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الگوی ارتباطات انساني مطلوب در فرهنگ اسالمی

چکیده
برخي نظریات به نقش برجستة ارتباطات و نقش آفریني آن  در پیدایش، حفظ یا تحّول و انتقال فرهنگ اشاره 
مي  کنند. در ابعاد گوناگون سیاست گذاری فرهنگی نیز الزم است به این مقوله توجه جّدی تری بشود. این مقاله 
درصدد است با تبیین اهمیت و جایگاه ارتباطات در تحقق فرهنگ دیني، به ارائة ابعاد کلي الگوي ارتباطات 
انسانيـ  اسلمي بپردازد. بدین منظور، با روش کیفي- تحلیلي، ضمن بازخواني نقش ارتباطات در فرهنگ دینی، 
محوریت توحید و والیت در ارتباطات انساني مطلوب دیني تبیین مي گردد. بر اساس تحلیل این نوشتار، توحید 
محور اصلی نظام معنایي فرهنگ دینی است و بدین روي، ابعاد گوناگون ارتباطات نیز باید در جهت تحقق آن 
ترسیم شود. از سوی دیگر، چون والیت ظرف تحقق توحید است، ارتباطات مطلوب دینی باید با توجه به درجة 
دین داری افراد و تواّل و تبّرا شکل گرفته، بر اساس آن اجرا شود و سایر حیثیات مخاطب و ساحاتي که ارتباط در 
آن محقق مي شود به عنوان قیودي بر آن ملحظه شود. با توجه به جایگاه برجستة ارتباطات در تحقق فرهنگ 
دینی، الزم است این مسئله در مراحل گوناگون سیاست گذاری و آموزش عمومی جامعه مّد نظر سیاست گذاران 

قرار گیرد.

 واژگان کلیدي
ارتباطات انسانی، فرهنگ، سیاست گذاری، توحید، تواّل و تبّرا.

سّجاد مهدی زاده
دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم

 sajadm61@gmail.com
تاریخ دریافت: 1394/8/18 تاریخ پذیرش: 1394/12/3



100

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره پنجم/ پاییز و زمستان1394

1. مقّدمه

انسان موجودی اجتماعی است که حیات مطلوبش در گرو ارتباط با سایر افراد جامعه است 

و هویّت واقعي اش در اجتماع ظهور مي یابد. به باور عاّلمه طباطبائی، اجتماعي بودن انسان از 

امور فطري است که به اثبات نیازي ندارد )طباطبائی، 1385، ج4، ص144ـ145(. به کار رفتن 

واژگاني مثل »شعب«، »اّمت«، »طایفه« و »ملت« دربارة اجتماع و جامعه در قرآن و ذکر احکام 

فقهي، اجتماعي، حقوقي و اخالقي فراوان نیز بیانگر عمق اهتمام معارف دینی به امور اجتماعي 

است )جوادي آملي، 1388، ص31ـ38( 

سبک زندگی اسالمی به عنوان ساحتي مهم از فرهنگ، ابعاد متعددی دارد که به یقین، یکی 

از مهم ترین آنها سبک ارتباطی افراد در جامعة دینی است. از سوي دیگر، بازتولید، رشد و تعالی 

فرهنگ در یک جامعه، به تعامل و تضارب در درون آن جامعه نیازمند است و آنچه بستر این تعامل 

را فراهم می کند ارتباطات و به ویژه ارتباطات انسانی بین افراد آن جامعه است. با توجه به تعامل 

تنگاتنگ فرهنگ و ارتباطات، دین نیز برای بازتولید و نشر نظام معنایی، اعتقادات و ارزش های 

بنیادین خود، دست به ارائة نظام ارتباطات انسانی خاصی زده است. بر این اساس، در منابع اسالمي 

سفارش هاي متعددي در خصوص نحوة ارتباطات انسانی، به ویژه ارتباطات میان فردي، به چشم 

 می خورد و دربارة شیوه ها و اصول رفتار اجتماعي اسالمي با گروه هاي درون دیني و برون دیني، در 

حوزه هاي اخالق، احکام و فقه تجویز هاي متعددی وجود دارد.

بدین روي، یک عرصة مهم برای تصحیح و هدایت فرهنگ، سیاست گذاری در ساحت ارتباطات 

در آن جامعه است و در تمام مراحل چرخة سیاست گذاری عمومی، چه »شناخت مسئله«، و چه 

»تدوین راه حل« و حتی »بازخورد و ارزیابی« این مسئله باید مطمح نظر قرار گیرد. در شناخت و 

انتخاب مسئله ها، »اولویت گذاری« و »فهم نظام مند« از اهمیت بسیاري برخوردار است و حاکمیت 

برای حل انبوهی از مسائل اجتماعی و فرهنگی به ناچار باید آنها را اولویت بندی کند. توجه به الگوي 

ارتباطي مطلوب دینی، موجب بهبود در فرایند برطرف کردن انواع نیازهای   اقتصادی، اجتماعی، 

و عاطفي افراد یک جامعه خواهد شد؛ همچنان که بسیاری از مشکالت و آسیب  های اجتماعي و 

فرهنگی از قبیل خشونت، انحرافات جنسی، اعتیاد، مسائل خانوادگی مستقیم یا غیرمستقیم به 
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مسئلة »ارتباطات« بازگشت دارد. بنابراین سیاست گذاری و برنامه ریزی براي اصالح و ارتقا جایگاه 

ارتباطات انسانی مي  تواند مسیري مهم جهت ارتقا و رفع مشکالت خرد وکالن فرهنگی تلّقي شود. 

بر این اساس، هم در ترسیم وضع مطلوب و فرهنگ ایده آل و هم در طّراحي سنجه هاي ارزیابی 

ارائة راه کار و سیاست گذاری  های  فرهنگي براي آسیب شناسي وضعیت موجود و همچنین در 

فرهنگي، بازخوانی و نگرش جّدی تر به ارتباطات انساني، به ویژه ارتباطات میان فردی ، ضروری است. 

با تدوین و مشخص شدن محورها و چارچوب هاي رفتاري مطلوب ارتباطي، امکان شاخص سازي 

براي پیمایش و ارزیابي رفتارهاي اجتماعي در حوزة ارتباطات انساني مطلوب فراهم خواهد شد. 

در زمینة ارتباطات انسانيـ  اسالمي، آثار متعددی نگارش شده، ولي این آثار بیشتر در حوزة 

اخالقیـ  تربیتی بوده و نگاه کالن اجتماعی و نگاه فرهنگي بدان کمتر مّد نظر بوده است. در این 

نوشتار، ابتدا مفهوم »فرهنگ« و »ارتباطات« و سپس نسبت این دو بررسي مي شود و در ادامه، 

اهمیت و کارکرد ارتباطات انساني، بخصوص در نگاه دیني و باالخص ارتباطات میان فردي تبیین 

خواهد شد. همچنین استخراج قواعد حاکم بر ارتباطات میان فردی در فهم اولویت های اصلی 

سیاست گذاری فرهنگی در سطح کالن ارتباطات اجتماعی می تواند اثرگذار باشد. بدین روي، در 

ادامه، با مروري سریع بر نگاه دیني به هستة مرکزي فرهنگ، و دال هاي مرکزي آن، نمایي کلي 

از ساختار ارتباطات انساني اسالمي ارائه خواهد شد.

