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 «تندخلقی -خلقیخوش»بازنگرشی به اثربخشی 
 اخالقی در متقاعدسازی مخاطب گرهدایت

یافت:  یخ در  9/4/1397تار
یخ پریرش:   28/11/1398تار

 1ماریه سیدقریشی
 2ابراهیم نزهت
 3عبداهلل عمادی

 چکیده
کههه درصهههدد اخالقههی  گهههرهههدایتههههای منشههی در ایههن تحقیهه  بهها بررسهههی یکههی از وی گههی

کهههار بهههد اسهههت؛ یعنهههی  کهههار خهههوب و تهههرک   -خلقهههیخهههوشراهنمهههایی دیگهههران بهههه انجههها  
ها در متقاعدسازی مخاطب پرداخته شهده اسهت. بررسهی تندخلقی، به تحلیل نقش آن

کههه هههر یهها از مههنش  متههون نقلههی و تحلیههل منطقههی، ایههن نتیجههه را بههه دسههت داده اسههت 
خلقههی خههوشنقههش دارنههد. بههرای  خلقی و تنههدخلقی، در متقاعدسههازی مخاطههبخههوش

کننهدگان در تحقیه ،  کهد رفتهاری  25طب  اطالعات بهه دسهت آمهده از متهون و مشهارکت 
کهنش »متقاعدکننده برشمرده شهده و در میهان مصهادی  متعهدد تنهدخلقی، پهنج رفتهار  وا

، از منظههر آیههات و روایههات «مهههار خشههم»و « عتههاب»، «عههد  مههدارا»، «عبوسههت»، «اعراضههی
گرفته است. این تحقی  بیانمورد تح که قی  قرار   -خلقی و تندخلقی خوشگر آن است 
 شوند.از دو مسیر مرک ی و پیرامونی، به متقاعدسازی مخاطب منجر می -هر یا 
 خلقی، تندخلقی.خوشاخالقی، متقاعدسازی،  گرهدایت ها:کلیدواژه

                                                      
 (.ghoreish@ut.ac.ir)نویسنده مسئول( ) استادیار دانشگاه تهران. 1
 (.enozhat@ut.ac.irدانشیار دانشگاه تهران ) .2
 (.emadii@ut.ac.irهران )دانشجوی دکتری دانشگاه ت .3

 یثفصلنامه علمی علوم حد
 (۹5 )پیاپی 1شماره  پنجمسال بیست و 
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 بیان مسأله .1
کههگرهدایت ، شهخص یها اشهخاص دیگهر را گهرههدایتشهخص  ی اخالقی به این معناست 

کنهد. کار خوب راهنمهایی  اصهطالحی معهادل  5اخالقهی، گهرههدایت 4نسبت به عمل درست و 
، اعم از محق  اخالت، معلم اخهالت، مربهی اخهالت، مشهاور اخهالت، مبلهغ و «راهنمای اخالت»

مهنهدس اخههالت  گههرار و مصهل  اجتمههاعی وتوانهد در مقهها  سیاسهتمهروج اخهالت اسههت یها مههی
کههه بهها موضههوع اخههالت و بههرای رهنمههونی دیگههران ههها نقههشایههن همههه 6الههاهر شههود. هههایی اسههت 
لهرا  7کند و به دنبال تأثیر فعالیت خود بر متعلم، متربی یها مخاطهب خهود هسهتند.فعالیت می

که بر همه آنگرهدایت کهه کنهد؛ عهالوه بهر آنها صدت می، عنوانی است  بهه کهه عمهو  افهرادی را 
گ اره و آموزه دهند ای اخالقی ارائه میعنوان ترکر، نصیحت یا امر به معروف در یا موقعیت، 

ها ممکههن اسههت افههراد نقههش راهنماهههای اخالقههی شههود. در هههر یهها از ایههن حیطهههنیهه  شههامل مههی
داشهههته باشهههند و بههها ههههدف معرفهههی یههها پیشهههنهاد تصهههمیم و رفتهههار درسهههت بهههه مخاطبهههان خهههود، 

کهه در  دستورالعمل اخالقی گونی در صهنف و شهکل، وجهه مشهترکی  گونها بدهنهد. بها وجهود ایهن 
کردن»است،  گرهدایتهمه این مصادی ، هدف  اسهت. « تغییر محهی »مخاطب و « متقاعد 

کهه مخاطهب، آن را ب هریرد و متقاعهد شهود؛ «راهنمایی اخالقی»مطلوب هر  ، ایهن ههدف اسهت 
گونههه کههه بههه  کنههد و تههأثیری در دهههد؛ نههه آن او را تغییههر« رفتههار»یهها « نگههرش»ای  کههه فقهه  راهنمههایی 

 واقعیت نداشته باشد. 
کهه در ایهن زمینهه قابهل طهرح و بررسهی اسهت، در خصهوص   -خلقهیخهوش»یکی از سااالتی 

کهه کهه مجموعهه حالهتدر مواجهه با مخاطب است؛ ایهن گرهدایت« بدخلقی هها و رفتارههایی 
ه نقشی در متقاعدسهازی مخاطهب دارنهد. آیها شوند، چخلقی یا بدخلقی میخوشمتصف به 

اسههت  و « خلقههیخههوش»هههای ارتبههاطی بهها مخاطههب، مههنش متقاعدکننههده، در همههه موقعیههت
کهههه مهههنش هههها، فاقهههد اثربخشهههی و متقاعدکننهههدگی اسهههت. یههها آندر همهههه موقعیهههت« بهههدخلقی»
 ها، در متقاعدسازی مخاطب نقش دارد نی  در برخی موقعیت« بدخلقی»

کهه دهد اخالت خوش، تسهیلربه ایسته ما نشان میاز سویی، تج کننده هر ارتباطی اسهت 

                                                      
4. Compassion and Moral Guidance، 13. 

5. Moral guide. 

6. Moral guidance, moral philosophy, and moral issues in practice، 22. 

 .58-56ص، نقش مربی در تربیت اخالقی .7
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گیهرا و به هدف تأثیرگراری بر طرف مقابل برقرار می گهرفتن، نگهاه  گهر   شود. چههره بهاز، لبخنهد، 
گاه ابهان نهر  و شهوخی، آسهانمحبت کهه وقتهی آن را در آمی ،  گیهری، لحهن ایبها، عالئمهی اسهت 

کسهی درصهدد انتقهال بینیم، تمایل یا نفر می گهر  یهم. لهرا ا بیشتری به برقراری رابطهه بها وی دار
اف ایهد و وی می« محبوبیهت»و « جهرابیت»پیامی به مخاطبی باشهد، اخهالت خهوش، بهه عنصهر 

شناسهههی اجتمهههاعی، در تحقیقهههات بهههرد. در تحقیقهههات رواناش را بهههاال میضههریب تأثیرگهههراری
یمبههاردو و لیهه  ) فرسههتنده پیهها  بهها متقاعدشههدن مخاطههب « قههیخلخههوش»( هههم ارتبههاط 1991ا

پهریر بهودن و دوسهت داشهتنی بهودن را همچنهین اتهو لربینگهر، دل 8معنادار دانسته شهده اسهت.
یادی به در متون دینی نی  توصیه 9اف اید.هم به خصوصیات منبع پیا  می خلقهی خوشهای ا
ههها، ایههن ایههن یافتههه 10شههده اسههت.ی وارد گههرهههدایتخههویی در در ارتبههاط بهها دیگههران و دربههاره نههر 

کههه در همههه موقعیتتلقهی عرفههی را ایجههاد مههی خلقی یهها اصههل ی، خههوشگههرههدایتهههای کنهد 
  اخالقی ثابت است.

