
 ,در سیره پیامبر اعظم روش تبلیغ چهره به چهره

 محمدیکريم خاندکتر  سلمینمحجت االسالم وال

 اشاره

و   «کالمی»از طریق   «چهره به چهره»فردی که عمدتاً به صورت  ارتباطات میان

گیرد که در آن، پیام از  قرار می  شود، در برابر ارتباط جمعی انجام می  «غیر کالمی»

رسان، شناخته شده شود که معموالً برای پیام طریق رسانه به مخاطبان بسیاری ارسال می

 2.نیستند
فردی یا تبلیغ چهره به های جمعی امروز ارتباط میان برخی معتقدند با پیدایش رسانه

. کندهای مذهبی از رسانه از اعزام مبلغ کفایت می و پخش برنامهچهره از اهمیت افتاده 

م در یک دیدگاه جبرگرایانه نسبت به تأثیر فناوری معتقد 1960مک لوهان در دهه 

بودکه تلویزیون جای مدارس سنتی را خواهد گرفت و کودکی که در منزل تلویزیون 

اما تجربه تاریخی . هد آموخترود، خوا تماشا نماید، بیشتر از کودکی که به مدرسه می

های عمومی، بدون  های گذشته نشان داده است که هیچ کودکی از طریق رسانه طی دهه

 6.کمک مستقیم دیگران، باسواد نشده است
فردی گردند؛ هر کدام از  توانند جایگزین ارتباطات میان پس ارتباطات جمعی نمی 

های جمعی در انتقال که رسانه اینویژه  اعتبار و جایگاه خاص خود برخوردارند؛ به

نیاز . مند نیستند مقوالت مذهبی و مفاهیم عمیق اخالقی و عرفانی از توان کافی بهره

                                                
 .{عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم *

1  . face – to – face.  

2. verbal. 

3. Non verbal. 

4  . public/ mass communication. 

 .49ـ  43مبانی ارتباطات انسانی، ص . 5

 .925های ارتباطات، ص  نظریه. 3
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تواند  رسانه فقط می. امروز به ارتباطات چهره به چهره، کمتر از ادوار گذشته نیست

مردم دست توان به قلوب  ها هرگز نمی اما از طریق رسانه. را منتقل نماید« اطالعات»

به تعبیر . کند ارتباط چهره به چهره و نفس به نفس است که قلوب را تسخیر می. یافت

دیروز روحانیت، عرصه حضورش، منبر و محراب مسجد بود و » :مقام معظم رهبری

امروز این سؤال مطرح است که آیا این عرصه را تغییر دهد یا توسعه بخشد؟ مسلماً 

مسجد پایگاه . که باید این عرصه را توسعه داده و رها نکند؛ بل نباید آن را تغییر دهد

نباید رها ...  اصلی است و محل مواجهه رو در رو و چهره به چهره مردم با روحانیت

بر فرض پذیرش اهمیت  1«.اش تداوم وظیفه پیامبران است روحانیت وظیفه. شود

مهم و  ,ره پیامبر اسالمتواند به اندازه سی ارتباطات چهره به چهره، هیچ الگویی نمی

 كَانَ ّلَقَدْ» قابل استناد باشد؛ زیرا قرآن کریم پیامبر را اسوه مسلمانان معرفی نموده است؛

اولین  1«كَّثِيرًا اّلّلَهَ وَذَكَرَ اّلْآخِرَ وَاّلْيَوْمَ اّلّلَهَ يَرْجُو كَانَ ّلِمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اّلّلَهِ رَسُولِ فِي ّلَكُمْ

 شَاهِدًا أَرْسَّلْنَاكَ إِنَا»بودن است؛ « الگو»قبل از بشارت و ترساندن،  ,نقش پیامبر