2. بررسي مفاهیم

1-2. فرهنگ

از آنچه امروزه به عنوان »فرهنگ« یاد می شود، تعاریف متعددي ارائه شده و تاکنون دربارة 

تعریف، محدوده و عناصر تشکیل دهندة آن دیدگاه های گوناگونی مطرح گردیده است. کروبر و 

کلوکهون در مطالعات خود دربارة معانی »فرهنگ«، شش دسته بندی اصلی درخصوص تعاریف 

توصیفی، تاریخی، هنجاری، روان شناسی، ساختاری و ژنتیکی از فرهنگ مطرح کرده اند )اسمیت، 

1387، ص15ـ16( 
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از جمله رویکردهاي پرطرفدار و مشهور، تعریف »فرهنگ« به مصادیق است. براي نمونه، 

ادوارد تایلور می نویسد: 

فرهنگ مجموعة پیچیده ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، 
اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان 
عضو، از جامعة خود فرامی گیرد، و در برابر آن جامعه، وظایف و تعهداتی را برعهده دارد. 

)روح االمینی، 1372، ص 18-17(. 

برخي اندیشمندان نیز بر نظام معنایي و معرفتي فرهنگ تمرکز دارند. به تعبیر برخي، فرهنگ 

»معرفت و شناختي است که مردم جهت تعبیر و تفسیر رفتار اجتماعي به کار مي گیرند. این 

معرفت، اکتسابي و تا حدي در میان افراد مشترک است« )اسپردلي و مک کوردي، 1372، ص26( 

یکي از محققان نیز با توجه به مباني حکمت اسالمي، معتقد است: 

فرهنگ، بخشی از معرفت است که در ذهنیت مشترک افراد و یا جامعه و یا در زیست جهان 
افراد وارد شده است. مراد از معرفت در این عبارت، تنها آگاهي ذهنی، تصوری یا تصدیقی 
نیست؛ مراد معنای عامی است که احساس، عاطفه، گرایش،  اعتقاد، عادات و آداب را 
نیز فرامی گیرد. هر نوع آگاهی هنگامی که صورتی  جمعی پیدا  کند در قلمرو فرهنگ 
واقع می شود. فرهنگ در این تعریف، عقاید، آگاهي ها، ارزش ها، هنجارها، آداب و عاداتي 
را شامل می شود که از طریق تعلیم و تعلّم منتقل شده و صورتي جمعي پیدا مي کند. 

)پارسانیا، 1390، ص41ـ42( 

2-2. ارتباطات انساني

از یک منظر، مي توان گفت: دنیای امروز دنیای ارتباطات و اطالعات است و زندگی همه انسان ها به 

نحوی به ارتباطاتش بستگی داشته، و از آن متأثر است. هر مکتب و اندیشمندی بر اساس فرانظریه   های 

ذهنی خود و منظر   های گوناگون، پدیدة »ارتباطات« را تحلیل کرده است. »ارتباطات« حوزة فکری 

گسترده ، اما فاقد انسجامي است که هیچ توافق جهانی بر سر نظریة عمومی آن وجود ندارد. بدین روي 

برخي براي دسته بندي نظریات، در خصوص چگونگی شکل گیری حوزة نظریة ارتباطات، و اینکه چگونه 

نظریة ارتباطات از ُسّنت هاِی فکرِی متمایزی نشئت گرفته است که دیدگاه های متفاوتی را دربارة نظریة 

»ارتباطات« ارائه مي دهند، بحث مي کنند. )لیتل جان، 2009، ص958ـ963(
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در خصوص واژة »ارتباطات انسانی«1 نیز تعاریف عام و خاصي قابل طرح است. در یک تعریف 

عام، ارتباط انسانی شامل این موضوعات مي شود: 1. ارتباط انسان با انسان؛ 2. ارتباط انسان با 

ماشین؛ و 3. ارتباط انسان با حیوان. )محسنیان راد، 1392، ص369ـ371(. در تعریفي محدودتر 

نیز »ارتباطات انساني« فقط ارتباط انسان با انسان، اعم از ارتباط فرد با فرد، ارتباط گروهی، و 

ارتباط جمعی را شامل مي شود. اما در تحلیلي که این نوشتار بر آن تأکید دارد، »ارتباطات انساني« 

در مقابل »ارتباطات جمعی« است. در یک نحوه تقسیم بندی، ارتباطات شامل ارتباطات »سّنتی« 

و »مدرن یا رسانه ای« می شود. ارتباطات سّنتی نیز به طور عمده، به »ارتباطات انسانی«، »چهره 

به چهره« و »بی واسطة« فردی و گروهی اطالق می شود. با وجود توسعة رسانه هاي نوین و از 

بین رفتن کارکرد گذشتة ارتباطات سّنتي در جوامع امروز، ارتباطات سّنتي هنوز هم از نفوذ و 

اعتبار خاصی برخوردار است؟ زیرا به طبیعت انسانی و نیازهای عاطفی و معنوی او نزدیک تر است. 

ارتباطات نوین نیز هر جا براساس زیرساخت های ارتباطات سّنتی شکل گرفته، موفق تر و کارآمدتر 

بوده  است. )فرقانی، 1382، ص7(

مهم ترین سطوح متعارف ارتباطات انساني نیز عبارت  است از: ارتباطات درون فردي، میان فردي، 

درون گروهي، میان گروهي، سازماني، ملّي، منطقه اي و جهانی. همچنان که ارتباطات جامعه بر 

ارتباطات انسانی استوار است. ارتباط میان فردي2 نیز محوری ترین سطح ارتباط انسانی است. 

ارتباط »میان فردي«، ارتباطی است مستقیم بین دو تن یا تعدادي بیشتر از افراد که در مجاورت 

فیزیکی قرار دارند. طی این ارتباط، تمام حواس پنج گانه می تواند به کار گرفته شود. این ارتباط 

بین یک شخص با شخص دیگري برقرار مي شود. هدف از قراري این نوع ارتباط رّد و بدل کردن 

اطالعات، درک بهتر یکدیگر، تأمین نیازهاي اجتماعي و یا حل تعارضات و اختالفات است. در 

این نوع ارتباط، نقش فرستنده و گیرندة پیام مدام جابه جا مي شود و بازخورد، فوري و بدون 

واسطه است. اهمیت ارتباط میان فردي تا آنجاست که ارتباط میان فردي در تمام سطوح ارتباطي 

و حتي ارتباطات جمعي محوریت دارد و همچنین فرهنگي ترین سطح ارتباطات پس از ارتباط 

1. Human communication.
2. Interpersonal Communication.
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درون فردي، ارتباطات »میان فردي« است؛ زیرا شامل ارتباطات کالمي و نیز غیر کالمي مي شود 

)فّیاض، 1389، ص17( 

یکي از پتانسیل هاي متمایزکنندة ارتباطات میان فردي یا همان ارتباطات انساني به معناي 

خاص، بهره مندي آن از رفتارهاي »ارتباطات غیرکالمی«1 در کنار ارتباطات کالمی است. اهمیت 

این نوع ارتباطات از آنجاست که مطابق تحقیقات، هم از نظر صّحت و صداقت بر ارتباطات کالمي 

ارجحیت دارد و هم معموالً درصد بیشتر و دقیق تري از اطالعات را به مخاطب منتقل می کند. 

)یحیایی ایله ای و تاوتلی، 1385، ص27ـ28( بدین روي، گاهی رفتار غیرکالمي مؤثرتر از کلمات 

در فرایند ارتباط نقش ایفا می کند و این چیزي است که ارتباطات با واسطة رسانه معموالً در آن 

نقصان دارد. 