کههه زمینههه تههنش و ی در برخههی موقعیههتگههرهههدایتاز سههوی دیگههر، سههنخ  ههها طههوری اسههت 
ی مهههههل هههههایاخههههتالف بهههها مخاطههههب در آن هسههههت و ممکههههن اسههههت همههههراه بهههها حههههاالت و روش

باشد؛ مههالو در نههی از منکهر، حالهت درونهی « اعتراض»و « اعراض»، «غیرت ورزی»، «ناراحتی»
کهه االههار آن ممکهن « انکار قلبی»، در مواجهه با ترک معروف یا انجا  منکر، «گرهدایت» است 

 رویی باشد.های تندخویی مانند اخم و ترشاست همراه با حالت
که بین آنی برمیهمچنین در روایات به موارد یم  خلقهی، تنهاقک خهوشها و توصیه بهه خور

که همه را نقک می گرهدایتاخالقی رسد لزو  خوشای وجود دارد و به نظر میاولیه کند؛ چه 
انهد، بلکهه در برخهی روایهات از آن ی نکردهگهرههدایترفتاری در هنگها  روایات توصیه به خوش

 فرماید: می ما  علینهی شده استن به عنوان نمونه، ا
ة. ر َ ُوُجوٍه ُمکَفهی هَل امَلعاِصی بی

َ
ن َنلََق أ

َ
َمَرَنا َرُسوُل اهَّلل أ

َ
  11أ

                                                      
 .47مبانی نظری و عملی اقناع، ص .8
 .36ارتباطات اقناعی، ص .9

10. gْخشی ْو یی
ی
ر  أ ّکی ری تی ه  یی ّلی عی ناو لی ّی 

ْوالو لی ه  قی وال لی ق  کنت فظا غلیظ القلهب g(؛ 44)سوره طه، آیه  فی فبما رحمه من اهلل لنت لهم و لو 
ه159)سوره آل عمران،آیه  النفضوا من حولا کی هْن   می

ی
اّل هر    

ْنکی هن  اْلم  هی عی ْنهی وف  وی الی یی ْعر  اْلمی ر  ب  م 
ْ
أ د  (، الی یی هالی یهه  ثی ها  انی ف  می  ب 

یقهاو ف  ری
ر   م 

ْ
هأ ها یی می  ب 

مهاو ال  ْنهه  عی هی عی ْنهی ها یی یمی هْدالو ف  هه  عی ر  ب  م 
ْ
هأ ها یی یمی ْدالو ف  ْنه  عی ی عی ْنهی ا یی می  ب 

یقاو ف  ه  ری ر  ب  م 
ْ
أ ْنهه  )یی هی عی ْنهی ها یی می  ب 

مهاو ال  هه  عی ، الجعفریهات ب 
 (.88ص

 .59، ص5، جالکافی .11
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 فرماید: که می یا این روایت از پیامبر
اسی فی 

اهَّللی ُمَداَراُة الن َ مَیانی بی   12َحق. َغیری َترکی  َرأُس اْلَعقل َبعَد اإلی
گشههاده از الههاهر ایههن دو روایههت، عههد  مههدارا رویههی در مواجهههه بهها اهههل در تههرک حهه  و تههرک 

گفتهمعصیت، استفاده می  اند: شود. از این رو برخی فقیهان 
گر از بین رفتن منکر یا به پاداشتن معروف، منوط بهه تنهدی و بها شهدت امهر و نههی  ا

  13کردن و تهدید بر مخالفت نمودن شد، جای  بلکه واجب است.
کههه آیهها نرمخههویی و خههوشااالت را بههه ذهههن میایههن سهه مهواردی از ایههن دسههت، خلقی در زننههد 

همه موارد و افراد ماثر است یا در برخی موارد و افراد، تندخلقی نی  ماثر است  فرایند اثرگراری 
ههها، بههه خلقههی و بههدخلقی و تحلیههل آنخههوشدر ادامههه ضههمن، مههرور اسههناد  هههر یهها چیسههت 

کهه بررسهی منطقهی ایهن پرسهش مهی یم  خلقهی و تنهدخلقی در متقاعدسههازی خهوشش نقه»پهرداا
گههردآوری و تحلیههل مههی«مخاطههب چیسههت کههه  کتابخانههه  اطالعههاتی  ای و داده شههود، بههه روش 

کتابخانهههه 14بنیهههاد ای از نهههر  افههه ار جهههامع التفاسهههیر و جهههامع اسهههت. نمونهههه تحقیههه  در بخهههش 
گردیههده و در بخههش داده بنیههاد، از تحلیههل مصههاحبه مخاطههب  65 هههایاالحادیههث اسههتخراج 

منههد و مصههاحبه محقهه  سههاخته مههنش اقنههاعی بههه گیههری هههدفمصههاحبه شههونده بهها روش نمونههه
کههالس عمههومی معههارف دسههت آمدنههد؛ ایههن مخاطبههان عبههارت انههد از: تعههداد سههی ده دانشههجوی 

ههههای هیهههأت مکتهههب دانشهههکده علهههو  انسهههانی دانشهههگاه تربیهههت مهههدرس، هفهههده متربهههی دوره
کههه از طریهه  فضههای مخاطههب  35الشهههدای شهرسههتان تفههت و  امههر بههه معههروف و نهههی از منکههر 

کههه بههه نههوعی انههد. ایههن نمونههه تحقیهه ، نمونهههمجههازی شناسههایی شههده ای اسههت از همههه افههرادی 
 اخالقی قرار بگیرند. گرهدایتممکن است مخاطب برنامه یا فعالیت اقناعی یا 

 تعاریف .2
 15خلقیخوش .2-1

خهویی، شهود: نر شامل سهه مالفهه ذیهل مهی 16،خلقی، مطاب  تعریف اما  صادتخوش
                                                      

 42، صتحف العقول .12

 478، ص1، جتحریر الوسیله .13

14. Grand Theory 
15. Good-temper 

ههن ) .16 سی ْشههر  حی ب  ههاک ب  خی
ی
لقههی أ هها وی تی می کالی طیههب   هها وی ت  ههین  جانبی ل  ، 4، جمههن ال یحضههره الفقیهههمهها حههد حسههن الخلهه . قههال ت 

 



شی 
ربخ

به اث
شی 

نگر
باز

«
ش

خو
قی

خل
- 

قی
دخل

تن
 »

یت
هدا

 گر
ی در

خالق
ا

 ... 

 

 

67 

هههها و رفتارههههایی تهههوان بههها شهههاخصرویهههی. ههههر یههها از ایهههن عناصهههر را مهههیگهههویی و خهههوشخههوش
کهههههرد. در بررسهههههی رفتارههههههای  ی، از تحلیهههههل گهههههرههههههدایتخلقهههههی در مقههههها  خهههههوششناسهههههایی 

 کد به شرح ذیل به دست آمده است: 25کنندگان تحقی ، های شرکتمصاحبه
لفهت 17گیری، تأنی، مدارا، فروتنهی،خشم، همراهی، آسانمهار گیهری، لحهن ایبها، تمجیهد، ا 

ادبیهههات ایبههها، سهههرزندگی و نشهههاط، لبخنهههد، بشاشهههت چههههره، دسهههت دادن، مخاطهههب را طهههرد 
گراشتن و مادب بودن، شوخی، صهحبت واضه  و مفههو ، بحهث و  گر ، احترا   نکردن، نگاه 

کهردن، دسهتور نهدادن )تحمیهل نکهردن(، مجبهور  جدل نکردن، سرزنش نکهردن، راحهت برخهورد
 نکردن، پرهی  از خشونت.

کههدهای فههوت بهها خلقههی، مجموعهههخههوشبنههابراین  ای متشههکل از ایههن رفتارهاسههت. ارتبههاط 
 بیان شده است:1خلقی در جدول خوشهای مالفه

 های آنخلقی و ارتباط هر یک با مؤلفهخوشهای رفتاری : شاخص1جدول
 دها )شاخص ها(ک هامؤلفه ش

 نر  خویی 1
زدگی(، مدارا، فروتنی، راحت گیری، تأنی )عد  شتابمهار خشم، همراهی، آسان
کردن، الفت  گیری، مخاطب را طرد نکردن، پرهی  از خشونتبرخورد 

گر ، نشاط، لبخند، بشاشت چهره، دست دادن خوش رویی 2  نگاه 

گویی 3  خوش 
یا توصیه(،  18سرزنش نکردن، دستور ندادن )تمناتمجید، لحن ایبا، ادبیات ایبا، 

 مجبور نکردن، صحبت واض  و مفهو ، بحث و جدل نکردن، شوخی، احترا  و ادب

 تندخلقی .2-2
خلقههی خههوشخلقههی، بهها نفههی عناصههر و رفتارهههای خههوشتنههدخلقی بههه عنههوان مفهههو  مقابههل 

کهههه از شههناخته مهههی ارائههه شهههد، سهههه مالفهههه خلقهههی خهههوششهههود. بههر ایهههن اسهههاس، طبههه  تعریفههی 
محسهوب « تنهدخلقی»ههای معنهایی توان مالفههگویی را میرویی، خشاورزی، ترشخشونت

گرشهت، در گهرههدایتخلقهی در خهوشکرد. مصادی  تنهدخلقی در مقابلهه بها مصهادی   کهه  ی 
                                                                                                                             

 (.412ص

که از مالفه اصلی شش شاخص ابتدایی، رفتارهای مربوط به نر  .17 شهود و پریری ناشی میآن، یعنی انعطافخویی است 
 (.های و معیارهای رف  در رواب  همسرانشاخصشوند )مصادی  رفتار نر  و مالیم محسوب می

