سبك زندگي اسالمي در ارتباطات غيركالمي
با استفاده از احاديث امام جعفر صادق(ع)

اهيذ طاّشًژاد
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-1چكيذٌ:
سبك صوذگي  ،الگًَايي بشاي سيش صيسته است .وحًٌ استباط با ديگشان ،يك جىبٍ اص َضاسان جىبٍ ي
سبك صوذگي سا تطكيل مي دَذ .مشدم بٍ طًس مياوگيه  03دسصذ صمان بيذاسي خًد سا صشف گفت ي گً
با يكذيگش مي كىىذ كٍ بيص اص وًد دسصذ آن بٍ ضيًٌ ي غيشكالمي است .استباط غيشكالمي خًد ضامل
مًاسد متعذدي اص لبيل خىذيذن ،گشيسته ،لمس ،طىيه صذا ،حشكت ي اضاسٌ ،لباس ،صيًسآالت ،محيط،
فاصلٍ ي ...مي ضًد؛ با استفادٌ اص َشيك اص اوًاع استباطات غيشكالمي ،اوسان مي تًاوذ ضمه تسُيل
اجتماعي خًد اص آن َا بٍ مىظًس تأييذ يا سد سفتاس خاظ ،كىتشل ،تكشاس ،تكزيب ،تكميل ،تطًيك ،تىبيٍ،
سًگًاسي ،عبادي ي ...بُشٌ گيشي ومايذ .باتًجٍ بٍ تأثيش غيشلابل اوكاس استباطات غيشكالمي ،دس سيابط
اجتماعي اوسان ،آيا ديه اسالم ي خاصتا سخىان امام صادق(ع) دس ايه مًسد ،حشفي بشاي گفته داسد يا
خيش؟ ايه پژيَص با اسائٍ چىذ ومًوٍ اص احاديث ،تعذادي اص مصاديك بكاسگيشي استباط غيشكالمي دس
سخىان ايطان ي كاسكشدَاي آوُا سا ركش مي ومايذ.

 -2كليد ياژٌ:
 اميد طاهرنژاد ،دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريسي امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان(خوراسگان) و كارشناسفرهنگ دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان  /آدرس :استان مركسي  ،آشتيان ،بلوار امام خميني(ره) ،دانشگاه آزاد آشتيان ،كانون قرآن
و عترت53 1500 90 ، omid@aiau.ac.ir ،
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استجبى غيشوالهي ،صثبى ؿفبّي ،پيبم ثش صثبى ًيبهذُ ،اهبم خؼفشكبدق(ع) ،ػجه صًذگي.
 -3مقدمٍ:
ثيؾ اص ًَد دسكذ اص استجبًبت افشاد ثب يىذيگش ثِ ؿيَُ ي غيشوالهي اػت .اص ايي سٍ ثذيْي خَاّذ
ثَد وِ ًبديذُ اًگبؿتي صثبى ثذى هَخت هي ؿَد اًؼبى سٍاثي چٌذاى سهبيت ثخـي ثب ديگشاى ًذاؿتِ
ثبؿذ .دس اكل صثبى ثذى يب استجبى غيشوالهي ،پيؾ اص ّش چيض ،ؿوب سا دس دسن ديگشاى يبسي هي
وٌذ(.وَييليبم  ،1390 ،خلذ ،1ف)124
استجبى غيش والهي ٍ ثيبى ؿوب ثَػيلِ حشوبت ثذى ٍ حبلت ليبفِ ٍ ظبّش خؼوبًي تبى ثِ ػشػت تؼييي
هي وٌذ وِ آيب هَسد پؼٌذ ٍالغ هي ؿَيذ؟ ٍ هشدم سا هتمبػذ هي وٌيذ؟ ٍ هْوتش اص ّوِ ايٌىِ هشدم چِ
ثشداؿتي اص ؿوب هي وٌٌذ! ؿوب ووتش اص دُ ثبًيِ ٍ ،ثٌَس ٍالغ ثيٌبًِ ًضديه ثِ چْبس ثبًيِ ٍلت داسيذ وِ
اٍليي تأثيش ًيىَ سا سٍي هشدم ثگزاسيذ .خْبًي اص تحميمبت ثِ ٍهَح ًـبى هي دّذ وِ ؿوب دس چْبس
ثبًيِ اٍل ديذاستبى ،ثب وؼي ثشاي ًخؼتيي ثبس ،ثِ لحبٍ ؿغلي ٍ ؿخليتي هَسد لوبٍت لشاس هي
گيشيذَّ(.گبى  ،1384 ،خلذ ،1ف .)31ثبتَخِ ثِ تأثيش ثؼضاي استجبًبت غيشوالهي دس سٍاثي اًؼبًي،
وِ ثخـي اص سٍؽ صي ؼتي اًؼبى يب ّوبى ػجه صًذگي هب هي ثبؿذ ،دس ايي پظٍّؾ اثتذا ثِ ؿٌبخت
هفَْم ػجه صًذگي پشداختِ ٍ پغ اص آى ثب اًَاع استجبًبت غيشوالهي آؿٌب ؿذُ ٍ دس ًْبيت احبديث ٍ
سٍايبتي اص اهبم خؼفشكبدق(ع) آٍسدُ خَاّذ ؿذ وِ دس آى احبديث ،ثِ يىي اص اًَاع استجبًبت
غيشوالهي اؿبسُ ؿذُ اػت.