البته برخي محققان با ارائة الگوي »ارتباطات همگرایانه سّنتي- مدرن« معتقدند: ارتباطات 

میان فردی و ارتباطات جمعی به عنوان دو بعد مهم ارتباطات انسانی، باید با یکدیگر ارتباطي 

متعامل داشته باشند. در این نوع نگاه سیستمی، ارتباطات انسانی، یک فرایند مستمر تلّقی می شود 

که با سایر عناصر حیات بشری در حال تعامل است تا نیازهای انساني را پاسخ گوید و انسان همة 

مجاري ارتباطی، اعم از رسانه ای و میان فردی را به کار می گیرد تا نیازهای فردی و اجتماعی خود 

را تأمین کند. )ر.ک: باهنر، 1386(

الزم به یادآوري است که برخی از صاحب نظران بین دو واژة »رابطه«2 و »ارتباط«3 تفاوت 

قایل شده اند.  ولي همان گونه که دربارة تعریف »ارتباط« و دایرة شمول آن اتفاق نظری نیست 

و هر کسی به بعدی از آن اشاره داشته و آن را به صورت عام و گسترده یا محدود تعریف کرده 

است )محسنیان راد، 1392، ص50ـ55(، در این زمینه نیز تحلیل واحدی ارائه نشده است. با این 

حال، برخي نظریه پردازان، مثل واتزالویچ با تعبیر »سطح محتوایی« و »سطح رابطه ای«، جوزف 

دویتو با تعبیر »جنبة رابطه ای« و »جنبة محتوایی«، یا دیالرد با تعبیر »پیام های محتوایی« و 

»پیام های رابطه ای« به این تمایز اشاره داشته اند. همگان نیز بر این مسئله متفق اند که »ارتباط« 

1. Non-Verbal communication.
2. Relation.
3. Communication.
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و »رابطه« با یکدیگر درهم آمیختگي و همراهي دارند و ارتباط در بستر یک رابطه محقق مي شود 

)محسنیان راد، 1391، ص71ـ73(. به نظر مي رسد با توجه به رابطة تنگاتنگ این دو مفهوم، مي توان 

در بحث هاي سیاست گذاري فرهنگي، »ارتباطات« را به معناي عامي به کار برد که مفهوم »رابطه« 

را نیز شامل  شود و در عین توجه به جنبة ارتباطی، به بستر تحقق آن و روابط هم توجه گردد.

3. نسبت ارتباطات و فرهنگ

»فرهنگ« و »ارتباطات« در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر هستند، تا جایی که برخی فرهنگ 

را دارای حیثیتی کاماًل ارتباطی دانسته اند )فیاض، 1389، ص19(. برای تبیین نسبت فرهنگ 

و ارتباطات و فهم نقش برجستة ارتباطات در فرهنگ، از چند منظر مي توان وارد بحث شد. با 

توجه به معنایی که از فرهنگ و ارتباطات ارائه شد، مي توان گفت: ارتباطات قلب و نیروي محّرک 

فرهنگ است؛ زیرا معانی، که درون مایه و محور اصلی فرهنگ   اند، از طریق ارتباطات بین افراد 

جامعه منتشر و تسهیم مي شوند. ازاین رو، ارتباطات مي تواند با تسهیم اطالعات و معانی، یک 

فرهنگ را بازتولید یا تثبیت کند یا به لحاظ زمانی، از نسلی به نسلی و از منظر مکانی، فرهنگی 

را از یک حوزة جغرافیایی به حوزه اي دیگر منتقل کند. به میزانی که معانی منتقل شده از سوي 

افراد جامعه پذیرفته و دریافت گردد آن فرهنگ منتقل شده است. 

بنابراین، فرهنگ امری مبتنی بر ارتباط مداری، یعنی ارتباط اشخاص در درون یک گروه، ارتباط 

میان گروه ها و ارتباط میان عقاید و بینش هاست. فرهنگ با هویّت و آرمان ها و نمادها و ساختارها 

و رسومی  پیوند دارد که به برقراری ارتباط بین انسان ها کمک می کند )رائو و والتون، 1388، 

ص2(. ارتباط به عنوان محور فرهنگ و حیات جمع، محدوده اي بس وسیع دارد که دربرگیرندة 

تمام صور روابط انساني است. هرقدر بر پیچیدگي حیات اجتماعي افزوده شود، ارتباطات انساني 

نیز پیچیده تر مي شود. این پیچیدگي با توجه به گستردگي و تنّوع چند برابر مي شود )ساروخاني، 

1381، ص11ـ21(

عالوه بر آنچه بیان شد، برخی نظریات فرهنگي نیز بر اساس تحلیل مسئلة ارتباط، به تحلیل 

فرهنگ مي  پردازند. اندیشمندان متعددی به مسئلة ارتباطات به مثابة امری فرهنگی توجه کرده اند. 
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البته با گسترش رسانه های نوین و هر چه بیشتر رسانه ای شدن فرهنگ، اندیشمندان بیشتری به 

تحلیل ارتباطات در بستر فرهنگ توجه کرده اند. برای نمونه، هابرماس اهمیت ارتباط در فرهنگ و 

جامعه را تا آنجا می داند که مسیر پیشنهادي اش را برای تحقق جامعة مطلوب، »اصالح ارتباطات« 

معرفي مي کند و براي رهایي از تنگناهاي مدرنیته، راه کار عقالنیت ارتباطي را ارائه مي دهد. از دیدگاه 

او، کنشگران باید بتوانند بدون تحریف، مبتنی  بر استدالل و بدون اجبار، با یکدیگر ارتباط داشته 

باشند )ن.ک: هابرماس، 1384(. فردیناند تونیس نیز ریشة جامعة جدید را در انواع تازة ارتباط 

مي داند. او دوگانة »گمین شافت« و »گزل شافت« را مطرح مي کند. »گمین شافت« نشان دهندة 

اشتراک اجتماعی و »گزل شافت« نمایانگر جامعه است. روابط گمین شافت با پیوندهای نزدیک، 

صمیمانه، شخصی، همکاری و اعتماد متقابل مشخص می شود. اما روابط گزل شافت بر رقابت، نفع 

شخصی، کارایی، پیشرفت و تخصص مبتنی است و با افزایش شهرگرایی، روابط نوع گزل شافت 

گسترش می یابد )کوئن، 1388، ص103(.

یکي دیگر از راه هاي شناخت اهمیت و کارکردهاي ارتباطات در فرهنگ، مطالعة آسیب هاي این 

عرصه است. در صورت بي توجهي به قواعد ارتباطات مطلوب، فرهنگ یک جامعه از جهات متعددي 

دچار آسیب مي شود. گاهي آسیب هاي فرهنگي ناشي از محتواهاي مخّرب و منحرف است و در بین 

اعضاي یک جامعه مبادله مي شود، و گاهي این آسیب ها ناشي از اختالل در روند انتقال یا تولید 

معناست. اختالل در فرایند ارتباط موجب عدم انتقال صحیح فرهنگي، چه از لحاظ زماني و چه 

مکاني، خواهد شد. در بعد زماني، جامعه با اختالل در ارتباطات خانوادگي و اجتماعي، با شکاف 

نسل  ها مواجه مي شود و در بعد مکاني، در انتقال فرهنگي از جامعه اي به جامعة دیگر و ارتباطات 

میان فرهنگي داخلي و خارجي دچار مشکل مي شود. این اختالل  ها و عدم تحقق ارتباطات صحیح 

موجب مي شود فرهنگ هاي بیگانه به صورت جایگزین، جاي خالي معاني و نمادهاي فرهنگ دیني 