کردن اشخاص هم« خواهش و التماس»در اصطالح علم معانی،  .18 گفته میبه طلب  کهاربردیشهود )ردیف از هم  ، بالغهت 
کههردن در ایههن51ص کههه بههه جههای فرمههان دادن، (، امهها منظههور از تمنهها  کنههیم  کسههی درخواسههت  کههه چیهه ی را از  جهها آن اسههت 

گر رواب  هدایت کوچهاگر بزرگسط  نباشد و هدایتگر/ مخاطب، همملتمسانه و با خواهش همراه شود؛ حتی ا تهر تر یا 
 از مخاطب باشد.
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 نشان داده شده است.  2جدول 

 ها و مصادیق تندخلقی: مؤلفه2جدول 

 مفاهیم ردیف
 رفتار تندخلقی خلقیرفتار خوش ممفاهی مصادیق

 روییخوش 1
 ترش رویی اعراض مالقات

کشیدن بشاشت و لبخند 2  عبوست، اخم و چهره درهم 

 گوییخشا
3 

 گوییخوش
 جدیت مطایبه

 ادبیات زننده ادبیات ایبا 4
 لحن تند و عتاب آمی  لحن مالیم 5
6 

 خویینر 

 خشمگینی مهار خشم

 ورزیخشونت
 تجبر فروتنی 7
 گیریسخت گیریآسان 8
 مخالفت همراهی 9
 برخورد مدارا 10

 19. متقاعدسازی2-3
متقاعدسازی عبارت است از تالش صهادقانه بهرای مجهاب سهاختن مخهاطبین بهه پهریرش 

و  هها، باورههاکه طهی آن، نگرش 20ای به وسیله ارائه مناسب اطالعات مربوطموضوع و خواسته
  21کند.ها تغییر میآن رفتار

کههه هههم پههریرش و هههم تغییههر مخاطههب در ایههن تعههاریف آمههده اسههت، مههی گفههت از آنجهها  تههوان 
، «متقاعدسههازی»اسههت. و  گهرهههدایت، تغییههر رفتهار مخاطههب، یها موافقههت وی بها «متقاعهدگری»

گاهانه  که به این هدف منجر می گرهدایتقول و فعل آ  شود. است 

 های تحقیقیافته .3
کهه در جهداول ایهر بهه  کهدهایی اسهتخراج شهده اسهت  بر اساس تحلیل متون دینی و عینی، 

 طور تفکیا شده منعکس شده است:

                                                      
19. Persuasion 

 .73، ص های اقناعافکار عمومی و شیوه .20

 .122، صعدگرانه و تبلیغارتباط متقا .21
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 خلقیخوشهای مربوط به یافته .3-1
گرشههت، از بررسههی متههون و مصههاحبههمههان کههه در تعریههف  کههد بههه دسههت آمههده  25ههها، طههور 

که در جدول   .های آن آورده شده است، داده3است 

 «خلقیخوش»ها و کدهای مربوط به : داده3جدول
 کد منبع داده

ْخشی ْو یی
ی
ر  أ ّکی ری تی ه  یی

ی
ّل عی ناو لی ّی 

ْوالو لی ه  قی وال لی ق  گفتن 44، طه فی  مالیم 

ْن  وا م  ّض  نفی ْلب  الی ْلقی یظی ٱ ل  ا غی ّظو نتی فی ک  ْو  لی ْم وی ه  نتی لی نی ٱهلل  ل  ة  م ّ ْحمی ا ری می ب 
فی

كی  ْول   حی
 نر  خویی 159مران، آل ع

ونی  ه  ار 
کی ا  هی ْم لی ْنت 

ی
أ ا وی وهی م  ک  م  ْل   ن 

ی
 أ

ن یمی دی ی  اْهتی د  ْهتی ا یی می ّنی ل 
ه فی ْفس  نی ْن ل  ل  وی می لضی ض  ا یی می ّنی ل 

ا  فی نی
ی
ا أ ا وی می ْیهی لی  عی

ْم  ْیک  لی یل عی وک   ب 
ْنت

ی
ا أ ْم می ْیه 

لی ْرآن  عی اْلق  ْر ب  ّک 
ری ار  فی ّبی جی ْن  ب  اف می خی ید  یی ع    وی

 28هود، 
 108یونس، 
 45ت، 

اجتناب از 
تحمیل و اجبار، 
احترا  به ح  

 انتخاب مخاطب

ا   لی ی می ّن     
ول  ق 

ی
الی أ ْیبی وی م  اْلغی ْعلی

ی
الی أ ائ ن  اهلل  وی ی خی ی ْند  ْم ع  ک  ول  لی ق 

ی
الی أ  31هود،  وی

فروتنی، ادعای 
 گ اف نداشتن

ال    قی  ا صی وا یی ال  اقی ری ْبلی هی ا قی ّوو ْرج  ا می ینی ْنتی ف  ک   62هود،  ْد 
ارتباط عاطفی با 

 مخاطب

یب   ن  اه  م  ّوی
ی
یم  أ ل  حی یمی لی اه  ْبری    

ّنی  75هود،    

بردباری، 
دلسوزی، 
 نرمخویی

ْیر   ْم ب خی
ک  ا ری

ی
ّن ی أ  84هود،    

تمجید از 
 مخاطب

یظ   ف  ْم ب حی
ْیک  لی ا عی نی

ی
ا أ  86هود،  می

پرهی  از تصدی 
ری و تحمیل بر گ

 مخاطب

ینی  ال  نی اْلقی ْم م  ک  ل  می عی ی ل  ّن     
الی  168شعراض،  قی

تفکیا رفتار از 
شخصیت، 
کالمی  احترا  

ه نتفع به قرین  ه لم یی لقی حّسن خ   من لم ی 
غررالحکم، 

 418ص
 خلقیخوش

ْط    فی الّن  ط  ْل   لی نی اْلخ  س  ذا حی  ا 
غررالحکم، ح 

4052 

 لحن نر 
 ادبیات ایبا

ن قبل ان ، فقال: یا رسول اهللن أی العمل وجهه رجالو أتی النبی م 
سن  الخل .. پس از سه بار تکرار این ساال، ایشان  أفضل  قال: ح 

ب ان استطعت الخل  فرمودند: حسن غضی و أن ال تی  ه 

، 1مجموعه ورا ، ج
 89ص

 مهار خشم

وج   حضرت فاطمه  ن  ی  ْام  ْجه  اْلم  ی وی ْشر  ف  ةی فرمود: ب  ّنی ه  اْلجی ب  اح  صی ب  ل 
ی اد  عی د  اْلم  ان  عی ْجه  اْلم  ی وی ْشر  ف  ار   وی ب  ابی الّنی ری ه  عی بی اح  ی صی ق   یی

، 72، جبحاراألنوار
 401ص

 گشاده رویی
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 کد منبع داده
ةی ؛  ّنی ن  اْلجی الی ْدخ  ی  ، وی ةی ّبی حی ان  اْلمی بی ْکس  ْشر  یی ْسن  اْلب  ح  وف  وی ْعر  ع  اْلمی ائ  نی صی

ع   ْخل  وی اْلب  .وی اری ن  الّنی الی ْدخ  ی  ، وی نی اهلل  ان  م  دی ْبع  ْجه  ی  وس  اْلوی  ب 

، 3الکافی، ج
 162ص

// 

كی  قال  میل  می یر  ب جی ی الخی لی  عی
ی

ّل  د 
، غرر الحکم

 134ص
 ادبیات ایبا

آرا  باشد. با آرامش باشه و با تندی و بداخالقی و سرصدا نخواد 
که از ا کرسی بنشونه.. )توصیف فردی   پریرد(.و تأثیر میحرفشو به 

 تندی نکردن مصاحبه شونده

گیر نیست. خشا برخورد نمی که از او خیلی  کنه )توصیف فردی 
 تأثیر پریرفته است.(

 گیریآسان //

کیف میوقتی حرف می که  کنی اصال )توصیف فردی زنه ادبیاتی داره 
 که از او تأثیر پریرفته است(.

گویی //  خوش 

ذاره خود  تصمیم بگیر . من از نه بهم. میکهیچ چیزو تحمیل نمی
گفتن خیلی بد  می که از او تأثیر پریرفته اور  آد. )توصیف فردی 

 است.(

 مجبور نکردن //

فهمن )توصیف فهمن بقیه نمیکنن فق  خودشون میاینا فکر می
که از آن  گیرد(.ها تأثیر نمیافرادی 

 ادعا نداشتن //

که از او تأثیر می اور نگه به آد ، مجبور نکنه  عد  تحمیل // پریرد(.)توصیف فردی 

 فروتنی // از موضع باال به پایین حرف ن نه، خودش رو باالتر حساب نکنه.