 -4بيان مسألٍ:

هشدم ثِ ًَس هيبًگيي  30دسكذ صهبى ثيذاسي خَد سا كشف گفت ٍ گَ ثب يىذيگش هي وٌٌذ(.سي
ام.ثشوَ ٍ ّوىبساى ،1386 ،خلذ ،1ف )5وِ ػْن استجبى غيشوالهي دس اًتمبل پيبم  65دسكذ ايي
گفتگَّبي سٍصاًِ هي ثبؿذّ .وبًٌَس وِ هـبّذُ هي ؿَد ثيؾ اص ًيوي اص استجبًبت سٍصهشُ اًؼبى ثب
ديگشاى ،اص ًشيك استجبى غيشوالهي ثِ ٍلَع هي پيًَذد.
سفتبس اختوبػي اًؼبى اغلت ػخت تحت تأثيش ػَاهل يب ػلل هَلت ٍ ًبپبيذاس لشاس هي گيشدٍ .هؼيت
ّبي خلمي هختلف(ػشحبل ثَدى يب ًجَدى) ،احؼبػبت ٍ ّيدبى ،خؼتگي ،ثيوبسي ٍ افؼشدگي ّوِ
هي تَاًٌذ ثش ًحَُ ًشص سفتبس اختوبػي هب تأثيش ثگزاسًذ(ا.ثبسٍى ،1389 ،خلذ ،1ف ٍ )71سٍؽ صيؼتي
يب ّوبى ػجه صًذگي هب ،دس ثشلشاسي استجبى ثب ديگشاى سا تٌظين ًوبيٌذ.
ثش اػبع تحميمبت كَست گشفتِ ثيؾ اص ؿؼت دسكذ استجبى ّبي اًؼبى ثب ديگشاى يب استجبى هيبى
فشدي 3ثلَست غيشواله ي سخ هي دّذ؛ وِ حبالت هختلف اًؼبى ،هي تَاًذ ايي استجبًبت سا تؼْيل
وشدُ ٍ يب آى ّب سا هختل ًوبيذ.
ثشدٍيؼل 4دس تلذيك ًمؾ حؼبع فشآيٌذ ّبي غيشوالهي هي گَيذّ« :ش ؿخق ػبدي سٍصاًِ  10تب
 11دليمِ كحجت هي وٌذ ،وِ ّش خولِ اٍ ثٌَس هتَػي  2.5ثبًيِ ًَل هي وـذ ».اٍ ّوچٌيي تخويي
هي صًذ وِ دس يه ثشخَسد دٍ ًفشُ هؼوَلي 1/3 ،هؼبًي اختوبػي اص ًشيك هؤلفِ ّبي والهي ٍ 2/3
ثميِ اص ًشيك وبًبل غيشوالهي هٌتمل هي ؿًَذ .ثٌبثشايي ثخؾ اػظوي اص استجبى اص ًشيك وبًبل
غيشوالهي سد ٍ ثذل هي ؿَدّ(.بسخي ،1384 ،خلذ ،1ف)49
ّوبًٌَس وِ هـبّذُ هي ؿَد  ،استجبى غيشوالهي ثخـي اػظوي اص ػجه صًذگي هب دس ًَل ؿجبًِ سٍص
هي ثبؿذ .دس ايي پظٍّؾ ثشآًين تب اًَاع استجبى غيشوالهي ٍ تأثيش آى ّب سا دس ػلن سٍاًـٌبػي
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اختوبػي ثِ ثحث ثٌـيٌين ٍ .ػپغ ثب وٌىبؿي دس احبديث هؼلَهيي(ع) ثِ ػٌَاى يىي اص هٌبثغ
اػالهي ،سٍؿي وٌين وِ آيب استجبى غيشوالهي دس ػخٌبى اهبم خؼفشكبدق(ع) ٍخَد داسد يب خيش؟ ٍ دس
كَست ٍخَد هلبديك آى سا ثيبثين.
-5مفًُم سبك زودگي:
ػجه صًذگي 5يب ًَع صًذگي ،دس اكل الگَّبيي ثشاي سٍؽ صيؼتي ّؼتٌذ .آداة غزاييً ،حَُ استجبى
اًؼبى ثب ديگشاىًَ ،ع ظبّش ٍ لجبع ،الگَّبي هلشف اًؼبى ،آداة هزّجيً ،حَُ تىلن ٍ هَاسدي اص