را پر کند و با استفاده از ظرفیت رسانه  ها و ارتباطات دیگر، با معاني غیرصحیح و نمادها و مظاهر 

فرهنگي غیردیني به فضاي بین االذهاني افراد جامعه وارد شود.
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امروزه گسترش روزافزون و همه جانبة فناوري هاي ارتباطات، اعم از رسانه هاي جمعي و یا 

ارتباطات مجازي و شبکه هاي اجتماعي، توجه جامعه را از جریان اصلي ارتباطات انساني منحرف 

کرده است. شبکه هاي اجتماعي برخطظ با وجود تسهیل ارتباطات و قابلیت های خاص، موجب 

کم رنگ شدن یا انحرافات در ارتباطات چهره به چهره شده است )برای نمونه، ر.ک ماتوسیتز، 

2007، ص21ـ34(. ازاین رو، یکي از مهم ترین مشکالت این رسانه ها فارغ از محتوا و معانِي به 

اشتراک گذارده در حوزة فرهنگ یا اثرات فرهنگي فناورانة آنها، خطر جاي گزیني ارتباطات میان 

فردي با ارتباطات مجازي و از دست رفتن پتانسیل ارتباطات غیرکالمي و بیان احساسات در میان 

افراد یک جامعه است.

بنابراین، ارتباطات سرچشمة فرهنگ، محمل تحّول، انتقال و تکامل آن است. هیچ فرهنگی 

بدون ارتباطات، قادر به بقا نیست و هر فرهنگی به وسیلة نظام ارتباطی اش، خود را بازتولید مي کند. 

یک فرهنْگ معانی، مفاهیم و حتی الفاظ و قالب هاي ارتباطي را مشخص مي کند؛ چنان که جامعة 

سّنتی ابزار   های سّنتی و جامعة نوین ابزارها و رسانه هاي نوین را به کار مي گیرد و ترویج مي دهد.

4. ارتباطات در فرهنگ دینی

1-4. گستردگي توجه به تنظیم ارتباطات انسانی در اندیشة اسالمي

یکی از مسائل مهم در تمام ادیان، به ویژه دین اسالم، توجه به مسئلة ارتباطات بین انسان هاست 

که با توجه به ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و دین با ارتباطات، نقشی مهم در گسترش و تعمیق یا 

ابتذال و به انحراف کشیدن فرهنگ جوامع خواهد داشت. دین برای اصالح و جهت دهی ارتباطات 

متعدد انسان، الگوها و قواعد و آدابي ارائه می دهد؛ تا جایي که حتي رشد و نمو دین داری ناظر به 

کیفیت و مطلوبیت ارتباطات اجتماعی فرد مي شود. 

مطابق آیات قرآن )آل عمران: 159( و تبیین اندیشمندان، یکی از علل عمدة نفوذ و گسترش 

دین اسالم نظام ارتباطی و رفتاری اسالم و البته شخصیت و نحوة معاشرت پیامبر اکرم بوده 

است )مطّهري، 1388، ص173ـ174(. همچنین بخش عمده ای از اخالق اسالمی مثل ایثار، گذشت، 

تواضع، حسن برخورد و مهربانی نیز صرفاً در زندگی اجتماعی و عرصة ارتباطات میا ن فردی امکان 
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ظهور و بروز خواهد داشت. ازاین رو، نگاه دینی بر لزوم ارتباطات انسانی تأکید دارد1 و از تفرقه، 
اختالف و قطع روابط نهي می کند.2

در منابع روایی، ابواب و فصول متعددي با عناویني مثل »الحب في اهلل و البغض 
في اهلل« یا »کتاب المعاشرة« یا »حقوق االخوان« در زمینة ارتباطات انساني به چشم 
مي خورد. براي نمونه، در جلد چهارم کتاب اصول کافي، فصلي با عنوان »کتاب معاشرت« 
وجود دارد که آداب اجتماعي و نحوة سالم دادن، نامه نگاري، حقوق همسایه و همسفر، 
اشخاص مسن، اهل ذّمه و حتي نحوة نشستن را ذکر کرده است. مباحث گسترده اي 
نیز دربارة دوستي و دشمني براي خدا، برادري مؤمنان با یکدیگر، آداب برخورد اهل 
ایمان با یکدیگر و سایر مسلمانان وارد شده است )نک. حّر عاملي، 1385، ج 16، ب 
17 / مجلسي، 1404ق، ج 66، ب 36 / مجلسي، 1404ق، ج27، ب اول / إبن بابویه، 

1381، ج1، ب 119 / برقي، 1371، ج1، ب 34(.
عالوه بر این، در سیرة پیشوایان اسالم  به نمونه هاي متعددی بر می خوریم که از ارتباطات 

»غیرکالمی« برای انتقال مفاهیم دینی و ارتباط با سایران استفاده کرده اند. حاالت و اوصافی مثل 

»لّین«، »معروف«، و »سدید«، که در قرآن و روایات برای »گفتار« به چشم می خورد، به سبب تأثیری 

که این حاالت در »معنای ارتباطی« دارد، می توانند در شمار ارتباطات »غیرکالمی« قرار گیرند. بدین 

  روي، به نظر مي رسد دستورها و رفتارهاي گوناگوني در روایات و سیرة پیامبر اکرم و اهل بیت

توصیه شده است که این نوع توصیه ها را مي توان در مقولة رفتارها و ارتباطات غیر کالمی  طبقه بندي 

کرد. گشاده رویی و لبخند به هنگام دیدار دوستان، نحوة خندیدن، عصبانیت و حالت چهره، نحوة 

ارتباط چشمی  با مخاطب، مصافحه و معانقه و ارتباط لمسی با مخاطب، معّطر و نظیف بودن در هنگام 

برخورد با مؤمنان، نحوة حرکت، راه رفتن، نشستن، نحوة توجه به مخاطب در حین گفت وگو، و لزوم 

داشتن طیب کالم و لحن نرم و آرام از جملة این نمونه هاست که به فراواني در منابع روایي به چشم 

مي خورد )نک. طباطبائي، 1385، ج 2، ص315؛ ج6، ص433ـ459 / همچنین ر.ک. همو ، 1383(.

َِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوصابُِروا َورابُِطوا َواتَُّقوا الّلَ لََعلَّکْم تُْفلُِحونَ(. )آل عمران: 200( 1. )يا أَيَُّها ال
قُوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الْبَيِّناُت َوأُولئِک لَُهْم َعذاٌب َعِظيمٌ(. )آل عمران: 105(  َِّذيَن تََفرَّ 2. )َوال تَکونُوا کال
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2-4. نسبت ارتباطات و فرهنگ اسالمي

با توجه به تعریفي که از »فرهنگ« ارائه شد، درون هر فرهنگ برخي مفاهیم و معانی وجود 

دارد که نقش کلیدی دارند و وقتی وارد زیست جهان و عرصة آگاهی بشر شوند دیگر حوزه های 

ادراکی و معرفتی را تحت الشعاع خود قرار می دهند )پارسانیا، 1384، ص86(. اگر هستة بنیادین 

هر فرهنگی را نظام معنایي آن در نظر بگیریم، با توجه به آموزه هاي دیني، »توحید« روح و بنیان 

نظام معنایي فرهنگ اسالمي خواهد بود، عاّلمه طباطبائی در این باره مي نویسند: 

توحید، اصلی است که با همة اجمالی که دارد، متضّمن تمامی تفاصیل و جزئیات معانی 
قرآنی است؛ چه معارفش و چه شرایعش. و به عبارتی، اصلی است که اگر شکافته شود 
همان تفاصیل می شود، و اگر آن تفاصیل فشرده شود به این اصل واحد برگشت می کند« 

)طباطبائی، 1385، ج10، ص200( 

اگر هدف نهایي دین تحقق توحید در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي انسان باشد، فرهنگ 

مطلوب فرهنگي است که اعضاي جامعه در تمام ابعاد، ملتزم به قواعد و جهان بیني توحیدي و 

مصداق »َحتَّی َتُکوَن َأْعَمالِي َو َأْوَراِدي ُكلَُّها ِوْردا َواِحدا َو َحالِي ِفي ِخْدَمِتَك َسْرَمدا« باشند. هرقدر 

شئون زندگی انسان بیشتر رنگ الهی یا به تعبیر قرآنی، »صبغة« اهلل داشته باشد آن فرهنگ و 

جامعه دیني تر و اسالمي تر خواهد بود؛ زیرا ارتباطات به مثابة قلب تپندة معاني دیني و به ویژه 

معارف توحیدي را در یک جامعه بین اعضاي آن بازتولید مي کند.