 5«.وَنَذِيرًا وَمُبَشِرًا

تواند الگویی برای همگان، می ,پیامبر  فردی بنابراین، بررسی سیره ارتباطات میان

منظور از روش، الگوی ثابتی است که در . به ویژه طالب در عرصه تبلیغ، ارائه نماید

سیر، . است« سیر»در زبان عربی از « سیره»واژه . شودادبیات دینی به آن سیره اطالق می

پس سیر یعنی رفتار؛ ولی  . یعنی نوع راه رفتن« سیره»یعنی حرکت، رفتن؛ راه رفتن اما 

پیغمبر اکرم مردی بود که در عمل سیره داشت، روش و ». سیره، یعنی نوع و سبک رفتار

اشت و ما مسلمانان موظفیم که سیره ایشان را بشناسیم، منطق اسلوب داشت، منطق د

 4«.که از آن منطق در عمل استفاده کنیم عملی ایشان را کشف کنیم برای این

                                                
 .94  احزاب، آیه. 4

 .15   احزاب، آیه. 9

3. interpersonal communication. 
 .35مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، ص . 1
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 اصول تبلیغ چهره به چهره

 ,پردازیم که در سیره ارتباطی پیامبربا این مقدمه، به بیان اصول و فنونی می

 . مشهود است
 ,ارتباطی در اندیشه پیامبر گوش به عنوان دو ابزار مهم چشم و :هنر گوش دادن.  

شنوا و چشم بینا را میراث   ای اهمیت دارند که حضرت آن دو؛ یعنی گوش به اندازه

بر گفتن اولویت داشته و  شنیدن ,البته در سیره پیامبر 1.نماید خویش به امت تلقی می

ه نابخردان همین امر را مایه طعن ای ک شنید؛ به گونه که بگوید، می بیش از آن ,پیامبر

اذن »، وی را ها خداوند متعال در پاسخ آن. نامیدند« گوش»قرار داده و وی را  ,پیامبر

گوش [ سراپا]او : گویند آزارند و می از آنان کسانی هستند که پیامبر را می»نامد؛  می« خیر

ه خدا ایمان گوش نیکو است برای شما، ب: شنوای سخن هر کسی است ـ بگو  است ـ

 1.اند و رحمتی است برای کسانی از شما که ایمان آورده. دارد دارد و مؤمنان را باور می
در موارد فراوانی ارتباط با خدا را به جهت ارتباط با  ,پیامبر :تغيير موج ارتباط.  

البته تأمل در این مهم، نشانگر این است که این قطع ارتباط نیز . نمود خلق خدا قطع می

موج  ,پس پیامبر. در راستای رضایت خداوند و گونه دیگری از ارتباط با خدا است

در ادامه، .رتباط با دیگری نبودکرد و در واقع، اتصال با یکی، به مفهوم قطع ا عوض می

 .شود این تغییر موج اشاره می به سه نمونه از
اگر حاجت مندی منتظر وی بود، برای رفع نیاز او نماز خویش را  ,پیامبر. الف

 ,هرگاه کسی نزد پیامبر»: نویسد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین می. نمود کوتاه می

نشست،  می ,و آن شخص کنار پیامبرآمد و آن حضرت مشغول نماز بود ا می

آیا حاجتی : فرمود کرد، رو به او نموده و می به جهت او نمازش را کوتاه می ,پیامبر

 1.ایستاد نمود، باز به نماز می داری؟ بعد از آن که حاجت او را برآورده می
شنید، برای  در حال نماز جماعت هرگاه صدای گریه کودکی را می ,پیامبر. ب

امام . کرد ادرش از نماز فارغ گشته و به وی رسیدگی نماید، نماز را کوتاه میکه م این

                                                
 .917ص ، زییسنن النبی، ترجمه عباس عزطباطبائی، محمدحسین، . 4
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شنید،  هنگام نماز، صدای گریه طفلی را می ,هرگاه رسول خدا: فرمود {باقر

 1«.کرد تا مادرش به او رسیدگی نماید نمازش را کوتاه می
نماز خویش در روزهای بارانی برای ایجاد ارتباط مثبت با خلق خدا،  ,پیامبر. ج

های بارانی، نماز  در شب ,رسول خدا»: فرمود {امام صادق. کردند را کوتاه می

نمود و هر دو را با هم  انداخت و در خواندن نماز عشاء عجله می مغرب را به عقب می

 5.«آن کسی که به دیگران رحم نکند، به او رحم نخواهد شد: فرمود خواند و می می
تالش فرمود ارتباطات متوازن در جامعه افزایش  ,دارسول خ: توازن ارتباطی . 