ايي دػتّ ،وِ خٌجِ ّبي هختلف صًذگي اختوبػي ّؼتٌذ وِ هي تَاى اص آى ّب تحت ػٌَاى ػجه
صًذگي ًبم ثشد.
دس ثحث اص ًَع صًذگي ،چگًَگي خشيبى حيبت ٍ ؿيَُ صًذگي اًؼبى ّب ،چِ فشدي ٍ چِ گشٍّي،
هَسد ًظش لشاس هي گيشد .ػالٍُ ثش ايي ،ايي ٍاطُ ّن ثشخي اؿىبل حيبت فشدي ٍ اختوبػي ٍ ّن ًَػي
فؼبليت سا هي سػبًذّ .وچٌيي ػَاهل التلبدي ،اختوبػي ٍ فشٌّگي سا وِ ثب هفَْم ػٌح صًذگي
هٌشح ًوي ؿًَذ ،سا ّن دس ثش هي گيشدً .ظيش چگًَگي اػتفبدُ اص دسآهذًَ ،ل صهبى وبسًَ ،ل ػبل
ّبي آهَصؽ ،ؿيَُ لجبع پَؿيذى ،تغزيًِ ،حَُ آسايؾ ،هحل ػىًَت ٍ سفتبسّبي فشٌّگي ٍ ديٌي
ٍ( ...آلي ، 1366 ،خلذ ،1ف)206
هب اگش اص هٌظش هؼٌَيت ًگبُ وٌين  -وِ ّذف اًؼبى ،سػتگبسى ٍ فالح ٍ ًدبح اػت  -ثبيذ ثِ ػجه
صًذگى اّويت دّين؛ اگش ثِ هؼٌَيت ٍ سػتگبسى هؼٌَى اػتمبدى ّن ًذاؿتِ ثبؿين ،ثشاى صًذگى
ساحت ،صًذگى ثشخَسداس اص اهٌيت سٍاًى ٍ اخاللى ،ثبص پشداختي ثِ ػجه صًذگى هْن اػت .ثٌبثشايي
هؼئلِ ،هؼئلِى اػبػى ٍ هْوى اػت .ثحث وٌين دسثبسُى ايٌىِ دس صهيٌِى ػجه صًذگى چِ ثبيذ
گفت ،چِ هي تَاى گفت .هَاسدي هثل هؼئلِى خبًَادُ ،ػجه اصدٍاجًَ ،ع هؼىيًَ ،ع لجبع ،الگَى
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هلشفًَ ،ع خَسانًَ ،ع آؿپضى ،تفشيحبت ،هؼئلِى خي ،هؼئلِى صثبى ،هؼئلِى وؼت ٍ وبس ،سفتبس
هب دس هحل وبس ،سفتبس هب دس داًـگبُ ،سفتبس هب دس هذسػِ ،سفتبس هب دس فؼبليت ػيبػى ،سفتبس هب دس
ٍسصؽ ،سفتبس هب دس سػبًِ اى وِ دس اختيبس هبػت ،سفتبس هب ثب پذس ٍ هبدس ،سفتبس هب ثب ّوؼش ،سفتبس هب ثب
فشصًذ ،سفتبس هب ثب سئيغ ،سفتبس هب ثب هشئَع ،سفتبس هب ثب پليغ ،سفتبس هب ثب هأهَس دٍلت ،ػفشّبى هب،
ًظبفت ٍ ًْبست هب ،سفتبس هب ثب دٍػت ،سفتبس هب ثب دؿوي ،سفتبس هب ثب ثيگبًِ؛ ايي ّب آى ثخؾ ّبى
اكلى توذى اػت ،وِ هتي صًذگى اًؼبى(ػجه صًذگي) اػت(.خبهٌِ اي)1391/7/23 ،
ّوبًٌَس وِ هـبّذُ هي ؿَد ،استجبى غ يشوالهي ثِ ػٌَاى ثخـي اص صًذگي سٍصاًِ اًؼبى ّب ،گَؿِ اي
اص ػجه صًذگي سا هي ػبصد .اگش ػجه صًذگي اًؼبى هٌبثك ثب اسصؽ ّب ٍ ٌّدبسّبي خبهؼِ ٍ اػالم
ثبؿذ ،آًگبُ اػت وِ فشد ثِ تؼبلي هبدي ٍ هؼٌَي الصم دس خبهؼِ خَاّذ سػيذ .حبل ثبيذ ثجيٌين هٌظَس
اص استجبًبت ٍ استجبًبت غيشوالهي چيؼت ٍ اًَع آى سا ؿٌبػبيي وٌين.