از سوي دیگر، مطابق معارف دیني، بین توحید و والیت نسبتي وثیق برقرار است و ظرف تحقق 

توحید تنها با والیت محقق مي شود. در منابع فلسفي و عرفاني و نصوص دیني، بر تالزم توحید با 

والیت و امامت سخن رفته است. والیت مهم ترین پیش نیاز امامت و امام حلقة اتصال خدا و خلق 

است. ازاین رو، در روایات، »والیت« اساس و محور همة اعمال و رفتارها خوانده شده است )حّر 

عاملی ، 1385، ج1، ص18(. مفهوم »ِوالیت« )به کسر واو( در لغت نیز مفهومی دوطرفه و دارای 

سنخ ارتباطی است )جوادي آملي، 1386، ج1، ص225(. در قرآن هم والیت در رابطة طرفیني 

خداوند و بندگانش استعمال شده است )بقره: 257 / شوری: 28 / انعام: 14 / کهف: 44( 
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همچنین یکی از محورهای جهان بیني دینی وجود حق و باطل در نظام هستی و تقابل و نبرد 

این دو جریان با یکدیگر است. افراد با تواّل و تبّرا در حقیقت، با والیت الهی یا شیطانی نسبت و 

سنخیت پیدا کرده، به آن والیت قرب پیدا می کنند. فرد با تواّل و تبّرا  خود را  ذیل والیت  امام 

متواّل قرار داده و به نسبت تواّلي قلبي و عملي اش، تحت والیت آن امام قرار مي گیرد. پس فرد 

ًة َيْدُعوَن ِإلَی النَّاِر( )قصص: 41(، قرار مي گیرد  و در  با ارتباطاتش یا تحت والیت شیطاني )َأئِمَّ

عمل و حقیقت باطني به سمت ظلمات و باطل مي رود، یا با تواّل نسبت به حق، به قلب و التزام 

رفتاري، تحت والیت  خداوند مي رود و از تاریکي ها به سوي  عالم  نور هدایت مي شود )بقره: 257( 

بر همین اساس، التزام به والیت در دو محور ایجابي و سلبي، یعني تواّل و تبّرا میّسر مي شود. 

عالوه بر تأکید عقل و منطق بر التزام به تواّل و تبّرا، نصوص متعددي بر این تالزم تأکید دارند. برائت 

مکّمل و بلکه الزمة عقالني والیت و محبت اهل بیت  است و اصوالً بدون تبّرا، تواّل حاصل 

نخواهد شد و این دو، دو روي سکة واحد والیت  مداري هستند. نقش تواّل و تبّرا در پذیرش اعمال 

صالح، محوری است و شرط اساسی پذیرش اعمال صالح خواهد بود و بدون آن، گویا شخص هیچ 

عمل خیری انجام نداده است )مجلسي، 1404ق، ج27، ص63 و 199( . ازاین رو، مطابق روایات 

حّب و بغض معیار دین داري شمرده شده است )مجلسي، 1404ق، ج65، ص.63 / نیز ر.ک. کلینی، 

1407ق، ج2، ب »الحب فی الل والبغض فی الل«(

و  تربیت  بر  ارتباطي  محیط هاي  و  ارتباطات  تربیتی  تأثیرهاي  مسئله،  این  اهمیت  علت 

شکل گیري اخالق و فرهنگ افراد جامعه است. در نظام ارتباطی، رابطة حّبي و تربیتي با یک نفر 

موجب هم سنخي و تناسب خواهد شد و در نتیجه، طبیعتاً سرپرستي و والیت او را نیز آسان تر و 

بیشتر قبول خواهد کرد. یک بعد مهم دیگر ضرورت تواّل و تبّرا، لزوم حفظ سیادت و عّزت اهل 

ایمان در برابر غیر است و اشاره شد که این مسئله رابطة تنگاتنگي با اثرپذیری فرهنگی- تربیتی 

دارد و موجب تسریع اثرپذیري خواهد شد. این مالک بر مبناي واژة »والیت«، یعني »سرپرستي 

و حاکمیت« و همچنین قاعدة »نفي سبیل کافر بر مسلمان« قابل استخراج است )نساء: 141(.

مسئله تواّل و تبّرا، چه در بعد ارتباطات میان فردي و چه در سطح کالن و ارتباطات میان فرهنگي، 

بین دو گروه یا دو جامعه صادق است. همان گونه که در نگاه فردي ممکن است شخصیتي تحت 
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غلبه و سیطرة روحي و شخصیتي طرف مقابلش قرار بگیرد، جوامع و فرهنگ ها نیز از همین 

قانون پي روي مي کنند. جوامعي که از فرهنگ و معاني ضعیف تري بهره مند هستند. بیشتر تحت 

تأثیر طرف مقابل قرار مي گیرند.

3-4. ساختار ارتباطات انساني مطلوب دیني

گفته شد که حجم گسترده ای از دستورهاي دیني ناظر به ارتباطات انساني است. البته این 

دستورها گاهي ناظر به ارتباط به معناي خاص آن، و گاهي ناظر به تعبیر رابطه به عنوان بستر 

ارتباطات است. از آن رو که تمام دستورهاي دیني تفصیل اصل توحید یا به عبارت دیگر، والیت اند، 

باید در سطوح و ابعاد گوناگون ظهور و بروز داشته باشند. ارتباطات انساني نیز باید در خدمت 

توحید و والیت و محقق ساختن آن الگوسازي و اجرا شود. 

از سوی دیگرـ  همان گونه که تبیین شدـ  تبعیت از اصل »والیت« در نظام ارتباطی نیز باید 

در قالب تواّل و تبّرا یا همان ارتباطات بر اساس قواعد ایمانی ظهور  یابد. دین از اهل ایمان می خواهد 

محور تمام اعمال، از جمله ارتباطاتشان رضایت الهی و توجه به معیارهای دینی باشد ارتباطات 

فرد مسلمان هدفمندانه و بر اساس محبت و ایمان به خدا شکل گیرد )فتح: 29( به عبارت دیگر، 

ارتباط با حق از مسیر ارتباط با جامعة توحیدي و اهل ایمان و بر محور تواّل و برقراري ارتباط با 

ولّي خدا میّسر مي شود. پس اگر جامعة دینی در افکار و اعمال فردی و اجتماعی خویش تواّل و 

تبّرا نداشته باشد در واقع، مفهوم صحیح دین داری را نیافته و به حقیقت توحید نرسیده است.