های ارتباط  پیدا کند و حتی برای کسانی که دسترسی به ارتباط مستقیم نداشتند، زمینه

بایست که حضار به گوش افراد غایب  می»: فرمود غیر مستقیم را فراهم نموده و می

به من ابالغ نمایند و  ، برسانند و نیاز و حاجت اشخاصی را که به من دسترسی ندارند

آگاه باشید هر کس که نیاز شخص ناتوانی را نزد سلطانی بازگو کند، خداوند نیز 

 1«.سازد های او را در روز قیامت محکم و استوار می قدم
نه تنها از مردم گریزپای نبود، بلکه خویشتن را در معرض ارتباط قرار  ,پیامبر 

همواره متفاوت  ,را مسیر رفت و برگشت پیامبراید که چ آیا هرگز تأمل کرده. داد می

 بود؟
رفتند، هنگام  هرگاه برای نماز عید از راهی می ,پیامبر»کند  سکونی روایت می

و « سیره»البته این امر یک اتفاق نبود، بلکه  4«.گشتند بازگشت، از راه دیگری بر می

! فدایت شوم: گفتم {به امام رضا»: گوید بزیع می بن موسی. روش پیامبر همین بود

کرد، هنگام مراجعت از راه  از راهی عبور می ,گویند هر گاه رسول خدا مردم می

گونه  همین! آری: فرمود {آیا این مطلب درست است؟ امام. گشت دیگری باز می

 2«.این، کار سودمندتری است. کنم ها همین کار را می من هم خیلی وقت. است

                                                
 .19، ص 85، ج األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4

 .99، ص 9ج ، تهذیب االحکام فی شرح المقنعه. 9

 .418، ص 43، ج مجلسی، محمدباقر، همان. 9

 .544ع، ص ئشیخ صدوق، علل الشرا. 1

 .941، ص 5کلینی، الکافی، ج . 5
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ری، خویشتن را به عدالت در معرض ارتباطات میان با این منش رفتا ,آری، پیامبر

 ,ای از امتیاز ارتباط با پیامبر خواست ساکنان مسیر ویژه داد و نمی فردی قرار می

داد،  نه تنها مسیر رفت و برگشت را تغییر می ,که پیامبر جالب این. برخوردار باشند

ترین  بازگشت کوتاه کالً آن حضرت در رفتن به سوی مصلی درازترین راه و در»بلکه 

در مسیر رفت با ایجاد ارتباطات  ,رسد پیامبر به نظر می 1«.نمود راه را انتخاب می

کرد و در بازگشت چنین  چهره به چهره مردم را برای شرکت در مناسک جذب می

 . ای وجود نداشت انگیزه
ره مانع از عواملی که ممکن است در ارتباط چهره به چه ,پیامبر :پرهيز از موانع.  

از آن روزی که خدا خلقش کرده، بوی بدی از وی »بنابراین، . کرد ایجاد کند، پرهیز می

نمود، اما از  از همه گونه غذای در دسترس میل می ,پیامبر 4«.به مشام نرسیده است

خوردن پیاز و  ,که پیامبر با این. کند، ابا داشت خوردن غذاهایی که دهان را بد بو می

دانست، اما از خوردن آن به هنگام حضور در محافل عمومی پرهیز  یسیر را مفید م

کسی پیاز، سیر یا تره بخورد، به مسجد »: فرمود داشت و به اصحاب خویش توصیه می

پیامبر وقتی مشاهده نمود بوی بد مردم جریان ارتباطی در مسجد را  2«.وارد نشود

غیب و تشویق فرموده و برای را تر« غسل»نماید، برای ایام عید و جمعه  مخدوش می

علت تشریع غسل جمعه این بود که انصار »: فرمود {امام صادق. آن ثواب قائل شد

وقتی روز جمعه . در همه هفته به کار شتران آبکش و سایر حیوانات خود سرگرم بودند

ها  آن شدند و مردم از بوی بدن آن که بدن خویش را بشویند، وارد مسجد می شد، بی می

دستور داد که در روز جمعه غسل  ,به همین جهت، رسول خدا. شدند حت مینارا

های ماه رمضان که مردم در مسجد تجمع دارند،  غسل روز عید فطر و شب 5«.نمایند

 1.استحباب دارد
خویشــتن را بــه تجهیزاتــی کــه فراینــد ارتبــاط را بهبــود  ,پیــامبر: خووودارا ی .5