که از او تأثیر می گیر نباشه )توصیف فردی   گیریآسان // پریرد(.گیر نده، سخت 

زنه این بشر. هر چی حرف ب نه خسته فوت العاده قشن  حرف می
که از او تأثیر پریرفته است(.ینم  شم )توصیف فردی 

 ادبیات ایبا //

زنه )توصیف کنه لبخند میصورتش بازه، هر موقع به آد  نگاه می
که از او تأثیر پریرفته است(.  فردی 

 بشاشت چهره //

که فق  زد. یه چی ایی میقلمبه سلمبه و پیچیده حرف می گفت 
کدو  از بچهخودش می فهمیدن )توصیف فردی ها نمیفهمید. هیچ 

 که از او تأثیر نپریرفته است(.

// 
بیان واض  و قابل 

 فهم

که از او تأثیر پریرفته یا نپریرفته  جوش میاره/ آرومه )توصیف فردی 
 است.(

 مهار خشم //

کی جلوی حرفش  کسی مادب باشه و مادبانه حرف ب نه، هیچ  گه  ا
که از او تأثیروانمی  پریرد(.می سته )توصیف فردی 

گراشتن //  احترا  

کیه؛ ذره که از او تأثیر پریرفته خا ای ادعایی نداره )توصیف فردی 
 است(.

 فروتنی //

گه احساس مسخره شدن و تحقیر شدن بهم دست بده، احساس  ا
که از او تأثیر نمی که به شعور  توهین شده )توصیف فردی   پریرد(.کنم 

 احترا  //

گل نازک کنه؛ خیلی مالیم )توصیف زنه و برخورد میف میتر حراز برگ 
که از او تأثیر پریرفته است(.  فردی 

 نرمخویی //
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بوط به تندخلقییافته .3-2  های مر
گفته شد، در آیات و روایات بهه مهواردی بهر میهمان که  کهه بهه نظهر میطور  یم  رسهد لهزو  خهور

رسهاند. مقابل، لزو  تندخلقی او را میکند؛ بلکه در نقطه را نقک می گرهدایتخوش اخالقی 
کدگراری شده است.4این موارد در جدول   ، ذکر و 

 «تندخلقی»ها و کدهای مربوط به : داده4جدول
 کد منبع داده ش

ْعر ْض  1
ی
ینی  وی أ ل  اه  ْن اْلجی  199اعراف،  عی

 اعراض از مخاطب
کردن از مخاطب  دوری 

 
م  اهلل  ما ف ْعلی رینی یی

ی
ای اّل ْم وی  یأولئ  ْنه  ْض عی ْعر 

ی
أ ْم فی ه  وب 

ل  ق 
ْم فی ه  ْل لی ْم وی ق  ْظه  لیغا ع  ْوالو بی ْم قی ه  س  ْنف 
ی
 أ

 63، نساض
// همراه با موعظه و 

 اتما  حجت

2 
ی اس  ف  اة  الّنی اری دی ان  ب اهلل  م  یمی عدی اإل  قل  بی أس  اْلعی رک   ری یر  تی

 غی
 حی 

، تحف العقول
 42ص

  مدارا در غیر ترک ح
 عد  مدارا در ترک ح 

3 
هلی می اما  علی

ی
ی أ لقی ن نی

ی
ول  اهلل  أ س  ا ری نی ری می

ی
فرماید: أ

ة ّری ه  کفی وه  م  ج  و  ی ب  اص  عی  المی

، 5،جالکافی
 59ص

گشاده رویی در  ترک 
مواجهه با اهل 

 معصیت

ح   4 صالی م است  ه  یب  أد  تی ار  ب  شری
ی
م وی األ ه  ام  کری ل  ار ب  خیی

ی
 األ

، ةکشف الغم
 350، ص2ج

 تأدیب اشرار

5 

ّی   ب 
ْیب  الّنی عی ی ش  لی    

ّلی جی وی ّزی ی اهلل  عی ْوحی
ی
ْن  أ ب  م  ّر  عی ّن ی م 

ی
أ

ْن  ْلفاو م 
ی
ینی أ ّت  ْم وی س  ه  ار  ری ْن ش  ْلفاو م 

ی
ینی أ ع  ْربی

ی
ْلف  أ

ی
ةی أ ائی ای م  ْوم  قی

الی  قی م فی ه  ار  یی ا بی  خ  می ار  فی ْشری
ی
ض  اأْل الی ا  ّب  هی ا ری ار  یی ْخیی

ی
ال  اأْل

ی اص  عی ْهلی اْلمی
ی
وا أ ن  اهی ْیه  دی لی    

ّلی جی وی ّزی ی اهلل  عی ْوحی
ی
أ وا  فی ب  ْغضی ْم یی وی لی

ی ب  ضی غی  ل 

، 5،جالکافی
 56ص

لزو  غضبناک و 
 حساس شدن

لزو  ترک مداهنه و 
 سازشکاری

6 

ْبد  اهلل   ی عی ب 
ی
عی  عْن أ ّلی بی ّ ی وی جی ّنی اهللی عی    :

الی ی قی لی ْین     کی لی ثی می
ة   ینی د  ی اْلمی لی ا    یی هی ا اْنتی ّمی لی ا فی هی ْهل 

ی
ی أ لی ا عی اهی بی ْقل  یی ة  ل  ینی د  ْهل  می

ی
أ

ه   ب  اح  صی ْین  ل  کی لی د  اْلمی حی
ی
الی أ قی ع  فی ّری ضی تی و اهللی وی یی ْدع  الو یی ج  ا ری دی جی وی

ک   ه  وی لی ْیت 
ی
أ ْد ری الی قی قی یی فی اع  ا الّدی ری ى هی ری ا تی  می

ی
ه  أ ری ب  می

ی
ا أ می ی ل  ْمض 

ی
ْن أ

ادی  عی ی فی ّب  عی ری اج  ری
 
ی أ ّتی ْیئاو حی د  شی ْحد 

 
ْن الی أ ک  الی الی وی لی قی ی فی ّب  ری

ی  لی ْیت     هی ّن ی اْنتی ّب     ا ری الی یی قی ی فی الی عی کی وی تی اری بی ی اهلل  تی لی   
ع   ّری ضی تی وکی وی یی ْدع  ناو یی الی کی ف  ْبدی ْدت  عی جی وی ة  فی ینی د  ْیای  اْلمی لی   

ْیظاو  ه  غی ْجه  ْر وی ّعی می تی ْم یی ل  لی ج  ا ری ّنی ذی ل 
ه  فی ای ب  ْرت  می

ی
ا أ می الی اْمک  ب  قی فی

ی قی   ل 

، 5، جالکافی
 58ص

لزو  غضبناک و 
 حساس بودن

7 

ْم  ْنه  غناض  عی ست  ی الّناس  وی اال  لی قار  ا  ای األفت  لب 
ی قی عی ف  م  ْجتی یی ل 

ْی  لی کی ا  قار  فت  ونی ا  ک  یی ْشر کی وی فی ْسن  ب  ای وی ح  الم  ک  ْین   ی ل  ْم ف  ه 
ّ  کی  قاض  ع  بی ای وی ْرض  ة  ع  ْم فی نی اهی ْنه  کی عی ْغناض  ْست  ونی ا  ک   یی

، ص 2کافی، ج
149 

گشاده،  ابان نر  و روی 
همراه با حفظ حیهیت 

 و جایگاه خود

وت   8 س  هل  اْلف 
ی
ةی أ طی الی خی ین  وی م  ا شی نیی هل  الّد 

ی
ةی أ سی الی جی ة   م  یبی  ر 

 رشاد القلوب، 
 199، ص1ج

ترک همنشینی و د  
 خوردن با اهل فس 
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 کد منبع داده ش

9 
اس   ْندی الّنی وا ع  یر  ص  تی ْم فی وه  س  ال  جی ع  وی الی ت 

دی  اْلب 
ْهلی

ی
وا أ ب  ْصحی الی تی

م نه  د  م  اح  وی  کی

، 2،جالکافی
 375ص

ترک همنشینی و د  
 خوردن با اهل بدعت

10 

غ   د  ْبن  اْلم  ار  ن  اْلحی الی عی ة  قی ْبد  اهلل   یری و عی ب 
ی
ی أ ن  یی ق  ی  لی ف 

ْم  عی ْلت  نی ق  د  فی ار  ا حی ی یی الی ل  قی ْیالو فی ة  لی ینی د  ت  اْلمی ر  ْعک  ط  بی
ّمی  ْم ث  ک  ائ  می لی ی ع  لی ْم عی ک  ائ  هی فی وب  س  ن  ّنی ذ  لی ْحمی ت  ا لی می