تواّل و تبّرا منحصر به امام حق یا باطل نیست، بلکه باید کل جریان حق و همة افراد به میزاني 

که از حق بهره دارند مورد تواّل و همة جریان باطل و تابعان آن مورد تبّرا قرار گیرند. دوست داشتن 

اهل ایمان و به طور کلی، دوست داشتن کسانی که در مسیر حق حرکت می کنند، مقتضای آموزة 

تواّل و تبّراست؛ چنان که از آثار عمومي هر حّبي محبت به متعلّقات و منسوبان آن محبوب است. 

ازاین رو، تواّل و تبّرا بدون تواّل و تبّرا نسبت به همة اهل ایمان و کفر، محقق نمي شود )حّر عاملي، 

1385، ج16، ب 17، »وجوب حب المؤمن و بغض الکافر«، ص181( 

همان گونه که ارتباط با خداوند و عبادت الهي تکویناً و تشریعاً از میسر والیت محقق مي شود، 

رابطة با امام نیز وابسته به اصالح ارتباط مؤمنان با یکدیگر است. والیت بین امام و مؤمنان والیت 
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طولي و والیت بین اهل ایمان با مسامحه والیتي عرضي است. رابطه اي که انسان را به قرب 

الهی می رساند، از طریق رابطه با عموم مؤمنان و جامعة ایماني ایجاد می شود. بر همین اساس، 

نصوص متعددي تصحیح ارتباطات انساني را مصداق ارتباط با حق یا باطل خوانده اند. این روایات 

به صراحت، بین ارتباط صحیح با اهل ایمان و ارتباط با ولّي و والیت و در ادامه، ارتباط با خدا، 

رابطة تنگاتنگی برقرار کرده اند. براي نمونه، در روایتي می فرماید: هیچ یک از شما فکر نکند که 

اگر مؤمنی را شاد کرد فقط او را شادمان ساخته، بلکه به خدا قسم، ما و رسول خدا را شاد کرده 

است. )کلینی،1407ق، ج2، ص189( یا فرموده اند: وقتی برادر مؤمنی نیاز خود را به مؤمنی عرضه 

می کند این عرضه نعمتی است از خداوند که به سوی او فرستاده شده است پس اگر مؤمن نیاز 

او را برطرف سازد این کار او را به والیت ما و والیت خدا مّتصل می کند. )کلیني، ج 2، ص368 

/ همچنین ر.ک. مجلسي، 1404ق، ج 65، ص149 و ج 71، ص225، ب 15(. بدین روي، ایجاد، 

تصحیح و تحکیم ارتباط با جامعة ایماني نشانة تقویت ارتباط با محور جامعه، یعني ولي الهي و 

همچنین ارتباط با خداوند متعال به شمار مي آید. 

روایات متعددی بر نسبت نزدیک تنظیم ارتباط با اهل ایمان و والیت الهی تأکید دارد. براي 

نمونه، در روایت آمده است: »هرکس به فردي که از ما بریده است نیکی کند و با شیعه و دوستان 

ما ببرد و از دشمنان اهل بیت  تعریف کند، نه ما از اوییم، نه او از ماست« )حّر عاملي، 1385، 

ج16، ص265(. در جایي دیگر، مي فرمایند: »هر کس برادر مسلمان خود را تکریم کند خداوند 

ـ عّزوجّل ـ را اکرام کرده است )ابن بابویه، 1413ق، ج 4، ص16(. طبق روایات، قطع ارتباط با 

مؤمن به منزلة خروج از ایمان و حتی اسالم، است و الزمة اتصال و ارتباط با والیت الهی ارتباط با 

برادر مؤمن است. )کلینی، 1407 ق، ج 2، ص.345( همچنین تأکید شده است که هر کس نتواند 

با ما پیوند نیکی داشته باشد با دوستان صالح ما پیوند داشته باشد، تا برای او پاداش ارتباط با ما و 

نیکی به ما نوشته شود. یا اینکه مالقات اهل ایمان به مثابة ارتباط با امام معصوم تلّقي شده 

است )ابن بابویه، 1413 ق، ج 2، ص73( 

معارف دینی هر نوع وحدت و الفت بین اهل ایمان را موجب قرب به اهل بیت  و بالعکس، 

هر نوع رفتار موجب کدورت و اختالف بین اهل ایمان را به شدت مذّمت کرده  اند. برای نمونه، امام 
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رضا  ضمن حدیثی مفّصل، پس از توصیة شیعیان به رفتارهای ارتباطی الفت دهنده، مثل 

راست گویی و اداي امانت و اجتناب از مجادله، توصیه مي کنند که اهل ایمان با یکدیگر رفیق باشند 

و به همدیگر روی خوش نشان دهند که این کار موجب تقّرب شان به سوی اهل بیت: خواهد شد. 

اگر ارتباط گیرنده با یکی از دوستان اهل بیت ارتباط برقرار کند گویی به امام  تقّرب پیدا 

کرده است، و در نقطة مقابل، تصریح شده اگر به این امور توجه نشود و کسي دوستی از دوستان 

اهل بیت: را بیازارد یا بدخواهِی او به دل گیرد، از والیت ائّمة اطهار: بیرون رود و از این والیت 

بهره  ای نخواهد برد )مفید، 1413ق، ص247(. در روایتی دیگر، امام ارتباطات نامطلوب را 

نشانة خباثت باطن معرفی کرده، می فرماید: »شما برادر دینی یکدیگرید و آنچه میان شما جدایی 

انداخته درون پلید است، به این سبب، باری از دوش همدیگر برنمی دارید و برای هم خیرخواهی 

نمی کنید و به هم بذل و بخشش نمی کنید و با هم دوستی نمی ورزید« )شریف رضی، ص168(

در روایاتی نیز شیعیان به سبب ضعیف بودن سطح ارتباطات و رسیدگي نکردن به فقراي بین 

خودشان توبیخ شده اند)کلیني، ج 2، ص173(. البته این مسئله منحصر به ارتباط با فقرا نیست، 

بلکه مطلق ارتباطات مطمح نظر امام است. در روایت مشابهي، امام به صراحت، عالوه بر مسئلة 

ارتباط با فقرا، مساوات در ارتباطات و حتي گذشت از خطایاي یکدیگر در ارتباطات میان فردي را 

به عنوان مالک شیعه بودن معرفي مي کنند )همان، ص173(. در روایاتی نیز تصریح شده که تغییر 

رابطة امام با مؤمنان دایر مدار رابطة مؤمنان با یکدیگر است. برای نمونه، در روایتی، اسحاق بن عّمار 

نقل کرده است: من ثروتمند شدم و در مقابل منزلم نگهبانی گذاشتم که فقرا را بازمی گرداندند. 

سالي خدمت امام صادق  در مکه رفتم، دیدم که حضرت با روی عبوس با من رفتار می کنند. 

از ایشان پرسیدم: چه چیزی من را نزد شما تغییر داده است؟ حضرت جواب دادند: چون حال و 

شیوة ارتباط تو با اهل ایمان تغییر کرده است )مجلسي، 1404ق، ج 5، ص324(. 