رنگ بـود و بـرای    های پیامبر، سفید بیشتر لباس»از این رو، . ساخت بخشد، مجهز می می

                                                
 .994، ص 9ج ، ن ابی جمهور احسائی، عوالی اللئالیاب. 4

 .544، ص 4ج ، هیحضره الفقیکتاب من الشیخ صدوق، . 9

 .972ص ، اقبال االعمال، ابن طاووس. 9
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نمـود   عالوه بر خود به دیگران نیز توصیه مـی  ,پیامبر 1«.روز جمعه لباس ویژه داشت

 5.که لباس سفید بپوشند
ختار لباس، یعنی تناسب آن نسبت به بدن خویش عالوه بر رنگ لباس، پیامبر به سا

پوشید، رنگ سبز آن با  قبایی حریر داشت که وقتی می ,پیامبر. نیز توجه داشت

رنگ داشت  عبایی سیاه ,رسول خدا 1.کرد سپیدی صورت آن حضرت زیبا جلوه می

 ,آن عبا چه شد؟ پیامبر! پدر و مادرم فدایت: ام سلمه گفت. که آن را بخشید

چیزی زیباتر از سپیدی شما در سیاهی آن عبا : ام سلمه گفت! آن را بخشیدم: ندفرمود

با سیاهی عبا؛ به عبارت دیگر، ساختار این ترکیب،  ,یعنی سپیدی پیامبر 4ندیده بودم؛

 .کردهماهنگی و زیبایی ویژه ایجاد می
 {امام صادق. نه تنها هیچ گاه بوی بد نداشت، بلکه همواره معطر بود ,پیامبر

دانی داشت که بالفاصله بعد از هر وضو، آن را به دست  عطر ,رسول خدا: فرماید می

شد، بوی  در نتیجه، هنگامی که از خانه خارج می. نمود آگین می گرفته و خود را عطر

 2.پیچید عطر در گذرگاه آن حضرت می
نمود،  بیشتر از مقداری که برای خوراک خرج می ,رسول خدا: و همو فرموده

همواره مسواک . پیامبر به شانه زدن سر و محاسن تقید داشت 6.داد ل برای عطر میپو

 5.ویژه جهت شرکت در مجامع، توصیه اکید داشت زد و به دیگران نیز، به می
طلبانه، عادالنه  شاید نتوان الگویی برای ارتباط آزاد، مساوات :طلبانه توجه مساوات. 6

در مجلس رسول . اصحاب خویش پیدا نمود با ,و دو سویه، نظیر رابطه پیامبر

شد و هیچ فردی به لحاظ محل  ای تشکیل می معموالً جلسات به صورت حلقه ,خدا

. شد نیز به تساوی توزیع می ,حتی نگاه پیامبر 8جلوس بر دیگری امتیازی نداشت؛

                                                
 .993، ص 43، ج األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4

 .999، ص 9، ج نوری، حسین، مستدرک الوسائل .9

 .437، ص سنن النبی. 9

 .432، ص همان. 1

 .19، ص 1ج ، الکافی .5

 .549، ص 3، ج حر عاملی، وسائل الشیعه. 3

 .125 – 515، ص 3، ج الکافی. 7

 .754، ص 9ج  ،معرفۀ الصحابۀفی  االستیعابابن عبدالبر، . 8
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به طور مساوی و یکنواخت به یارانش نگاه  ,رسول خدا»: فرمود {امام صادق

 1«.کرد می
 ,های پیامبر یکی از سنت»بدین ترتیب، . این الگو به دیگران نیز توصیه شده است

ها تنها به یک نفر معین توجه  کنی، در میان آن ای صحبت می این است که هرگاه با عده

سن، جنس، ثروت : متغیرهایی همانند 5.«ننمایی، بلکه همه را مورد توجه خود قرار دهی

 : فردی پیامبر تأثیرگذار نبود؛ به عنوان نمونه نو قدرت در شیوه ارتباط میا
وقت برای خودش موقعیت فرادست اتخاذ  در مواجهه با دیگران هیچ ,پیامبر. الف