 -6تعريف ارتباطات:
تؼشيف استجبًبت :6فشآيٌذي اػت آگبّبًِ يب ًبآگبّبًِ ،خَاػتِ يب ًبخَاػتِ وِ اص ًشيك آى احؼبػبت
ٍ ًظشات ،ثِ ؿىل پيبم ّبي والهي يب غيشوالهي ثيبى هي گشدد .هشدم يه خبهؼِ دس ػِ ػٌح
استجبًبت دسٍى فشدي 7يب ّوبى استجبى ثب خَد هبًٌذ تلوين گيشي ،استجبًبت هيبى فشدي 8يب ّوبى
استجبى ثب ديگشاى ٍ استجبًبت ػوَهي 9يب ّوبى استجبى خوؼي ،ثب يىذيگش استجبى ثشلشاس هي وٌٌذ(.سي
ام.ثشوَ ٍ ّوىبساى ،1386 ،خلذ ،1ف)5-6

 Communication Intrapersonal Communication Interpersonal CommunicationPublic Communication -

-7تعريف ارتباطات غيركالمي :
وٌؾ هتمبثل اختوبػي ؿبهل ؿىل ّبي هتؼذد استجبى غيشوالهي ـ هجبدلِ اًالػبت ٍ هؼٌي اص ًشيك
حبلت ّبي چْشُ ،اؿبسات يب حشوبت ثذى ـ هي ؿَد .استجبى غيشوالهي گبّي صثبى ثذىً ،بهيذُ هي
ؿَد وِ گوشاُ وٌٌذُ اػت؛ صيشا هب هـخلب اص ايي گًَِ اؿبسات غيشوالهي ثشاي حزف ،تمَيت ،يب
ثؼي آًچِ وِ ثلَست والم گفتِ هي ؿَد ،اػتفبدُ هي وٌين(.گيذًض ،1374 ،خلذ ،1ف)101
دس تؼشيفي « فشاگشد ؿىل گيشي ،هجبدلِ ٍ اؿتشان هؼٌب ثب صثبى ّبي آٍايي ٍ غيشآٍايي» سا استجبًبت
غيشوالهي ًبهيذُ اًذ .خٌذيذى ،گشيؼتيًٌ ،يي كذا ،ثلٌذي ٍ وَتبّي كذا ٍ ،ديگش هَاسد ايي چٌيٌي،
صثبى آٍايي اػت .هملَد اص صثبى غيشآٍايي هَاسدي ّوچَى فيضيه ثذى ،لوغ ،حشوت ٍ اؿبسُ ،ثَ،
لجبع ٍ پَؿؾ ،صيَسآالت ،هحيي ،صهبى ،فوب ٍ فبكلِ اػت .هَاسد فَق دس استجبًبت غيشوالهي ثب
هحَسيت ثذى ؿىل هي گيشد( .سػتگبس ،1388 ،خلذ ،1ف)176

-8ارتباط غيركالمي در رياوشىاسي اجتماعي:
ؿوب ٍاسد والع دسع هي ؿَيذ ،يىي اص ّوىالػي ّبيتبى وِ تبوٌَى ثب ٍي استجبى دٍػتبًِ اي
ًذاؿتِ ايذ ،دس ٌّگبم دػت دادى ،دػت ؿوب سا هي فـبسد؛ آيب اٍ هي خَاّذ اص ايي ثِ ثؼذ ساثٌِ
دٍػتبًِ اي ثب ٍي داؿتِ ثبؿيذ؟ هوىي اػت اص هلبحفِ ثب ؿوب ًبخـٌَد ثَدُ ٍ هي خَاّذ ديگش ثب
ٍي دػت ًذّيذ؟ ٍ يب  . ...آسي ثِ ّش حبل دس هثبل فَق ،ؿوب اص ًحَُ ثشخَسد ّوىالػي تبى،
پيبهْبيي سا دسيبفت هي ًوبييذ ،ايي ّوبى تأثيش استجبى غيشوالهي اػت.
ٌّگبم ثشخَسد ثب افشادّ ،وَاسُ هدوَػِ اي اص اًالػبت ،ثلَست غيشوالهي اص آًْب ثذػت هي آٍسين.
ًخؼت خلَكيبت فيضيىي ؿخقّ ،وچَى سًگ پَػت ،لذ يب فشم كَست اػت وِ خيلي ػشيغ
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خلت ًظش هي وٌذ .دٍم ٍيظگي ّبي حشوتي ثذى(اػوبي ثذى) ّؼتٌذ وِ هَسد تَخِ لشاس هي گيشًذ؛
هبًٌذ ًَع حشوبت دػت دس ٌّگبم كحجت وشدى .خلَكيبت ديگشي ّن ٍخَد داسد وِ ثشاحتي هي
تَاى ؿىل آى ّب سا ػَم وشد؛ هبًٌذ هذل هَ ٍ ًَع لجبع يب خَاّشات .حتي هي تَاى اص ػَاهل فَق،
خْت اسائِ تلَيشي خبف اص يه فشد ،ثْشُ خؼتّ ،وچَى هذيش يه ؿشوت ثب لجبع ّبي خبف ٍ
وبهال هشتت .دس آخش ٍيظگي ّبي حشوتي كَست ّوچَى لجخٌذ يب اخن هَسد تَخِ لشاس هي گيشد.
تشويت وليِ هَاسد هزوَس ،هٌجغ هتٌَع ٍ تمشيجب وبهلي سا ثشاي لوبٍت دس اختيبس ثيٌٌذُ لشاس هي
دّذ(.آسّ.يٌتَى ،1389 ،خلذ ،1ف .)16آسي ايي تشويت ّوبى استجبى غيشوالهي اػت وِ ّش فشد
اًؼبًي هي تَاًذ اص آى ثشاي تؼْيل سٍاثي اختوبػي خَد ثب ديگشاى ثْشُ هٌذ ؿَد.
تحميمي وِ دس هَسد  300هذيش اسؿذ اًدبم گشفتِ اػتً ،ـبى هي دّذ ثٌَس ػوذُ لوبٍت ايي هذيشاى
ثِ ٌّگبم اػتخذام هتمبهيبى يب تشفيغ وبسهٌذاًـبى ،ثش اػبع ٍهغ ظبّشي(صيش هدوَػِ اي اص استجبى
غيشوالهي) آى ّب ثَدّ .شچٌذ ػولىشد افشاد اّويت داؿت ،اهب هْوتشيي هؼألِ آى ثَد وِ چٌبًچِ فشدي
اص ظبّش هٌبػجي ثشخَسداس ًجبؿذً ،وي تَاًذ دس وبسؽ پيـشفت وٌذ(.وَييليبم ،1390 ،خلذ ،1ف)73
پظٍّؾ ّب ًـبى هي دّذ اگش فشدي وِ تبصُ ثب اٍ آؿٌب ؿذُ ايذ ،داساي لبهت ثلٌذي اػت ،توبيل داسيذ
اٍ سا ثبَّؽ ٍ هَفك للوذاد وٌيذ(.وَييليبم ،1390 ،خلذ ،1ف )129لزا هي تَاى دس استجبًبت غيش
والهي «ثذى» ٍ صثبى ثذى سا هحَس استجبى داًؼت .ثٌبثشايي ؿبيؼتِ اػت خْت فْن ثيـتش هٌلت ،اًَاع
استجبًبت غيشوالهي سا دػتِ ثٌذي وشدُ ٍ ثب ّش يه ثلَست هختلش آؿٌب ؿَين.