ی
الی أ قی فی

ْیه   لی ْنت  عی ذی
ْ
أ اْستی ه  فی ْیت  تی

ی
ّمی أ الی ث  ی قی ضی اکی  می دی ْلت  ف  ع  ْلت  ج  ق  فی

ْد  قی ْم فی ک  ائ  می لی ی ع  لی ْم عی ک  ائ  هی فی وب  س  ن  ّنی ذ  لی ْحمی ت  ْلتی لی می ق  ل 
ا  ذی ْم   

ک  ع  ْمنی ا یی ْم می عی ی نی الی ل  قی یم  فی ظ  ْمر  عی
ی
ای أ ل  ْن ذی ی م  ن  لی خی دی

ه   ونی ه  ْکری ا تی ْم می ْنک  ل  م  ج  ن  الّری ْم عی ک  غی لی ْی  بی لی ل  عی ْدخ  ا یی ّمی ه  م  ا ب  نی
وه  وی  ظ  ع  وه  وی تی ب  ّن  ای ت  وه  فی ت 

ْ
أ ْن تی

ی
اس  أ ْندی الّنی ْیب  ع  ى وی اْلعی ذی

ی
اأْل

ا  نی یعی ط  ا وی الی ی  ّنی لی م  ْقبی ْن الی یی ذی ه    
ْلت  لی ق  یغاو فی ل  ْوالو بی ه  قی وا لی ول  ق  تی

الی  جی وا م  ب  ن  ای وی اْجتی ل  ْندی ذی وه  ع  ر  اْهج  ْن فی ذی ل 
الی فی قی الی فی ه  قی تی  سی

اختصاص، 
 251ص

 سرزنش همراه با موعظه
کردن از مخاطب  دوری 

 طرد مخاطب

11 
للّرجل ناصرا و  فی الّرجل و أنت فی مالض فکن  ذا وّقع

 للقو  زاجراو و قم عنه

نهج الفصاحة، 
 (202ص

کردن از  دوری 
 مخاطب.
 قاطعیت

اهلل   12 وی ّیاو فی ل  وا عی ْشک  اس  الی تی ا الّنی هی ّی 
ی
ا أ ات  اهلل یی ی ذی ن  ف  ش  خی ه  لی ّنی    

، بحار األنوار
 115، ص41ج

 قاطعیت

13 
ال اما  الهادی یه   قی ال  وی عک  می بی ْب  ل  ات  ّنی  عی ه    

ل لی ناو وی ق  الی ف 
وت بی  ا ع  ذی    

یراو بد  خی عی ادی ب  ری
ی
ا أ ذی لی  اهللی    ب 

 قی

تحف العقول، 
 481ص

کردن  عتاب 
 )سرزنش(

14 
ْن  یه  وی الی الی یی ی اهلل  ف  ْعصی ساو ی  ْجل  سی می ْجل  ْن یی

ی
ن  أ ْام  ْلم  ی ل  غ  بی

ه یر  ْغی  ی تی لی ر  عی ْقد   یی

، 2کافی، ج
 374ص

 ترک مکان معصیت

15 

ْقبی ی 
ی
ا أ یی می ّل  صی ْن ت 

ی
ن  أ ْحس  اد  الی ت  ّمی ا حی ت ی  یی

ْ
أ ْم یی ْنک  ل  م  ج  الّری ب 

ونی  ْبع  ْو سی
ی
ةو أ نی ونی سی ّت  ْیه  س  لی ةو  عی دی اح  ةو وی الی یم  صی ق  الی ی  ةو فی نی سی

ه اّمی ا تی هی ود  د   ب ح 

، 3، جکافی
 311ص

کردن  عتاب 
 )سرزنش(

 هاتحلیل یافته .4
کلیهههه ارتباطهههات، اعهههم از « خلقهههیخهههوش»کههه بهها توجهههه بهههه آن یهها قاعهههده ثابهههت اخالقههی در 

گرفتهه و متهون مربهوط بهانه و غیر آن است، آن را پهیشگرهدایت ه تنهدخلقی مهورد تحلیهل فهرض 
کدگهراری شهد: مفهاهیم اعهراض از مخاطهب، دوری قرار می گیرد. در ایهن متهون، دوازده مفههو  

گشاده رویی در کردن از مخاطب همراه با موعظه و اتما  حجت، عد  مدارا در ترک ح ، ترک 
و مواجهه با اهل معصهیت، تأدیهب اشهرار، لهزو  غضهبناک و حسهاس شهدن، لهزو  تهرک مداهنهه 

سازشکاری، حفظ حیهیت و جایگهاه خهود، تهرک همنشهینی و د  خهوردن بها اههل فسه  و اههل 
کردن )سرزنش(.  بدعت، سرزنش همراه با موعظه، قاطعیت و عتاب 

ههها را در پههنج طبقههه تههوان یهها تحلیههل منطقههی ارائههه داد و آناز نسههبت بههین ایههن مفههاهیم، مههی
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که در ادامه به بررسی آن  شود:یها پرداخته مجای داد 

 بررسی متون .4-1
 «عدم مدارا»متون   .4-1-1

مبنههی بههر تههرک  5مبنههی بههر عههد  مههدارا در تههرک حهه ، و حههدیث  2ایههن متههون، شههامل حههدیث 
کههه مههدارا در لغههت، بههرای چههارهمداهنههه و سازشههکاری اسههت. از آن ورزی و اندیشههی و حیلهههجهها 

کهه در ایهن ن نمهیبنهابرای 22تحمل آزارها برای رسهیدن بهه نتیجهه وضهع شهده اسهت، گفهت  تهوان 
گراشههت. مههدارا، شههیوه چههارهگههرهههدایتحههدیث خواسههته شههده در روش  کنههار  جویانههه و ی آن را 

که به  کهار نرمی است  یهم، بهه  که با آن اخهتالف دار منظور دفع رفتارهای بد دیگران یا رفتارهایی 
وش آن؛ بهه ایهن معنها ی اسهت، نهه رگرهدایتبلکه این مفاهیم، ناالر به اصل  23شود.بسته می

را در پیگیههری  گههرهههدایتکههه ی بیانجامههد یهها آنگههرهههدایتکههه مههدارا و مداهنههه، نبایههد بههه تههرک 
کنهد؛ همهانگهرهدایت کهه در حهدیث ی سسهت  کهه 5طهور  شصهت هه ار از  تصهری  شهده اسهت 

 خوبان قو  شعیب به خاطر ترک نهی از منکر عراب شدند.
 «اعراض»متون   .4-1-2

کههردن همههراه بهها موعظههه و اتمهها  حجههت، تههرک هههممفههاه نشههینی، حفههظ یم اعههراض، دوری 
کهرد. در توضهی  ایهن « اعهراض»تهوان بهه عنهوان طبقهه حیهیت و جایگهاه خهود را مهی بازشناسهی 

یم.  مفاهیم، الز  است نگاهی به تعریف اعراض بینداا
کراهههت داشهه، بههه مجموعههه رفتارهههایی اطههالت می«اعههراض» کههه انتقههاد و   گههرهههدایتتن شههود 

کوتهاه مهدت، مههل رو برگردانههدن و نسهبت بهه فهردی، روابه  آن کنهد؛ چهه روابه   کهم یها قطهع  هها را 
کهردن. و چهه روابه  بلندمهدت، مههل تهرک رفاقهت و همنشهینی یها تهرک رفت وآمهد. مکان را ترک 

گونه اعراض را می کرد: رو برگرداندن، ترک مکبنابراین حداقل چهار  ان، تهرک توان از هم متمای  
کامل(.همنشینی و رفت کاهش آن و ترک تکلم )جدایی   وآمد یا 

در محهور بعهدی بررسهی  -«عبوسهت»به دلیهل سهنخیت بها حالهت  - گونه اول: رو برگرداندن
 خواهد شد.

