، محمدحسین، رباربایی. 9
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 اوج مرتبه خودآگاهی، عرفان 

احاره به میزان خداباوری و معنویگاس و  ، مراتب خووآگاهی ترین مهمیکی ام 
 . عرفان ور مندگی االت

را ور این  خشانی ام حضرس موالیقرآن کریم فضاهای بسیار روشن و ور
، ور الن جوانی موالی وهد حضرس میبه تصویر کشیده االت که نشان ، آیاس

بسیار اهل مراقبه و صیانت ام نفس بووه االت و ور حال الیر و الگلوک و تالگرب   
َجله   ور تفسگیر آیگه  ( ره) روری که عیمه رباربایی هب، به الوی حق تعالی و  مل َلا ت  و 

د   اء م  ق  بّ تِل  ى ر  س  ال  ع  ِْ  یي    ق  اء الَسبِیلِ  یأ ن ُّي  ِدي  و  ام این آیگه  » گوید: ( می99/قصص) س 
اعمال خوو مراقبت شدیدی واشنه که هیچ عملی ور  شوو که موالی می معلو 

 1 «کروه مگر برای رضای پروروگارش.  واوه، حنی اراوه هم نمی انجا  نمی
یان واالنان وخنران شعیب ور اله ور جر به رور کلی حااس معنوی موالی

 :مجسم شده االت، صحنه
ي    : هنگا  رهسگپار شگدن بگه الگوی مگدین       - الف لد  لاء م  ق  َجله  تِل  و  مل َلا ت   ... و 

 (.99/قصص)
ّب إِنّ : پس ام آب واون گوالفندان و تکیه مون به ویوار  - ب ال  ر  ق  ل ت   یف   ا أ نز 

ملِ

ِقُي   َی إِل    ف 
ُي    (.94 /قصص) ِم   خ 

اهلل  : برای اموواج و تعیین مهریه پس ام قبول شرط حضرس شعیب  - ج و 

كِیل   ول  و  ق  ا ن  ل  م   (.91/قصص) ع 

 خودآگاهی و توکل بر خدا

، ارتباراس انسانی با ارتباراس ام ویگدگاه قگرآن کگریم   های مهم  یکی ام تفاوس
توکل ور فرهن  . باط االتیک ارت فرایندباور واشنن نال  خداوند و اراوه او ور 

 . 15  ، 14ج، نهما. 1
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توکل بگه معنگای   » به عبارس ویگر:. ی الپرون امور به خداوند االتاقرآنی به معن
آماوه الامی مالدماس کار و تیش کامل و الپس تکیه و اعنماو به قدرس بی کران 

 کند احسگاس  می کسی که به خدا تکیه. «رهانه به معنای رها کرون کا، الهی االت
ام  ؛قدرتمند و همیشگه منگده وارو کگه همگواره بگا اوالگت       گاهی د که تکیهنمای می
کنگد و یگا والگت     نمی ناراحنی و تنهایی، ناامیدی، اضطراب، رو احساس ترس این

وهنگده ور فراگگرو    ممکگن االگت پیگا     1.کنگد  مگی  کم این حااس کمنر به او روی
و رعایت اصول و هنجارها به موفالیت نرالگد  ها  تیش همةارتباری پس ام انجا  

هگای   ور اجرای اهداف خوو با شکست مواجه شوو که ور این صگورس آالگیب   و
، چون همواره ور هر کانگال ارتبگاری   ؛فراوان روحی و روانی را باید تحمل نماید

پس ام آنکه موقعیت  حضرس موالی 2.وور ام اننظار نیست( پارامیت) اخنیل
ارمیگابی جریگان    ور پایان باتوکل بگه خگدا بگه   ، موجوو را به خوبی مدیریت نموو

الطاف الهی را به اننظار نشست و ، خوی ة پرواخت و با تکیه واون به ویوار آیند
هگا   پروروگارا من به آنچه که تو برایم ام خگوبی »: به خدای خوی  عرضه واشت

اقگدا    ور واقگع حضگرس موالگی   ( 94)قصص/ «. فرالنی به شدس نیاممند  می
 . االت «توکل» داوند الپرو که بیانگر مفهو خوو را انجا  واو و اوامه کار را به خ

 غیرکالمیهای  پیام. 6

این نگود  . ارتباری مندگی بشر االتهای  کانال ترین مهمغیرکیمی ام های  پیا 
بگرخیف مبگان کیمگی کگه نیاممنگد       .مبان بشر بووه االتترین  پیا  رالانی ویرینه