داد که کسی پیاده همراه او حرکت  هنگامی که سوار بر مرکبی بود، اجازه نمی». کرد نمی

کرد،  مقابل قبول نمینمود یا اگر شخص  یا او را همراه خود سوار بر مرکب می  کند؛

 1«.تو جلوتر برو و در فالن جا منتظر من باش: فرمود می ,پیامبر
کرد و از هیچ  اش تحقیر نمی هیچ گاه فقیری را به دلیل فقر یا بیماری ,پیامبر». ب

فقیر و سلطان را به یک شکل به سوی خدا دعوت . ترسید سلطانی به جهت ملکش نمی

 4«.یکسان بودنمود و این و آن در نظرش  می
کرد، برای  منتظر، نماز خویش را کوتاه می سال بزرگکه برای  همچنان ,پیامبر. ج

 2.نمود میتر  کودک گریان نیز نماز را کوتاه
در سیرت  6«.نمود رسول خدا به بزرگ و کوچک سالم می»: قطب راوندی گوید 

ی امیری ساز پرورش جوانانی بود که شایستگ محبت به کودک زمینه ,رسول خدا

هنگامی که »: کند حوط نقل میمحمد بن . نمودند را کسب می ,لشگر پیامبر

ای بود و تازه به مدینه آمده بود، دچار آبله گردیده و آب بینی او  بچه زید پسر ابناُسامۀ

آمد و شروع به شستن  ,پیامبر. ریخت و عایشه از او نفرت داشت بر روی لبهایش می

                                                
 .374، ص 9، ج الکافی. 4

 .99، ص 4ج ، مجموعه ورامابن ابی فراس، . 9

 .979، ص 8، ج مستدرک الوسائل. 9
 .71، ص سنن النبی .1

 .194ص  ،8، ج وسائل الشیعه .5

 .91، ص 8، ج مستدرک الوسائل .3
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از این پس، او را از خود ! به خدا سوگند: عایشه گفت. سیدصورت او کرد و او را بو

 1«.رانم کنم و نمی دور نمی
امام . گذاشت برخورد یکسانی را با زنان و مردان به نمایش می ,پیامبر .د

ها نیز جواب سالم آن  آن. کرد سالم می ها به زن ,رسول خدا»: فرمود {صادق

 5«.دادند حضرت را می
نگرش مثبت  ,پیامبر. گراترین مرد عالم است مثبت ,پیامبر اکرم :گرا ی مثبت. 7

همه  ,پیامبر. بود خداونداعتماد به  ،گاه این نگرش به خود و دیگران داشت و تکیه

پنداشت و هیچ مخلوقی را زاید و خارج از حکمت تلقی  عالم را جلوه الهی می

: هایی مانند آموزه. ن مرد عالم بودتری اندیش از این رو، به مثابه ایمانش، مثبت. نمود نمی

، ,در مکتب پیامبر« تفأل به خیر»، «کتمان سر»، «انتظار»، «امید»، «توکل»، «حسن ظن»

هنگام مواجهه با فقرا،  ,محمد سیرهدر . گرایی پیامبر اسالم است حکایت از مثبت

چیزی  ,هنگامی که از رسول خدا»: {به گفته علی. وجود نداشت« نه»واژه 

داد و اگر قصد انجام آن را  نمود، جواب مثبت می کردند، اگر اراده می است میدرخو

البته  1«.ساخت را بر زبان جاری نمی« نه»کرد؛اما هیچ گاه کلمه  نداشت، سکوت می

تا آن جا که برایش امکان داشت، نیاز ». سکوت در مرتبه سوم قرار داشت

زبان نرم و شیرین او را راضی ساخت؛ و گرنه با  کننده را برآورده می درخواست

 4«.گفت نمی« نه»ولی هرگز جواب  نمود؛ می
گرایی را  مثبت»از همه عواملی که ممکن است  ,فردی، پیامبر در ارتباطات میان

های  بدی»: فرمود به یاران خویش می ,رسول خدا. دار نماید، پرهیز داشت خدشه

ارم با دلی آرام و عاری از هر خودتان را نزد من بازگو نکنید؛ چرا که من دوست د

نه تنها به خویشتن و دیگران نگرش مثبت  ,اصوالً پیامبر 2«.کدورتی نزد شما بیایم

                                                
 .831، ص ,های پیامبر تاریخ جنگ :مغازیواقدی،  .4

 .137، ص 9ع، ج ئعلل الشرا .9

 .858 واقدی، همان، ص .1

 .99، صمکارم االخالقطبرسی، حسن،  .1

 .991، ص 43، ج األنواربحار  .5
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پیامبر همواره فال بد . اندیشی متنفر بود بافی و تاریک داشت، بلکه از منفی( حسن ظن)