از سوی دیگر، گفته شد که محبت و رفتارهایی که به نحوی منجر به محبت می شود، به ویژه 

همنشینی و معاشرت، که ارتباطاتي نزدیک است، موجب تأثیر در بینش و نحوة نگاه طرفین ارتباط 

نیز خواهد شد. به تعبیر روایات، انسان در حقیقت، بر دین و روش دوستانش زندگی می کند؛ 

بدین روي، باید در نحوة معاشرت، به ویژه دوست یابی و معاشرت، دقت کرد )طوسی، 1414ق، 
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ص518(؛ زیرا اهل ایمان ممکن است تحت تأثیر عقاید و نگاه ناصحیح اهل باطل )عقیدتی یا 

رفتاری( قرار بگیرند. ازاین رو، افراد جامعة اسالمي باید از همنشیني با فاسقان یا کّفار اجتناب 

ورزند و در شیوة ارتباطاتشان بین مؤمنان و اهل باطل فرق بگذارند. مسلمان نباید با گناه کاران 

طرح دوستي بریزد؛ زیرا گناه کار عمل خود را براي او زیبا جلوه مي دهد و دوست دارد او را نیز 

همانند خود سازد )حّر عاملي، 1385، ج2، ص269 و 270(. بر همین اساس، قرآن کریم مکّرر از 

اینکه مسلمانان والیت کّفار را بپذیرند، منع نموده است )آل عمران: 28(. خداوند در آیات متعددی، 

والیت میان مؤمنان و کافران را نفي کرده است. اهل ایمان از یک سو، باید با یکدیگر بر اساس 

محبت و رحمت ارتباط بگیرند، و از سوي دیگر، ارتباطاتشان با اهل کفر بر اساس عّزتمندي باشد 

)فتح: 29 / مائده: 54(. قرآن تأکید دارد افراد جامعة دیني نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست 

و سرپرست خود بگیرند )آل عمران: 28( و با آنها رابطة والیی برقرار کنند )نساء: 89 و 139 / 

مائده: 51(. البته قرآن مسلمانان را از رفتار دوستانه با کافران بازنمي دارند، ولی آنها را از تواّل و 

پذیرش برتري و خودباختگي در برابر کافران برحذر مي دارد )ممتحنه: 8(.

از نگاه دینی، الگوی ارتباطی یک انسان مؤمن و یک جامعة مسلمان با نظام های ارتباطی دیگر 

متفاوت است. مؤمن باید دارای جاذبه و دافعه بوده و حد و مرزی داشته باشد تا جایگاه او را نسبت 

به اهل ایمان و اهل نفاق و کفر و شرک مشخص سازد )ن.ک: مطهري، 1379 و 1381(. البته 

حدود دقیق جاذبه یا دافعه و یا حتي اعمال خشونت یا ابراز محبت با مخاطبان ظرایف و مالحظاتي 

دارد که در روایات متعدد، تحلیل شده است. با تحلیل آداب و رفتارهاي توصیه شده در منابع 

روایي و قرآني و با استخراج و نظام مند کردن اصول عام و خاص حاکم بر آن، رابطة توصیه هاي 

رفتاري با نظام هنجاري تواّل و تبّرا و در نهایت، ارتباط آن با نظام معنایي فرهنگ اسالمی، یعنی 

والیت و توحید، مي توان الگویي جامع ارائه داد.

بنابراین، تواّل و تبّرا باید در تمام کنش ها و عملکردهای فردی و اجتماعی ـ ارتباطاتي افراد 

جامعه اثرگذار باشد. در این نظام ارتباطی، تمام انسان ها به عنوان مخلوقات و مظاهر خداوند 

مطرح می شوند، سپس با معیاِر میزان ایمان و قربشان به خداوند دسته بندی می شوند. با توجه به 

اصل »تواّل و تبّرا« و نگاه ایمان محور، مخاطبان ارتباط بر اساس شاخصه هاي متفاوتي تقسیم بندي 
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مي شوند. مردم عادي، دوستان، اهل ایمان، ولّي امر مسلمانان، خانواده و ارحام، اهل کتاب، اهل نفاق 

و گناه کاران ... همگي طبقات گوناگون جامعة اسالمي اند. جامعة مطلوب ایماني جامعه ای است که 

بر اساس محبت خدا و محبت نسبت به یکدیگر شکل بگیرد و مردم خود را برادر یکدیگر بدانند. 

)حجرات: 10( و در نتیجه، تا سر حد ایثار، نسبت به یکدیگر محبت بورزند.

4-4. نقش حیثیات مخاطبین در ارتباطات

الزم به ذکر است که تأکید بر مسئلة والیت و تواّل و تبّرا منافاتی با توجه به سایر حیثیات 

مخاطبان ارتباط ندارد، بلکه مطابق روایتي، »عالم را باید برای عملش اکرام کرد، و پیر تجربه 

آموخته را برای کثرت سن و تجاربش، و نیکوکار و خیرخواهان را برای خیر و احسان، و سلطان 

را برای سلطنتش« مي توان نتیجه گرفت که هر کس را به خاطر حیثیت و مزیّتی که دارد، باید 

تکریم کرد. به عبارت دیگر، هر کس در او جهتي کمالی وجود دارد، باید به خاطر آن کمال، گرامی 

داشته شود.1 ازاین رو، با تحلیل نصوص، طبقات و معیارهای دیگری نیز برای طبقه بندی مخاطبان 

به دست می آید که مؤیّد عقلی و اجتماعی نیز دارد. عالوه بر معیار میزان التزام افراد به دین داری، 

مؤلّفه هایی مثل همسایگی و خویشاوندی نیز سبب تمایز مخاطبان و درنتیجه، لزوم اتخاذ کنش ها 

و آداب متفاوت ارتباطی خواهد شد. همچنین برخی آداب ارتباطی در گسترة ساحات حضور 

اجتماعی انسان بروز بیشتری دارد.

بر اساس آنچه بیان شد و با توجه به اهمیت و لزوم تواّل و تبّرا در ارتباطات، مي توان گفت: 

محوریت تمام ارتباطات انساني در یک جامعة دیني، باید مبتني بر معیارهاي دیني و والیي شکل 

بگیرد؛ به این صورت که تمام حیثیات و شرایط خاص مخاطب از قبیل سن، جنسیت، و ارتباط 

خویشاوندي یا همسایگي و یا ساحاتي که رابطة بین افراد در آن محقق مي شود، همگي به عنوان 

قیودي در کنار مالک التزام مخاطبان به حق و امور دینی مالحظه شود. این مالحظات موجب 

تشدید یا تخفیف تواّل یا تبّرا نسبت به مخاطب خواهد شد. برای نمونه، نحوة مواجهه با مخاطب 

اهل کتاب یا کافر حربی، اگر از جنبة سّني کودک باشد، متفاوت از بزرگ سال است؛ همچنان که 

روایات متعددي بر تکریم و احسان به والدین هرچند کافر)کلینی،1407ق، ج2، ص162( و یا 

1. ر.ک: حسن حسن زاده آملی، مهدی الهی قمشه ای، 1385.
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تکریم مضاعف اهل ایمان اگر میهمان باشند و یا اگر ساحت ارتباطي ایشان تعلیم و تربیت باشد، 

تأکید کرده است )نوري، 1407ق، ج16، ص260(.

5. جمع بندي و نتیجه گیری

با توجه به تأکید نظریه پردازان بر مقولة ارتباطات و نقش و تأثیر آن در فرهنگ و نیز اهمیت 

تصحیح ارتباطات میان فردي در ساحات زندگي و از سوی دیگر، تأکید فوق العاده معارف دینی 

با توجه به اهمیت فوق العاده  ارتباطات، جایگاه و نقش آن در مسائل فرهنگی تبیین شد.  بر 

ارتباطات انساني در بازتولید فرهنگ دیني، نیازمند توجه جّدي تري به این عرصه در تمام مراحل 

سیاست گذاری فرهنگي و مطالعات ارتباطي هستیم.