کند. )متن  گرهدایتکه یعنی این گونه دوم: ترک مکان؛  (14صحنه وقوع منکر را ترک 
                                                      

 .18، ص اساس البالغه؛ 110، ص 2، ج النهایه؛ 273، ص 2، ج معجم مقاییس اللغه؛ 60، ص 8، ج العین .22
 .68، صهای رفتاری رف  در رواب  همسران از منظر قرآن و حدیث و طراحی مقیاس آنمعیارها و شاخص .23
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با عالئم رفتاری تندخویی نیست، بلکه انجها  آن ههم بها قههر و البته ترک مکان، لزوماو همراه 
کهردن آن بها مفههو   « روییخهوش»غضب ممکن است و هم با لبخند و لحن مالیم. لرا مقابلهه 

 جا قرار داده شده است.آن در این« اعراضی بودن»تسام  است و به جهت سنخ 
کاهش آنگونه سوم: ترک همنشینی و رفت  وآمد یا 

کآن گنهاهبر می 10و  9و  8ه از متن طور  کهار بهه عنهوان یها تکلیهف از آیهد، تهرک همنشهینی بها 
گرفته آیهد انهد. از ایهن روایهات برمیمامنان خواسته شده و در غیر این صورت مورد مااخهره قهرار 

گنه کهه اههل بهدعت هسهتند، جهای  نیسهت و که مخالطت و مجالست با  کسهانی  کاران به وی ه 
گونه گرهدایترفتار  گنههباید به  کهه اخهتالط و همنشهینی و د  خهوردن بها  کاران در آن ای باشهد 

گونه کهه بهرای خهود نباشد؛ به  کهار  گهرههدایتای  کسهر شهأن و حیهیهت حسهاب شهود و جلهوه  نیه  
که تأییدکننده اوست. بهه عبهارت دیگهر، قهاطی فعهل او نشهدن؛ نهه روی فاعهل  وی چنین باشد 

کشیدن.   خ  
کامل(گونه چهارم: تر  ک تکلم )جدایی 

گونهه از اعهراض را نمی کهه بنها بهر روایهات، هجهر و جهدایی این  کهرد؛ چهرا  تهوان از متهون اثبهات 
گناه 24کامل بین مسلمانان، ممنوع است. کار به این معنها نیسهت بنابراین اعراض از مخاطب 

گونه تکلم و ارتباط با وی قطع شهود؛ رفتارههایی ماننهد سهال  کلی رشته هر  نکهردن، تکلهم  که به 
کاربر در فضای مجازی و..  نکردن، اجتناب از حرف زدن غیابی درباره او، مسدودکردن 

که در قرآن، خطهاب بهه  کهردن مخاطهب»متونی  هم»آمهده اسهت. )امهر بهه « رهها  ره  ، تنهها در «(ذی
کامهل بهرای آنمورد مشرکانی صدت می که بالز و تبیهین بهه طهور  هها انجها  شهده و عهالوه بهر کند 

 25پردازنهدان نیه  میگرهدایتاند، به اقدامات ایرائی و تهاجمی علیه که از آن تأثیر نپریرفتهآن
کردن آن العمهل نشهان نهدادن در برابهر رفتهار ها، در واقع امر به عکسکه در این صورت امر به رها 

کهردن و از « هجهر جمیهل»هاست. به تعبیر آیهه شهریفه: آن هها آنکهه در بهین مهرد  بهودن و تحمهل 
گفتهه می1همین معنا درباره اعهراض از جهاهالن )مهتن  26جدا بودن است. شهود؛ از جملهه ( نیه  

که می هاسهت. در مقابهل گوید: اعهراض از جهاهالن، نهوعی مهدارای بها آنقول عالمه طباطبایی 
                                                      

ة ) .24 ْجری اب  اْله   (.344، ص2، جالکافیر.ک: بی
25. gون ر  ْفتی ْم وی ما یی ْره  ری هونg(؛ 137)سوره انعا ، آیه  فی م  ْعلی هْوفی یی سی ل  فی می

ی
م  اأْل ه  ْله  وا وی ی  ع  ّتی می تی وا وی یی ل  ک 

ْ
أ ْم یی ْره  )سهوره حجهر، آیهه  ذی

ونg(؛ 3 هد  وعی هری ی 
ی
م  اّل ه  هْومی هوا یی الق  هی ی  ّتی هوا حی ب  ْلعی هوا وی یی وض  خ  ْم یی ْره  ری م  g(؛ 83رف، آیهه )سهوره زخه فی ه  هْومی هوا یی الق  هی ی  ّتی ْم حی ْره  هری فی

ون ق  ْصعی ری فیه  ی 
ی
ْم فی g(؛45)سوره طور، آبه  اّل ْره  ری ی حین فی ّتی ْم حی ه  ت  ْمری

 (.54)سوره مامنون، آیه  غی
 ه.( برگرفته از درس تفسیر آیت اهلل جوادی آملی، ذیل آی10واهجرهم هجرا جمیال )سوره م مل، آیه  .26
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کهههردن، مهههدارا، نتهههایج جههههل آن کهههم میهههها را باطهههل میتالفهههی  کنهههد. کنهههد و فسهههاد اعمالشهههان را 
کردن آنبرعکس، ت گمراهیالفی  کال  بهه  27نماید.شان تحریا میها را بر ادامه جهل و  از این 

که ایشان، اعراض از جاهل را به عنوان یا شهیوه عملهی بها ههدف جلهوگیری از خوبی برمی آید 
کلههی آنکههه خههود را از ورطههه آناند؛ نههه آنتههأثیر منفههی دانسههته کههردن  کشههیدن و رههها  ههها ههها بیههرون 

کنشهی. بهر ایهن «اعراض»رت دیگر، باشد. به عبا کهردن ههر وا کهنش اسهت، نهه رهها  ، خهود یها وا
آیهد؛ ی عملهی بهه حسهاب میگهرههدایتی نیست، بلکه خودش، نوعی گرهدایتاساس، ترک 

کهردن از منافقهان نیه  خواسهته 2که در متن شاهد آن کهردن حتهی بعهد از اعهراض  ، امر بهه توصهیه 
کهرده گهرههدایتبا این توضهی ،  28شده است. کهه از او اعهراض  کسهی  اسهت،  بایهد بهین خهود و 

کلی همهه خطهوط ارتبهاطی ای برای تأثیرپریری وی در آینده باقی بگرارد؛ نه آنروزنه که به طور 
کند.   29با وی را قطع 

گونههه اول اعههراض را تحههت  کههه سههه  از بررسههی ایههن چهارگونههه، بههه ایههن نتیجههه دسههت یههافتیم 
کهه بها انجها  آن تهوانیم نا مهی« واکنش اعراضهی»عنوان  کنهیم  عمهالو و ماکهداو  گهرههدایتگهراری 

دهد. واکنش اعراضهی، بهرای مخاطبهانی مهاثر موضع و درخواست خود از مخاطب را نشان می
که ارتباط  کهه متصهل نگههها بهه انهدازهو آن گهرههدایتاست  داشهتن ای صهمیمی یها مههم اسهت 
 30نیه  نامیهد.« منهع محبهت»تهوان اعهراض را بهه نهوعی روش ها مهم باشد. لرا میارتباط برای آن

کهه  یهادی وجهود دارد  ، منجهر بهه تهالش مخاطهب بهرای «منهع محبهت»در این صورت، احتمهال ا
 ترک رویه خود و برقراری یا تقویت مجدد رابطه شود. 

 «عبوست»متون   .4-1-3
کههه بهه مواجهههه بهها مههی 6و  3ایهن متههون شههامل حهدیث  چهههره در هههم »و « وجهوه مکفهههره»شههود 

که در این متن است، « کشیدن است. این اصهطالح در « اهل المعاصی»اشاره دارد. مخاطبی 
که از روی عمد و عناد، روال و سبا پیوسته وی، معصیت است.  کسانی صادت است  مورد 

کسهی تعله  نمی کهه بهه نهدرت خطها یها معصهیتی از او سهر زده باشهد. طبعاو این وصهف بهه  گیهرد 
، موضهههوع تهههرک مجالسهههت و «اههههل البهههدع»و « اههههل الهههدنیا»ههههم، واژه  9و  8در مهههتن کهههه چنهههان

                                                      
 .380، ص 8، جالمی ان فی تفسیر القرآن .27
28. gم  اهلل  ما فی علی رینی یی

ی
ای اّل م فی أولئ  ه  ل لی م وی ق  ظه  م وی ع  نه  عر ض عی

ی
أ م فی ه  وب 

ل  لیغا ق  والو بی م قی ه  س  نف 
ی
 (.63)سوره نساض، آیه  أ

ّی  .29 ق  ای بی فس  ن نی ه  م  ب   لی ةی أخیای فاستی طیعی دتی قی وما ما )و  ن أری ه  ذلای یی دا لی یها  ن بی ع   لی رج   (.31، نامهنهج البالغةةو یی
کید بر زمینهروش .30 کاربردی امر به معروف و نهی از منکر با تأ  .130، صشناختیشناختی و جامعههای روانهای 
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گشهاده کلهی بشاشهت و  کهه بها نشهانه  -رویهی مصاحبت قرار داده شهده اسهت. بنهابراین قاعهده 
کهه شخصهیت آن -شود غالبی لبخند شناخته می هها را معصهیت شهکل نهداده در مخاطبهانی 

 جاری است.
 «عتاب»متون   .4-1-4

 فرماید: می شود. در حدیهی دیگر اما  علیمی 15و  13و  10متون، شامل حدیث  این
کهه سهبب غضهب و دشهمنی می کهن عاقهل را عتاب نکن جاهل را  شهود، و عتهاب 

  31شود.که سبب محبت می
آقهها جمههال خوانسههاری در توضههی  ایههن حههدیث، مالمههت در امههر بههه معههروف و نهههی از منکههر را 

  32داند.هل نی  واجب میحتی در مواجهه با جا
انه، الز  است ابتدا تعریفهی از گرهدایتبه عنوان یا روش « مالمت و سرزنش»برای بررسی 

کهار بسهته  کهه بهرای چهه مخاطبهانی و در چهه شهرایطی بایهد بهه  آن داده شود و سپس روشهن شهود 
 شود.