 -9دستٍ بىدي ارتباطات غيركالمي:

دس هدوَع استجبًبت غيشوالهي اًؼبى سا هي تَاى دس ػِ دػتِ ولي الف ـ ثذًي ة ـ تي پَؽ ّب ٍ
تي آساّب ٍ ح ـ فشاتي ّب  ،خبي داد.

الف -ارتباطات غير كالمي از طريك بدن :ايي استجبًبت سا هي تَاى ثِ پٌح صيش هدوَػِ تمؼين وشد:
 )1فيضيه ثذى ،هَاسدي ّوچَى ّيىل ،لذ ،سًگ پَػت ،ػي ،ؿىل ٍ اًذاصُ اخضاي هختلف كَست،
چبلي يب الغشي ٍ خٌؼيت)2 .لوغ ،وِ خَد ؿبهل لوغ حشفِ اي ـ ػولي ،اختوبػي ـ هؤدثبًِ،
دٍػتبًِ ـ كويوي ،ػبؿمبًِ ـ كويوي ٍ خٌؼي ـ ًضديىي ،هي ؿَد)3 .حشوت ٍ اؿبسُ ،هَاسدي
ّوچَى خبساًذى ،دػت وـيذى ثِ اخضاي كَست ،اؿبسُ ّبي ػش ٍ كَست ،ػالئن اؿبسُ اي ثب
دػت ،ػالم ٍ خذاحبفظي ثب دػت ٍ ػش)4 ،ثَ ،هَاسدي ّوچَى داؿتي ثَي خبكي تَػي افشاد،
ثلَست ًجيؼي ٍ يب اػتفبدُ اص ػٌش ٍ ادوالى ،ثِ ػٌَاى ثَّبي هلٌَػي؛ ٍ )5صثبى آٍايي ،هَاسدي
ّوچَى ػىَت ،خٌذُ ،گشيِ ،لْدِ ،ويفيت ٍ حبلت كذا ،ػشػت ثيبى ،داهٌِ ،ثلٌذي ،سيتن ٍ ًٌيي
كذا(.سػتگبس  ،1388 ،خلذ ،1ف)178-188

ب -ارتباطات غير كالمي با استفادٌ از ته پًش َا ي ته آراَا :وِ ؿبهل هَاسدي ّوچَى لجبع،
پَؿؾ ،هلٌَػبت ٍ صيَس آالت هي ثبؿذ( .سػتگبس ،1388 ،خلذ ،1ف)189

پ -ارتباطات غير كالمي با استفادٌ از فراته :ايي ًَ اص استجبًبت غيشوالهي ثِ هَاسدي ػٌَاى هي
ؿَد وِ خبسج اص ثذى آدهي اػت ٍلي ثش استجبًبت غيشوالهي آى ،تأثيشگزاس اػت .هَاسدي ّوچَى
هحيي ،فوب ٍ فبكلِ اص صيش هدوَػِ ّبي ايي ثخؾ هحؼَة هي ؿَد( .سػتگبس ،1388 ،خلذ،1

ف )192دس يه خوغ ثٌذي ولي هي تَاى ًوَداس صيش سا پيشاهَى اًَاع استجبًبت غيشوالهي ثِ تلَيش
وـيذ.

ارتباطات
غيركالمي

فراته

ته آراَا ي ته
پًش َا

بدوي

محيط

مصىًعات ي
زيًرآالت

فيسيك بدن

زمان

لباس ي پًشش

لمس

فضا ي فاصلٍ

حركت ي اشارٌ

بً

زبان آيايي

 كاركردَاي ارتباطات غيركالمي:ثب اػتفبدُ اص استجبًبت غيشوالهي اًؼبى هي تَاًذ هوي تؼْيل اختوبػي خَد ،اص آى ّب ثِ هٌظَس تأييذ
يب سد سفتبس خبف ،وٌتشل ،تىشاس ،تىزيت ،تىويل ،تـَيك ،تٌجيِ ،ػَگَاسيً ،ظبهي ،اًتظبهي ،تفشيحي،
ٍسصؿي ،ػجبدي ٍ ...اػتفبدُ ًوبيذ.