با وجگووی کگه   . این مبان اغلب نظری بووه نیاممند آمومش نیست، آمومش االت
لیکن اصطیب ، ارتباری تنگاتن  وارند، حااس و حرکاس بدنهای  مرو  با والت

 . 129  ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، علیرضا، کمالی. 1
 . 41  ، مبانی ارتباراس جمعی، محمد، واوگران. 9
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آلبگرس   1.آورو نمگی  غیرکیمی برای اغلب مرو  مفهو  روشنی به ارمغانهای  پیا 
ها شفاهی  وهدکه تنها هفت ورصد ارتباط های خوو گزارش می مهرابیان ور بررالی

، گگوییم  مگی  آنچگه » به این ترتیب باید بدانیماند.  وهورصد آنها غیر کیمی بو 21و 
 2 «. ام اهمیت کمنری برخوروار االت، گوییم می گونه که نسبت به آن

 غیرکالمیهای  فرهنگی در پیامهای  تفاوت

یک ام رفنارهگای مگا بگه     آمومو که کدا  می فرهن  به صورس غیرمسنالیم به ما
تفگاوس رفنارهگا و   ، وخنران شعیب ور واالناناند.  صورس هنجار و ارمش ورآمده

افناوه  جاهای  هنجارها و ارمش. با یکدیگر به وضوب قابل مشاهده االتها  آرمان
فرهنگ  خگا    . ویگر آشگکار االگت  های  ور یک فرهن  و تفاوس آن با فرهن 

مخنلگف   هگای  ام راهآمومو که چگونگه بگا ویگگران     مخاربان میوخنران شعیب به 
ام ، گوید که ام آواها و صگدای خگوی    می نگشان به آنانفره. ارتباط برقرار کنند

به ویگران ، حرکاس و جنب  خوو و حنی ام رریق لباس پوشیدن و ررم راه رفنن
آمومو که ونیا را چگونه و ام چگه   می هر فرهن  به اعضای خوو. پیا  ارالال کنند

 . ببیند و رفنارهای خوو را چگونه شکل وهدای  ماویه
غیرکیمی منعگدوی  های  پیا ، خنران شعیب توالط قرآن کریمور نالل واالنان و

بگه وو  ، خگورو  مگی  که حاکی ام فرهن  حیا و عفت و ایمان به خداالت به چشم
 :کنیم می اشارهها  مورو ام این پیا 

 (Communication distance)فاصلهیافضایارتباطی-الف

 «قلمروجگویی » آن را رفناری وجوو وارو کگه ، ور ربیعتِ انسان حنی حیواناس
فاصگله خگوو را بگا ویگگران تنظگیم و      ، برای به تحالق رالاندن این رفنار. نامیم می

 . 971 ، 1ج،ارتباراس االیمی، علی اکبر، فرهنگی. 1
 . 194  ، ترجمه منصور شاه ولی، های ارتباری مهارس، رابرس، بولنون. 9
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ایگن  . کنگیم  مگی  ن کروه و آن ویگری را ور ورای آن تصورجایی را برای خوو معیّ
 ام کن  منالابل افراو و اینکه چه احساالگی وارنگد و چگه   ای  مالدار فاصله به رابطه

بگا جگنس    اشگخا   مواجهگه هگا، ور   ارو. ور همگة فرهنگ   ، بسنگی و«... کنند می
 1.تعریف خاصی وارندها  فاصله، مخالف

یکگی ور  . موضود فاصله ووبار مطرب شگده االگت  ، ور واالنان وخنران شعیب
انِ  عبارس ود  ِ ت ذ  أت ي  ر  ِ   ام 

ِِ و د  ِم  د  ج  و  له   وو  ور عبگارس (. 91)قصگص/  و  اءت  ف ج 

ا َت  ِش  امَه   د  ل   یإِح  ی اءع  تِح   (.95)قصص/  اس 
، تذووان را به معنای الوق لسان العربچنین االت:  «تذووان»بررالی تفسیری 

به معنای وور رانگدن و جلگوگیری    جوامع الجامعو ور  2واون و ررو کرون آوروه
کند:یکی، منگع مگرو  ام نزویگک شگدن بگه       وو احنمال ذکر می البیان مجمع 3کرون.