گفهتن از منکهرات شهخص بهه وی بها انگیه ه اصهالح»عتاب عبارت است از  . لهرا ههر «گالیهه 
کههار سهرزنش و تههوبیخی را نمهی تههوان عتههاب نامیهد. عتههاب جنبهه مهبههت دارد و بههین دو فهردی بههه 

کهههه ارتبهههاط دوسهههتانه و محبهههت بههها ههههم دارنهههدمهههی ای از محبهههت، خیرخهههواهی و و نشهههانه 33رود 
گنهاهدل کهار در سوزی شخص نسبت به طرف مقابهل خهود اسهت. آنچهه مبنهی بهر عهد  مالمهت 

کهه بها غهرض خصهومت و عیهبدربهاره سهرزنش 34ست،روایات وارد شده ا جویی و هایی اسهت 
گرفتهه باشههد؛ نههه سههرزنش کهه نیههت اصههالحی و هههدایتی دارد.تخریهب شههخص صههورت   35هایی 

گرشهته آنهان بهوده اسهت، نهه رفتهار همچنین می گناه ج ض  که  کرد  توان آن را بر مخاطبانی حمل 

                                                      
ای  .31 تی مق  یی ل فی اه  عات ب الجی ات ب الی ت  با ) و عی حب  ل ی  اق   (.66، ح746، صغررالحکمالعی
 .273، ص6، جشرح غررالحکم .32
أن العتههاب هههو الخطههاب علههی تضهییع حقههوت المههودة و الصههداقة فههی االخههالل بالزیههارة و تههرک  و اللههو  العتههاب الفهرت بههین .33

کل ذلا و ال یکهون العتهاب اال ممهن لهه مهوات یمهت بهها فههو مفهارت للهو  مفارقهة بینهة ) ، الفهروت فهی اللغهةالمعونة و ما یشا
 (.166، ص2، جتهریب اللغه؛ 44ص

ْین  .34 سی ّی  ْبن  اْلح  ل  ْن عی انی  به عنوان نمونه؛ عی ْمهری هی ْبهنی ع  وسی هر  م  ض  هه  اْلخی هی ب  ْوصی
ی
ا أ ر  می انی آخ  کی  : الی نی  قی هری ّی  عی هه  الی ت  هالی لی ْن قی

ی
 أ

ْنب  ب ری
داو حی

ی
 (.111، ص1)الخصال، ج أ
 .34، صالمی در هنر رفتار با مرد دوستی و دوستان: مجموعه معارف اس .35
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 ها.حال آن
که تأثیرگراز روایات استفاده می کم سهه شهرط اسهت: «عتاب»اری شود  . 1، منوط به دست 

بهین خهود و  گهرههدایت. 2 36در نظر مخاطب محبهت و محبوبیهت داشهته باشهد؛ گرهدایتبین 
کند. سایر جنبه های ارتباطی بهین خهود و او مخاطب راهی را باز بگرارد و ارتباط خود را حفظ 

م به تکرار یا سرزنش در موضوع واحهد الگوی غالب نباشد. در روایات، ه .3 37را ترک نکند؛
 38ها در موضوعات متعدد اشاره و از هر دو نهی شده است.و هم به تعدد سرزنش

 «خشم»متون   .4-1-5
تهوان دربهاره ذکر شده است. این متون را هم مهی« خشونت»و « غضب»، واژه 12و  5در متون 

کهنش. تفاوت نبهودن جهارو بی گرهدایتاصل واکنش نشان دادن  ی دانسهت ههم دربهاره نهوع وا
کهنش را بها اسهتفاده از سهایر متهون مهی « خشهم اخالقههی»نامیهد. « خشهم اخالقهی»تهوان ایهن نهوع وا

نشههانه حساسههیت اخالقههی انسههان و خصوصههاو حساسههیت اخالقههی او بههه مقولههه عههدالت اسههت. 
کهنش عهاطفی روح اخالقههی انسهان نسههبت بهه مشهاهده یهها تجربهه اللههم  و حهس خشهم، در واقههع وا

یههارویی بهها مصههادی  اللههم و بیبی عههدالتی احسههاس عههدالتی اسههت. انسههان شههریف، بایههد در رو
کنهد. در غیهر آن صهورت از حیهث اخالقههی دچهار نقصهان اسهت. انسهان سهالم و شههریف،  خشهم 

دانههد. بلکههه احساسههات او هههم در برابههر آن عههدالتی را فقهه  بهها عقههل خههود مههردود نمیاللههم و بی
که در تقسیم علمهای خشم اخال 39شود.برآشفته می قی عبارت دیگری از خشم ممدوح است 

در مرابنهدی ایهن دو نهوع خشهم، و بهرای  40اخالت از خشم به خشم ممدوح ومرمو  آمده اسهت.
کلیههدواژه روایههی  تههوان مههی« شههدت»تفکیهها خشههم از خشههونت، چگههونگی خشههم اخالقههی را از 

کرد؛   استنباط 
                                                      

ههای  .36 تی مق  یی ههل فی اه  ههب الجی عات  ههب الی ت  ات  بهها ) و عی حب  ههل ی  اق  تههاب  66، ح746، صغههررالحکمالعی . )همههان،  (؛ الع  ّدة  ههوی یههاة  المی حی
ب   العتاب   (؛  ذا ذهب315ح  (.227، ص4، جمعجم مقاییس اللغهالعتاب ) و یبقی الحّب  ما بقی - فلیس ح 
ههّی   .37 ل  ههْن عی ههعی ههداو وی ه  ائ  ینی عی ن  ههْام  یر  اْلم  م 

ی
ههأ  ب 

بههاو ْرحی : می ْیههد  ههالی ای ْیههه  قی لی ههلی عی خی هها دی ّمی لی ههمی فی ْرقی
ی
ْیههدی ْبههنی أ ههادی ای ههه  عی ّنی

ی
،: أ ههب  ات  هها عی ْینی لی ههالی  وی عی قی

ههّی   ل  ههای )عی ت  ادی یی ههْن ع  ههی م  ن  ع  ْمنی ههْن یی ک  ههْم یی ههای لی ل  ّنی ذی ب  )218، ص1، جدعههائم اإلسههال :    بههتی فاسههتی ، ح غههررالحکم(؛  ذا عاتی
3977.) 

ةی  .38 ههغینی د  الّضی ههور  ؛ فلّنههه  ی  تههابی ّنی الع  ههری کث  ؛ ال ت  تههبی ن  العی ههّو  هی ، و ی  نب  غههری بالههّری ؛ فههلّن ذلههای ی  تههبی ری العی کههّر  ههی  ّیههاکی أن ت  ههدعو  لی ، و یی
. غضاض   (.10412و  3748)همان، ح« البی

 .108، ص معراج السعاده .39

 .106همان، ص  .40
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 فرمودند:  اما  علی
ْن  نا می ْن َغیری ُعْنف   َغیری َضْعف  ُكْن َلي ی   41.َشديدا می

که: همچنین در روایت دیگری، مامن را چنین توصیف می  کند 
ن العبد.املؤمن  می

، و ُهو أَذل ُ ْلدی ن الص َ ، َنفُسُه أْصَلُب می يکةی ُ الَعری ی ، َلّی    42...َسهُل اخَللیقةی

که:   در روایت دیگر توصیه شده است 
ا بی  ن َ َخََلَصَک می َ

َ
ی ی أ

َ
ةّن ةةی َوال  َ ي َ عی ْفق بالر َ ی اهَّللی َو الر  وِلَياءی

َ
َذی َعن أ ی اْْلَ َكف  َماءی َو  ی ن َحْقنی الد  َک می

ک بی ة فی َغیری ُعنف  َو ُمداَراةی َصاحی
د َ ّی  فی َغیری َضعف  َو شی   43.َو ُحسن امُلَعاَشَرِة َمَع لی