-11استجبًبت غيش والهي دس احبديث اهبم كبدق(ع)

دس ػخٌي اص اهبم كبدق(ع) پيشاهَى هؼٌبي آيِ  24اص ػَسُ اػشاء 11چٌيي آهذُ اػتّ :شگض ثب تٌذي ٍ
ؿذت ثِ پذس ٍ هبدست هٌگش ٍ ثب ًگبُ خيشُ ٍ پش تَخِ ثِ آًبى ًظش هىي هگش آًىِ وِ ًگبّت اص سٍي
ووبل سأفت ٍ سحوت ثبؿذ؛ هَاظت ثبؽ كذايت ثلٌذتش اص كذاي آى ّب ًـَد ٍ دػتت ثبالي دػت
آًْب ًشٍد ٍ پيـبپيؾ پذس ٍ هبدست ساُ ًشٍ(.فشيذ،1366 ،خلذ  ، 3ف)341
اهبم كبدق(ع) دس ايي حذيث ثِ ًحَُ ًگبُ وشدى ،هيضاى ثلٌذي كذا ٍ حشوت دػت فشصًذ ًؼجت ثِ
پذس ٍ هبدس اؿبسُ هي وٌذ .اص حذيث هزوَس هي تَاى ثِ تأثيش ثؼضاي ػِ ًَع اص اًَاع استجبًبت
غيشوالهي يؼٌي ًحَُ ًگبُ ،اػتفبدُ اص دػت ٍ ثلٌذي كذا ،پي ثشد .اهبم كبدق(ع) ايي هَاسد سا ًـبًِ
احتشام ٍ يب ػذم احتشام ثِ پذس ٍ هبدس هي داًذ.
حوشت اهبم كبدق(ع) دس ػخٌي پيشاهَى اػتؼوبل ثَي خَؽ تَػي اًؼبى ٍ هـخلب خٌغ ثبًَاى،
دس ؿشايي خبكي اؿبسُ وشدُ ٍ ثِ دليل هيضاى تأثيشگزاسي ايي ًَع استجبى غيشوالهي دس اختوبع ،هي
گَيذّ :ش صًي وِ خَد سا ثِ ػٌش خَؿجَ وٌذ ٍ اص خبًِ ثيشٍى سٍد خذاًٍذ ٍ ّفتبد ّضاس هالئىِ اٍ سا
لؼٌت وٌٌذ تب ثِ خبًِ ثشگشدد( .اثي ثبثَيِ ،1364 ،خلذ ،1فّ .)590وبًٌَس وِ دس لؼوت ّبي پيـيي
ايي پظٍّؾ ػٌَاى گشديذ« ،ثَ» يىي اص اًَاع استجبًبت غيشوالهي اػت وِ دس ايي حذيث ثِ آى اؿبسُ
ؿذُ اػت.
هلبحفِ يب دػت دادى ًَػي ديگش اص استجبًبت غيشوالم اػت وِ ثِ گفتِ حوشت اهبم كبدق(ع)،
هلبحفِ وشدى افشاد دس خبهؼِ هَخت سفغ ويٌِ هي گشدد .ايـبى دس خلَف ايي ًَع اص استجبى
غيشوالهي ،هـخلب ايي چٌيي گفتِ اًذ :ثب يىذيگش هلبفحِ وٌيذ (دػت ثذّيذ) صيشا هلبفحِ ويٌِ سا
هي ثشد(.وليٌي ،1369 ،خلذ ،3ف ،)264حوشت كبدق(ع) دس هَسد هلبحفِ پيبهجشاوشم(ف) ثب
ػبيشيي دس اختوبع ًيض هي گَيذ :پيبهجش خذا ثب ّشوؼي دػت هي داد دػتؾ سا ًوي وـيذ تب ًشف
 -وَاخْفِضِ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الزَّحِمَةِ وَقُل رَّبِّ ارِحَمِهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيزًا  ،اسزاء42،