 1.زدن را ناخوش داشت؛ اما فال زدن به خیر را دوست داشت
ای حمایتگرانه بود که هیچ  به گونه ,طات میان فردی پیامبرارتبا :حما تگري. 8

جاللت و » ,پیامبر. هراس نداشت های خویش در نزد وی فردی از بیان خواسته

افزایی تالش  پادشاهان که در راستای هیبتبر خالف اما  2«.هیبت خاصی داشتند

کرد این هیبت را شکسته و مردم را به گفتگوی رها از  سعی می ,نمودند، پیامبر می

سخن بگوید؛  ,خواست با پیامبر مردی می»: گوید ابن مسعود می. ترس ترغیب نماید

بر خودت آسان : به او فرمود ,پیامبر. ولی مرعوب هیبت آن حضرت شد و لرزید

امام  5«.خورد گیر، من پادشاه نیستم؛ بلکه پسر زنی هستم که گوشت خشکیده می

این بود که با یاران خود مزاح  ,از رأفت و مهربانی پیامبر»: فرماید می {صادق

ها را نگیرد تا بتوانند به او نگاه کرده و  اش آن که عظمت و بزرگی نمود تا این می

به کلی با رفتار  ,فردی رسول خدا آری، رفتار میان 1«.نیازهای خود را بازگو نمایند

نشست و  خورد و همانند بندگان می همانا، بر روی زمین غذا می». وت بودپادشاهان متفا

شد و  کرد و بر دراز گوش لخت سوار می کفش خود را با دست خویش وصله می

 4«.نمود شخص دیگری را هم ردیف خود سوار می
فردی پیامبر  سازگاری با مردم از اصول اساسی ارتباط میان :همراهی و همدلی. 9

گونه که قرآن  همان. ین زمینه از قدرت انطباقی بسیار باالیی برخوردار بوداست و در ا

کرده و در سطح  نیز تواضع  ,ها بگنجد، پیامبر نازل شده تا در سطح درک انسان

اصول ثابتی داشت که  ,پیامبر اگرچه. کرد ها ارتباط برقرار می مخاطبان و نیازهای آن

های  کرد، اما این اصول در قالب ها را ترویج می آن ها ها و برای همه انسان در همه زمینه

هرگاه با رسول »: گوید ثابت می زیدبن. یافت مختلف به تناسب مخاطبان تغییر شکل می

شدیم، اگر صحبت از آخرت بود، پیامبر هم، همراه با ما، راجع به  همنشین می ,خدا

ا دربارة دنیا صحبت کردیم، با م فرمود و اگر دربارة دنیا گفتگو می آن صحبت می

                                                
 .971ص ، البالغه  شرح نهجابن ابی الحدید،  .4
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آمد، باز با ما دربارة  ها سخن به میان می ها و آشامیدنی فرمود و اگر راجع به خوردنی می

 1«.فرمود آن صحبت می
در منش ارتباطی خویش، از  ,پیامبر :زا رو ی و پرهيز از رفتارهاي ابهام خوش .1 

کرد که طرف مقابل احساس  ای رفتار نمی به گونه. کرد عوامل ابهام و اختفا پرهیز می

ها  آن از ,های ابهام وجود دارد و پشت پرده اطالعاتی وجود دارد و پیامبر نماید حوزه

ت و با چشم و ابرو یا دس 5شد به کسی خیره نمی ,از این رو، پیامبر. کند مخفی می

اشارت کردن، خیانت »: فرمود اشاره کردن را شأن پادشاهان دانسته و می 1.کرد اشاره نمی

 4.است و شایسته هیچ پیامبری نیست که اشاره کند
و در نتیجه ارائه اطالعاتی « بازکردن سر سفره دل»و به عبارت دیگر « گفتگو»اصوالً 