 4ن گوالفندان ام مخلگوط شگدن بگا گوالگفندان ویگگر.     گوالفندان و وو ، بامواشن
ور  5گوید: وخنران خوو را ام جماعت وور کروند به ولیل صیانت خوو. میبدی می

گویگد:   تگر االگت. او مگی    های غیر کیمگی نزویگک   به پیا  کشافاین میان، تفسیر 
 .6وخنران نگاه نارران را ام چهرة خوو وور کروند تا ویده نشوند

وخنران فضای خاصگی را  شوو آن االت که  تفاالیر االنفاوه می آنچه ام مجمود
االگت و   «اجنمگاعی فاصلة » همانوان  ارتباراس،  اننخاب کروند که ور اصطیب

 .با آنان برخورو فیزیکی نمایند، نخواالنند که با مروان هم ووش شده
اور وومین آیه نیز  امَه   لد  ه  إِح  اءت  ی اء یَت  ِشل ف ج  لتِح  لل  اس  بیگانگر  ( 95ص/)قصگ  ع 

االت که ربعاً ایگن فاصگله ام    به حضرس موالی انوخنریکی ام نزویک شدن 

 . 977  ، 1ج، انسانیارتباراس ، علی اکبر، فرهنگی. 1
 . 147  ، 1ج، لسان العرب، محمدبن مکر ، ابن منظور. 9
 . 512 ، 4ج، جوامع الجامع، جمعی ام منرجمان. 1
 . 111 ، 11ج، تفسیر مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرالی. 4
 . 925  ، 7ج، اابرار ةعدکشف ااالرار و ، رشیدالدین، میبدی. 5
 . 411  ، 1ج، ن حالایق غوام  الننزیلالکشاف ع، محموو، ممخشری. 4
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فاصگلة  »وروان  ارتباراس، این فاصله . تر بوو بسیار نزویک، فاصله با مروان ویگر
رالگو  ور موضگود    آواب و، منطاله جغرافیایی، جنسیت، البنه الن. االت «عمومی
 1 .آورو می را به وجووهایی  تفاوس، فاصله

(Body Movement)هاحرکاتاندام-ب
عیئمگی  االگت.   حرکاس بدنها،  انسانهای ارتباری میان  یکی ام بهنرین کانال

 بدن فرالناوه یکه توالط الر و حرکاس صورس و چشم و تماس چشمی و اعضا
حرکگاس بگدن افگراو چیزهگای      2. و اثرگذار باشگد  اتواند بسیار پرمعن ، میشوو می

وگوی کیمگی مگا    ها و حرکاس به گفت گویند. اشاره آنها به ما می بسیاری ور بارة
تگوانیم   کنند. ام رریق حرکاس بگدنی خگوو، مگی    شفافیت بخشیده، آن را تنظیم می

 3احساالاتمان را اننالال وهیم. کلماس اوا شده را تالویت و بر روی آن تأکید کنگیم. 
 «بیروالگیل ». الگت چشم و تماس چشمی یکی ام ارمشمندترین منابع اریعگاتی ا 

تخمین موه االت که بی  ام هفنصد هزار عیمت فیزیکی ممکن وجگوو وارو کگه   
توان به آنها والنرالی پیدا کرو و مفاهیمی را بگه   می ام رریق حرکاس اعضای بدن

 4. ویگران اننالال واو
ا َت  ِشلور آیة قرآن کریم حالتِ راه رفنن وخنر شعیب را  امَه   لد  له  إِح  اءت  لل   یف ج   ع 

ی اء تِح  بگه  ، غیرکیمگی منعگدو بگووه   هگای   که به همراه ارالال پیا ( 95/قصص) اس 
 . تصویر کشیده االت

اما راغب به معنای  5ور بیشنر تفاالیر، االنحیا به معنای شدّس حیا آمده االت، 

 . 192  ، الگوهای نماوین و غیرکیمی، عبدالعظیم، کریمی. 1
 . 924 ، 1ج،ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 9
 . 152  ، جمعی ام منرجمان، رفنار غیرکیمی ور روابط میان فروی، ویرجینیا، ریچموند. 1
 . 927  ، 1ج، نیارتباراس انسا، علی اکبر، فرهنگی. 4
، تفسگیر نگور  ، محسن، قرائنی؛ 411 ، 1ج، الکشاف عن حالایق غوام  الننزیل، محموو، ممخشری. 5

 . 12  ، 2ج
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، مجمگع البیگان  . ام نظگر  1ضد وقاحت و حفظ نفس ام نالص و بدی آوروه االگت 
، کشف ااالرار( و 11/111شانده بوو )ربرالی، وخنر صورس خوو را با آالنین پو

ام  2شگمارو.  ور یکی ام احنمااس، حیا ور کی  را بهنر و بیشنر ام حیا ور مشی می
حیگا و  ، آن وخنر بگا حالگت خگا  راه رفگنن     شوو که مجمود تفاالیر االنفاوه می

نود پوشگ  و  . و با اننخاب نجابت و تربیت خانواوگی خوو را به نمای  گذاشنه
ه بگا  هگ شر  و آمر  خگوو را ورمواج ، منانتحفظ راه رفنن و ور   جلب توجه عد