همبثل دػتؾ سا ثىـذ ٍ اص اٍ خذا ًوبيذ(.فين وبؿبًي ،1376 ،خلذ  ،3ف ،)388هووَى اخيش دس
حذيثي ديگش اص اهبم كبدق(ع) ايٌگًَِ آهذُ اػت :سػَل خذا (ف) ًگبُ وشدًؾ سا هيبى اكحبة
تمؼين هى وشد ،پغ ثب ايي ٍ آى ثشاثش ًگبُ هى وشدّ ٍ ،شگض پبّبيؾ سا سػَل خذا (ف) پيؾ
اكحبة دساص ًوى وشد ٍ ،اگش هشدى ثب آى حوشت دػت هى داد سػَل خذا (ف) دػتؾ سا سّب ًوى
وشد تب اٍ سّب وٌذ ،چَى ايي هٌلت سا داًؼتٌذ ،هشدى وِ ثب اٍ دػت هى داد ،صٍد دػتؾ سا هى
وـيذ(.وليٌي ،1369 ،خلذ ،4ف.)496
دس ػِ حذيث ثبال اص اهبم كبدق(ع)  ،ػِ ًَع اص اًَاع استجبًبت غيشوالهي يؼٌي لوغًَ ،ع ًگبُ وشدى
ٍ ًَع ًـؼتي دس حوَس خوغ ،آهذُ اػت وِ ثيبًگش اّويت ٍ وبسوشد ّشيه دس اختوبع هي ثبؿذ.
سٍصي فشدي ثِ ًبم احوذ ثي ًؼوبى اص اهبم كبدق(ع) ػئَال وشد وِ دختش ثچِ ؿؾ ػبلِ ًضد هي اػت
ٍ ثب هي هحشم ًيؼت ،اهبم فشهَد اٍ سا ًجَع ٍ دس آغَؽ هگيش(.فشيذ،1366 ،خلذ ،3ف ،)89آسي دس
ايي حذيث ًيض اهبم كبدق(ع) ثِ ثَػيذى ٍ آغَؽ گشفتي اؿبسُ هي ًوبيذ ،وِ خَد دٍ ًَع اص اًَاع
استجبًبت غيشوالهي هي ثبؿذ.
دس والهي ديگش اص اهبم خؼفش كبدق(ع) ثِ ًمل اص اهبم ػلي(ع) ،پيشاهَى دػتَسي اص پيبهجشاوشم(ف)
دسخلَف ًحَُ ثشخَسد ثب وٌبّىبساى آهذُ اػت :پغوجش اوشم (ف) اهش فشهَد وِ هب ثب گٌبّىبساى
ػجَع ٍ تشؽ سٍي ثشخَسد ًوبيين(.فشيذ،1366 ،خلذ ،3ف ،)134ثٌبثشايي اص ويفيت چْشُ افشاد ٍ
وبسوشد آى ًيض دس ايي حذيث ػخي ثِ هيبى آهذُ اػت .هَهَع ؿىل ظبّشي چْشُ ٍ وبسوشد آى،
هَهَع هْن ٍ پش اّويتي اػت ،ثٌَسي وِ دس حذيثي ديگش اص اهبم خؼفش كبدق(ع) هي خَاًينّ :ش
فشصًذي وِ ثب ديذُ غوت ٍ خـن ثِ پذس ٍ هبدس خَد ـ وِ دس حك ٍي ػتن ًوَدُ اًذ ـ ًگبُ وٌذ
ًوبصؽ دس پيـگبُ الْي ًبهمجَل اػت(.فشيذ،1366 ،خلذ ،2ف)262

خـن وِ ًَػي اص اًَع حبالت ظبّشي اًؼبى ّب هي ثبؿذ ،اص هٌظش اهبم كبدق(ع) وليذ توبم ثذي ّب
ؿوشدُ هي ؿَد .اهبم كبدق(ع) دس ايي خلَف فشهَدُ اًذ :خـن ،وليذ توبم ثذيّب ٍ ؿُشٍس اػت.
(فشيذ،1366 ،خلذ ،2ف)166

- 1كاركرد ارتباطات غيركالمي در احاديث امام صادق(ع)
دس احبديث ثبال وِ ًوًَِ ّبيي هحذٍد اص كذّب حذيث حوشت اهبم كبدق(ع) هي ثبؿذ ،اًَاػي اص
استجبًبت غيشوالهي آهذُ اػت وِ وبسوشدّبيي اص لجيل احتشام يب ػذم احتشام ،تدليل ،اثشاص خـن ٍ
ًبساحتي ،اثشاص هحجت ثِ فشصًذ ،ػلجبًيت ٍ تشؽ سٍيي ،تٌجيًِ ،ىَّؾ ٍ ػشصًؾ ٍ تَخِ ثِ پذس ٍ
هبدس ،ثشاي آى ّب ػٌَاى گشديذُ اػت.

 - 3وتيجٍ گيري:
ثب تَخِ ثِ ًيبص اًؼبى ثشاي ثشلشاسي سٍاثي اختوبػي ٍ تأثيش غيش لبثل اًىبس استجبًبت غيشوالهي دس ايي
سٍاثي ،هي تَاى ثب ثْشُ گيشي كحيح اص فٌَى صثبى ثذى ،ػجه صًذگي خَد سا اكالح ًوَدُ ٍ هيضاى
ًفَر ٍ تأثيشگزاسي خَد دس ديگشاى سا افضايؾ داد .دس ايي هيبى ًوًَِ ّبيي اص احبديث اهبم
خؼفشكبدق(ع) ثِ ػٌَاى ؿبّذ هثبل ،روش گشديذ.
ثش اػبع پظٍّؾ حبهش ،هـخق گشديذ وِ ائوِ اًْبس(ع) ٍ پيبهجش گشاهي اػالم(ف) ٍ خلَكب
اهبم كبدق(ع) ،پيشاهَى اًَاع استجبى غيشوالهي ٍ ّوچٌيي وبسوشدّبي آى ّب ،ػخٌبى ٍ ًظشات هتؼذدي
داسًذ .ثش ايي اػبع هي تَاى گفت وِ اػالم ًيض اص هيضاى ًفَر استجبًبت غيشوالهي لبفل ًجَدُ ٍ ايي