بر اساس آنچه بیان شد، براي تحکیم و تثبیت فرهنگ یا انتقال یا تغییر و اصالح فرهنگي،  باید 

به شاه راه حوزة ارتباطات انساني توجه جّدي تري شود. با توجه به اهمیت مسئله شناسی به عنوان 

گام اول سیاست گذاری و توجه به ابعاد گوناگون و اولویت بندی در آن، باید نگاه بنیادی تری به 

ارتباطات. همچنین براي ترسیم وضع مطلوب و فرهنگ ایده آل و همچنین براي طّراحي سنجه هاي 

ارزیابی فرهنگي براي آسیب شناسي وضعیت موجود و همچنین در ارائة راه کار و سیاست گذاری  های 

فرهنگي، نیازمند نگرشی جّدی تر به موضوع ارتباطات انسانی، به ویژه ارتباطات میان فردی، هستیم. 

این در حالي است که بي توجهي به اهمیت نقش ارتباطات انساني موجب تمرکز محققان داخلي بر 

مطالعات رسانه  اي و کاستی هاي پژوهشي و سیاست گذاری فرهنگی- تربیتی در عرصة ارتباطات 

سنتي و انساني شده است.

سالمت نظام ارتباطي موجب سالمت فرهنگ جامعه خواهد شد. در برخي نظریات غربي، 

مثل اندیشة  هابرماس، مهم ترین شاخصة سالمت جامعه، سالمت ارتباطي معرفي شده است. ولي 

معیار او در رهایي و ارتباط آزاد در عقالنیت ارتباطي، چیزي جز فرهنگ عمومي یا عقل عرفي 

نیست. اما در مقابل، در منابع اسالمي، با حجم گسترده اي از آموزه ها براي تعیین معیارهایي ثابت و 

متقن براي سالمت ارتباطي مواجهیم. با توجه به آنکه دین داري، چه در عرصة فردي و چه ساحت 

اجتماعي و فرهنگي به نحوي از مسیر ارتباطات انساني محقق مي گردد، براي تحقق یک فرهنگ 
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دیني، نیازمند دست یابي و التزام به الگویي جامع و منسجم از دستورات و مالکات دیني هستیم. 

روشن شد که در یک منظر، دین مقوله اي ارتباطي است و حجم گستردة توصیه هاي دیني 

مطرح شده در عرصة ارتباطات و معاشرت اجتماعي نشانگر اهتمام دین به جزئیات و ابعاد گوناگون 

ارتباطات انساني است. در نگاه دینی، »توحید« به مثابة نظام معنایي فرهنگ اسالمي و روح کلي 

حاکم بر فرهنگ اسالمي است که از طریق اصول و ارزش ها در احکام و آداب اجتماعي اشراب 

مي شود. همان گونه که توحید و والیت در ارتباطات انساني و ارتباطات چهره به چهرة تک تک 

افراد جامعة اسالمي ظهور مي  کند، التزام به ارتباطات انساني دیني نیز موجب بازتولید و تثبیت 

الیه های درونی تر، یعنی ارزش ها و باورهای دینی در فرهنگ یک جامعه می شود. 

با توجه به آنچه بیان شد، ظرف تحقق توحید، والیت است و التزام به والیت در ارتباطات 

اجتماعی از طریق تواّل و تبّرا محقق می شود. بنابراین، قاعدة کلی حاکم بر ارتباطات انسانی، هم 

باید مّتکی بر تواّل باشد و هم تبّرا باشد تا التزام به والیت و توحید محقق شود. به عبارت دیگر، 

الگوي ارتباطات انسانی دیني بر اساس تواّل و تبّرا، مسیري براي تحقق فرهنگ توحیدي است و 

تمام رفتارهای انسانی، از جمله ارتباطات باید برای تحقق توحید طراحی و اجرا شوند. اگر افراد 

  جامعة ایماني به همدیگر محبت کرده، ارتباطات مطلوبي برقرار کنند در واقع، به اهل بیت

نزدیک تر خواهند شد. به عبارت دیگر، دست یابي به حقیقت والیت امام معصوم  به ارتباط با 

مؤمنان وابسته است. بدین روي، محوریت تمام ارتباطات انساني در یک جامعة دیني، باید بر اساس 

معیارهاي دیني و والیي شکل بگیرد، به این صورت که تمام حیثیات و شرایط خاص مخاطب 

از قبیل سن، جنسیت، ارتباط خویشاوندي یا همسایگي و یا ساحاتي که در آن رابطة بین افراد 

محقق مي شود همگي به عنوان قیودي در کنار مالک دین و ایمان مخاطبان مالحظه مي شود. 

در این الگو، از مفاهیمي همچون ایثار، همدلي، تکریم و تواضع، تا رفتار هایي مانند دعا و لعن و 

هدیه دادن در یک ساختار به هم پیوسته و منسجم قابل تحلیل خواهد بود. 

ارتباطات انسانی و به ویژه ارتباطات میان فردی یکی از محورهاي مهم حیات دیني به شمار 

می رود و بستر تحقق فرهنگ دیني در جامعه خواهد بود و باید با طّراحي الگوي ارتباطات انساني 

ـ اسالمي، ارزش ها و قواعد بر اساس مالکات دینی رتبه بندی  شوند و با تدوین و مشخص شدن 
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چارچوب هاي رفتاري مطلوب، امکان شاخص سازي براي پیمایش و ارزیابي رفتارهاي اجتماعي 

در حوزة ارتباطات انساني مطلوب فراهم مي آید، و البته چون عرصة ارتباطات انساني در ساحات 

گوناگوني ظهور عینی دارد، قابلیت باالیي براي استخراج شاخصة مبتني بر آن  وجود دارد. 

با فراهم آمدن این شاخص  ها، خأل هاي فرهنگي و رفتاري موجود، چه در عرصة دین داری 

شخصی افراد و چه در سطح کالن جامعه و براي مطالعه و داوری فرهنگ موجود، دقیق تر قابل 

میان فردي  ارتباطات  الگوي  به  در حاشیة دست یابي  بود. همچنین  ریشه یابي خواهد  و  احصا 

اسالمي، بستري براي نقد و تحلیل الگوهای مشابه در دنیای امروز نیز فراهم مي شود. همچنین با 

دست یابي به الگوي ارتباطات میان فردي و شاخص هاي کلي آن، مي توان الگوي کلي و سیاست هاي 

ارتباطات انساني در سایر سطوح آن، یعني ارتباطات درون گروهي، ارتباطات میان  گروهي، سازماني، 

میان فرهنگي و حتي در حوزة ارتباط جمعي را نیز تا حّدي شناسایي کرد. 

با توجه به محوریت ارتباطات انساني و به ویژه ارتباطات میان فردي و قابلیت هاي متعدد آن، 

بخصوص جنبه  هاي روحي- عاطفي اش، الزم است در عرصة مطالعات رسانه اي و سیاست گذاري 

فرهنگي، بر اساس ضرورت تقویت ارتباطات میان فردي و قواعد اسالمي آن عمل شود. به عبارت 

دیگر، یکي از شاخص هاي مهم ارزیابي یک رسانه  یا فناوري، نحوة تعامل و تأثیر آن بر ارتباطات 

انسانی مطلوب است. روشن است با پاک سازی فضا و نشر معانی متعالي در شبکه  های اجتماعی و 

ارتباطات مجازی، کارکرد روابط چهره به چهره جبران نخواهد شد. با این نگاه، به الگوي همگرایي 

بین ارتباطات چهره به چهره و ارتباطات با واسطه رسانه نزدیک  خواهیم شد. 
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