تواند ور  ، نمیکسی که حالت راه رفنن  با حیا باشد. االت ، ابرام نمووهیک جوان
قطعگاً او ور تمگاس   . الخن گفنن یا تماس چشمی یا حرکاس چهره عفیف نباشگد 
خاب کلمگاس نیگز بگا    چشمی نیز رعایت حیا را واشنه و ور ررم الخن گفنن و انن

 . منانت الخن گفنه االت

 گیری نتیجه

ترین مسائل وان  ارتباراس ور عصگر   ارتباراس میان فروی و اجنماعی ام مهم
و ویگر آیاس( گفنمان  91-91حاضر االت. به االنناو آیاس قرآن کریم، ) قصص/ 

تگوان   ای برخگوروار االگت کگه مگی     الهی ام چنان الاخنار منسجم و الاممان یافنگه 
هگا   گوهای مخنلف ارتباری را که محصول هزاران الال تجربه مندگی بشگر و وه ال

الال پووه  اندیشمندان علو  انسگانی االگت، ام آن االگنخراج نمگوو. ام برخگی      
شوو که اثربخشگی ارتبارگاس ور    تعبیراس قرآن کریم ور الوره قصص االنفاوه می

ابطگه، قگرآن   های شخصی االگت. ور ایگن ر   گرو خووآگاهی و ارید ام توانمندی
را ور این آیاس به  های حضرس موالی کریم فضاهای بسیار روشنی ام ویوگی

الگامی ور   تصویر کشیده االت که مبیّن آن االت که قرآن کریم ور صگدو فرهنگ   
های ارتباری را به مخاربگان   ها بووه و به صورس غیر مسنالیم مهارس روابط انسان

 . 115  ، 9ج، مفرواس الفاظ قرآن، راغب اصفهانی. 1
 . 925  ، 7ج، اابرار ةعد وکشف ااالرار ، رشیدالدین، میبدی. 9
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ویگوه ور واالگنان    مخنلف قرآن، بگه های  وهد. الاخنار آیاس ور واالنان آمومش می
الامو که  و وخنران شعیب، وجوو روابط بین فروی کارآمد را نمایان می موالی

 های واالنان ام الیمت روان االت.  نشانة برخورواری شخصیت
های مهم ارتباراس انسانی با ارتباراس ام ویدگاه قگرآن کگریم، بگاور     ام تفاوس

یند یک ارتباط االت. کسی کگه بگه خگدا    افر واشنن به نال  خداوند و اراوة او ور
گاهی قدرتمند و همیشه منده وارو که همگواره بگا    کند تکیه تکیه وارو احساس می

کنگد.   اوالت؛ ام این رو احساس ترس، اضطراب، ناامیدی، ناراحنی و تنهایی نمگی 
با تکیه واون به ویوار آمال خگوی ، الطگاف الهگی را بگه      گونه که موالی همان

 شست. اننظار ن
ویگر مباحث ارتباری که ور قرآن بگدان تأکیگد بسگیار شگده االگت، بحگث        ام

ارتباراس غیر کیمی االت که ور این نوشنار به اخنصگار و ور قالگب وو موضگود    
)اندا  بدن و فضای ارتباری( به ررب مباحث و بیان اهمیت آن پرواخنه شده کگه  

ی اء یَت  ِش ای  یکی ام مصاویق آن ور یک عبارس اله کلمه تِح  ل  اس  ( 95) قصص/ ع 
نهفنه شده االت. البنه ررب تفصیلی ارتباراس غیر کیمی، بگا توجگه بگه فراوانگی     

 رلبد.  ای را می آیاس ور این ممینه، تحالیق جداگانه
هگای   توان ننیجه گرفت که با بگه خگدمت گگرفنن وانگ      ام آنچه گفنه شد، می

تگر آیگاس قگرآن     های ورونی هم ایهتوان ور ف ویوه موضود ارتباراس، می بشری به
ای را بگرای ویگگر پووهشگگران گشگوو و ثمگرة ایگن        های تامه گا  برواشت و افق

هگای جدیگد ور اهگداف علمگی و      توانگد عگیوه بگر ایجگاو رویکگرو      تحالیالاس می
کاربروی، ایجاو یک پل ارتباری میان پووهشگران علو  قرآنی و وان  ارتبارگاس  

بیشگنر ور آیگاس قگرآن کگریم، مالگدماس      چه تامل و تدبّر هرباشد. به امید آنکه با 
تحول ور علو  بشری فراهم گشنه، ارمغان آن حیاس پاکیزه بگرای جامعگه بشگری    

 باشد. 
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