ٍظيفِ هؼلوبًبى اػت وِ ثب ثبصًگشي دس احبديث پيبهجش اػالم(ف) ،ائوِ اًْبس(ع) ٍ تفمِ ػويمتش دس
والم اهلل ،وتبثي دس سؿتِ سٍاًـٌبػي اختوبػي ٍ دس ثبة اًَاع ،هيضاى ًفَر ،ؿشايي اػتفبدُ ٍ ػبيش خٌجِ
ّبي استجبى غيشوالهي ،ثِ سؿتِ تحشيش دسآٍسًذ .لزا پيـٌْبد هي ؿَد ثب تـىيل وويتِ اي تخللي اص
اػبتيذ ػلَم سٍاًـٌبػي ،سٍاًـٌبػي اختوبػي ،خبهؼِ ؿٌبػي ،ثِ ّوشاُ اػبتيذ ػلَم اػالهي ،وتبثي
تحت ػٌَاى " ه ْبست ّبي اختوبػي دس استجبًبت هيبى فشدي ثب ًگبُ ثِ هتَى اػالهي" تأليف ٍ ثِ
خَيٌذگبى ساُ علن ٍداًش اسائِ گشدد.
 -41فهرست منابع:
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ًاشش:كتاتفشٍشي صذٍق ،تْشاى
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 -6سستگاس ،ايشج / )1388( /هثاًي استثاطات(اًساًي-جوعي) ً /اشش :هثٌاي خشد ،تْشاى
 -7سي ام.تشكَ ٍ آًذسٍ ديٍ.لَيي ٍ داسليي آسٍ.لَيي  / )1386( /هذيشيت استثاطات :فشدي ٍ عوَهي /
اعشاتي ،سيذ هحوذ ٍ ايضدي ،داٍد ً /اشش :پژٍّش ّاي فشٌّگي ،تْشاى
 -8فشيذ ،هشتضي  /)1366( /الحذيث :سٍايات تشتيتي اص هكتة اّل تيت(ع) ً /اشش :دفتش ًشش فشٌّگ
اسالهي ،تْشاى
 -9فيض كاشاًي ،هحوذ تي شاُ هشتضي  / )1376( /الوحجة الثيضاء في تْزية اإلحياء /
هصحح:غفاسي ،علي اكثش ً /اشش:هَسسِ الٌشش االسالهي التاتعِ لجواعِ الوذسسيي تمن ،لن
 -10كليٌي ،هحوذتي يعمَب  / )1369( /اصَل كافي  /هصطفَي ،جَاد ً /اشش :كتاتفشٍشي علويِ
اسالهيِ ،تْشاى

 -11كَييليام ،سَصاى  / )1390( /اسشاس صتاى تذى  /تشجوِ :ثشيا ،ششيفي ً /اششً :سل ًَاًذيش ،تْشاى
 -12گيذًض ،آًتًَي  / )1374( /جاهعِ شٌاسي  /تشجوِ :صثَسي ،هٌَچْش ً /شش ًي  /چاج دٍم ،تْشاى
ّ -13اسجي ،اٍى ٍ ساًذسص ،كشيستيي ٍ ديكسَى ،ديَيذ / )1384( /هْاست ّاي اجتواعي دس استثاطات
هياى فشدي  /هتشجواى :فيشٍصتخت ،هْشداد ٍ تيگي ،خشاياس  /اًتشاسات سشذ ،تْشاى
َّ -14گاى ،كَيي / )1384( /چگًَِ دس كوتش اص 8دليمِ ّوِ سا تِ گفتي "تلِ" ٍاداسين!(داًش ًفَر) /
تشگشداى:هعتضذ ،هيتشا  /تْشاى :الثشص

تسوِ تعالي
ًام ٍ ًام خاًَادگي هحمك:
اهيذ طاّشًژاد
سوت:
داًشجَي كاسشٌاسي اسشذ تشًاهِ سيضي اهَس فشٌّگي داًشگاُ آصاد اسالهي ٍاحذ خَساسگاى
ٍ كاسشٌاس فشٌّگ داًشگاُ آصاد اسالهي ٍاحذ آشتياى
عٌَاى پژٍّش:
سبك زندگي اسالمي در ارتباطات غيركالمي
با استفاده از احاديث امام جعفر صادق(ع)

تاسيخ تْيِ:
هْش هاُ 1392
آدسس:

استاى هشكضي ،شْشستاى آشتياى ،تلَاس اهام خويٌي(سُ) ،داًشگاُ آصاد اسالهي ٍاحذ آشتياى ،كاًَى لشآى
ٍ عتشت ،كذ پستي3961813347 :
تلفي تواس09128551135 :
دٍسًگاس08637226384 :
ايويلomid@aiau.ac.ir :