ر مکتب اسالم اهمیت شود، د از خود که با سالم، مصافحه و همنشینی شروع می

را ترویج « تفاوتی مدنی بی»پردازان دوره مدرنیته که  بر خالف نظریه. سزایی دارد به

فردی، به  گفتگوی مدنی را ترویج و در ارتباطات میان ,رسول خدا 2کنند، می

 :های زیر ملتزم بود آموزه
ست داده و رسید، ابتدا با وی د به مسلمانی می ,هنگامی که پیامبر :مصافحه. الف

 {امام علی. کرد مصافحه را قبل از طرف مقابل قطع نمی ,پیامبر 6.کرد مصافحه می

با کسی دست بدهد و زودتر از طرف مقابل،  ,هرگز نشد که رسول خدا » :فرماید می

را رها  ,دست خود را از دست او بیرون بکشد تا آن گاه که آن طرف، دست پیامبر

 5«.ساخت می
 8.داد رسید ـ کوچک و بزرگ ـ سالم می به هر کسی می ,ارسول خد :سالم. ب

 ,سالم علیک، پیامبر: گفت اگر می»داد،  دستی کرده و جلوتر سالم می اگر کسی پیش

                                                
 .995، ص 43، ج األنواربحار . 4
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: گفت ، و هنگامی که آن مسلمان میاهلل ورحمۀوعلیک السالم : فرمود در جواب می

گونه بود که  وبرکاته، و این اهلل رحمۀوعلیک السالم و: فرمود ، میورحمۀ اهللالسالم علیک 

 1«.داد تر می جواب سالم را اضافه ,رسول خدا
کرد و  دستی می پیامبر در شروع گفتگو، با سالم و مصافحه پیش :مجالست. ج

هرگز نشد »: فرماید می { علی. کرد گاه گفتگوی همدالنه و مجالست را قطع نمی هیچ

ش از طرف مقابل، سکوت نموده و که کسی با پیامبر آغاز به صحبت نماید و او پی

نشست،  می ,هرگاه شخصی وارد شده و نزد رسول خدا 5«.گفتگو را قطع نماید

حتی  1«.گاه که خود آن شخص برخیزد خاست، تا آن پیامبر هرگز از جای خویش بر نمی

 4.نمود موقع جدایی، میهمان را مشایعت می

 سخن پایانی

فردی و چهره به  ارتباطات میان»دهد که  نشان می ,مطالعه سیر زندگانی پیامبر

در انجام رسالت الهی نقش به سزایی دارد، اصول و قواعد ارتباطات میان فردی « چهره

 .های ذیل تلخیص نمود توان در گزاره را می ,پیامبر
از مردم گریزپای نبود و در نهایت توان، خویشتن را در معرض  ,پیامبر. الف

 .دادند یارتباطات میان فردی قرار م
های ساختاری برای برقراری ارتباط با توده مردم استفاده  از همه زمینه ,پیامبر. ب

 .کردند می
کردند که ارتباط به  ای فراهم می ها را به گونه در پشت صحنه، زمینه ,پیامبر. ج

 .شکل مطلوب و عاری از مانع صورت بگیرد
کردند از همه موانع ارتباط پرهیز نموده و صحنه را برای  تالش می ,پیامبر. د

 .طرفه آماده نمایند گفتگوی دو
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ای رفتار  فردی مراعات کرده و به گونه اصل مساوات را در ارتباط میان ,پیامبر. ه

سن، جنس، قدرت و ثروت، : کردند که در تعامالت اجتماعی نقش متغیرهایی مانند می

 .نداشته باشد« فرودستی»نزل نماید و مخاطب احساس به حداقل ممکن ت
کردند که مخاطب هیچ گونه احساس  ای حمایتگرانه گفتگو می به گونه ,پیامبر. و

 .های خود را مطرح نماید بازخواست ننموده و بدون ترس و واهمه، خواسته
از گشودگی بسیار باالیی برخوردار بوده و با بشاشت، خوشرویی  ,پیامبر. ز

 .نمودند زا، مخاطب را به گفتگو ترغیب می وپرهیز از رفتارهای ابهام
را « انتظار»و « توکل»، «بینی خوش»، «امید»: گرایی، گفتمان با مثبت ,پیامبر. ح

« تجسس»زین اصل نسبت به مخالفان را جایگ« تغافل»و « تجاهل»ترویج نموده و اصل 
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