کههاین نکته در توصیف رفتار پیامبر نیه  دیهده می : ههین المقولهة لهین الخلقهة..محزوناو شهود 
نهههف متواضهههعاو مهههن غیهههر مرلهههه. و نیههه  توصهههیف رفتهههار  44مهههن غیهههر عبهههوس شهههدیدا مهههن غیهههر ع 

 امیرالمامنین به: 
ةةا َساُبةةُه َمهاَبةةَة اَْلسةةیری  ُكن  ، و   ُ یةةا ، وُسةةهوَلَة َنی َة َتواُضةةع 

ةةد َ ، و شی ةةب  َا، لةةَّی جانی َحةةدی
َ
َكّن كةةاَن فینةةا 

افی  ي  لس َ بوطی لی . امَلر هی فی َعیل َرأسی  45الواَنی

کههههه بههههر اسههههاس آن، صههههفت نرمههههی و مجمههههوع ایههههن صههههفات، الگههههویی بههههه دسههههت می دهههههد 
 شود.پریری با صفت شدت و قاطعیت جمع میانعطاف

 تحلیل نقش اقناعی .4-2
خلقههی و تنههدخلقی در اقنههاع و متقاعههدگری پرداختههه خههوشدر ایههن بخههش، بههه فراینههد تههأثیر 

گر نمی هها یافهت، توان به طور منطقهی یها تجربهی، شهاهدی بهر اثربخشهی آنشود. طبیعی است ا
کهرد. روش تحلیهل نقهش اقنهاعی ایهن دو تهوان از آننمی هها بهه عنهوان مهنش متقاعدکننهده دفهاع 

که با استعانت از روایات انجها  شهده اسهت.  منش در این تحقی ، روش تحلیل منطقی است 
کا « کوشهش درخهور»یها  ELM»46»چیوپو معهروف بهه پارادایم تحلیلی منش مرکور، الگوى پتی و 

                                                      
 .10170، ح غررالحکم .41
 .127، ص69، جبحار األنوار .42
 .207، ص 17، جالشیعةوسائل .43
 .208، ص 70، جبحاراألنوار .44
 450، ص 9، جبر پایه قرآن وحدیث دانش نامه امیرالمامنین .45

46. Elaboration likelihood model 
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کههه بههر اسههاس آن، دو مسههیر شههود: مسههیر مرکهه ى یهها عمههده بههراى متقاعدسههازى ترسههیم مههی اسههت 
دار و مسهههیر پیرامهههونی یههها پهههردازش استشههههادی؛ در مسهههیر مرکههه ی، مخاطهههب بهههه پهههردازش نظههها 

د بهه مهتن پیها  توجهه و کنهد؛ امها در مسهیر پیرامهونی فهرهای آن توجه میمحتوای پیا  و استدالل
کافی ندارد و آن را تحلیل نمی کند، بلکه از امور جهانبی آن مههل ایبهایی، موقعیهت برتهر و دقت 

  47پریرد.شأن و من لت داشتن پیا  دهنده تأثیر می
 خلقیخوشنقش اقناعی   .4-2-1

یهد و اف افرسهتنده پیها  می« محبوبیهت»و « جهرابیت»طب  روایات اخالت خوش، بهه عنصهر 
از  48شهود.بهرد. ایهن فهرض توسه  روایهات متعهددی تأییهد مهیضریب تأثیرگراری وی را بهاال می
خلقی را از زاویه مخاطب و تأثیرپریری قلبی وی دیده و خوشاین رو نراقی، فرایند تأثیرگراری 

 نویسد: می
کههه « رفیقههاو بالنههاس»آمههر بههه معههروف، بایههد   موعظههه بهها نرمههی و مالیمههت،»باشههد. چههرا 

کثر مرد .ماثرتر است در دل   49های ا
کهههه « فروتنهههی»دربهههاره شهههاخص  ثمهههرة الّتواضهههع »نیههه  روایهههاتی در ایهههن زمینهههه وارد شهههده اسهههت 

ة  50«المحّبی
کردن نی  در همین فراینهد، قابهل تحلیهل اسهت؛ خوشیکی از رفتارهای  خلقی یعنی شوخی 
که طن ، باعث ایجاد عالقه در مخاطب تحقیقات نشان داده گوینهده میاند  شهود و نسهبت بهه 
  51شود سخن او را بهتر ب ریرد.همین امر باعث می

گویی»در مالفه  کد «خوش  نی  در فرایند ترغیب مخاطب به پهریرش پیها  و « ادبیات ایبا»، 
کهال  از جایگهاهی گوش سپردن به آن و نی  مانهدگاری اش در ذههن نقهش ایفها مهی کنهد. ایبهایی 

                                                      
 .167، صرش به منابع اسالمیروان شناسی اجتماعی با نگ .47

ب   .48 ْرهی ْشر  یی ْسن  اْلب  ة ) ح  یمی خ  الّسی ة )104، ص2، جالکافیب  ّدی وی ة  اْلمی الی بی ة  ح  اشی شی هّخ  6، حکمهت نههج البالغهه(؛ اْلبی هة  فی اشی شی (؛ اْلبی
ة ) ّدی وی حّب 202، صالعقول تحفاْلمی بة  للمی ْکسی ْجه  می ة  الوی القی ن  و طی سی ة  (؛ البْشر  الحی ْربی ن ة  و ق  ْشهر  م  هوض الب  ْجهه و س  بوس  الوی ، و ع  اهلل 
ههبة   ْکسی ههن اهلل می ْعههد  م  ْقههت  و ب  (؛ صههنایع المعههروف و حسههن البشههر یکسههبان المحبههة و یههدخالن الجنههة و 296)همههان، ص للمی

هنی خ  162، ص3، جالکهافیالبخل و عبوس الوجه یبعدان من اهلل و یهدخالن النهار ) ْحسی هْن ای هه  (؛ می بی ْخیهار  وی جانی هه  االی ّبی حی هه  ای ْلقی
ّجار )  (.449، ص8، جمستدرک الوسائلالف 

 .256، ص2، ججامع السعادات. 49
 .5179، حغررالحکم .50
 .282، ص های اجتماعی در رواب  میان فردیمهارت .51
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کههه گههاهی مفهههو  تأثیرگههرار بههودن یهها پیهها  بهها قشههن  بههودن و  نهه د مخاطههب برخههوردار اسههت 
کهههال ، برداشهههت و اعجهههاب برانگیههه  بهههودن آن، یکهههی انگاشهههته می شهههوند. لهههرا مهههالک ایبهههایی 

کهه بهودن یها خوش گوینهده. نظرسهنجی محقه  نشهان داده اسهت  آمهد مخاطهب اسهت؛ نهه فقه  
 ارد.نبودن خوش اخالقی، نقشی در تأثیرپریری مخاطب از جمالت ایبا ند

که تحت مالفه  کدهای به دست آمده   گهرهدایتتعریف شد، اجتناب « نرمخویی»یکی از 
از دستور دادن به مخاطب و تحمیل به اوست. در چنین شرایطی مخاطب به دلیل نوع رابطهه 

کههه بههین اخالقههی و دوسههتانه کههه گیههرد، ایههن نکتههه را لحهها  مههیو او شههکل مههی گههرهههدایتای  کنههد 
کهه مخاطهب بهه لحها  سهنی یها  مخاطب را راضی کهرده و بها او همهراه شهود؛ بهه ویه ه در روابطهی 

 گهرههدایتشهود خویی همچنین باعث میباالتر باشد. نر  گرهدایتجایگاه علمی و شغلی از 
ههها بهها در شهیوه برقههراری ارتبهاط بهها مخاطههب و انتخهاب نههوع پیها ، انعطههاف بههورزد و همخهوانی آن

. در نتیجهه در برقهراری ارتبهاط بها وی موفه  شهده و تهوان تأثیرگهراری او مخاطب را در نظر بگیهرد
  52رود.باالتر می
یمبههاردو )در پیهها  گههرهههدایتخلقههی خههوش (، فاصههله روانههی بههین 1991هههای عمههومی، از نظههر ا

هههای عرضههه شههده توسهه  بههرد و در نتیجههه مخاطبههان، پیا رسههان را از بههین میمخاطبههان و پیا 
 کنند. یعنی پیا  عمومی را شخصی می 53دانند؛تعل  به خود میمنبع پیا  را م

خلقههی، در دو مسههیر مرکهه ی )متقاعههدگری از طریهه  محتههوای پیهها ( و خههوشفراینههد اقنههاعی 
بنهدی شهده جمهع 1ههای پیرامهونی پیها ( در شهکل مسیر پیرامهونی )متقاعهدگری از طریه  نشهانه

 است:

                                                      
 41، صارتباط ماثر و نفوذ به قلب دیگران .52
 .47، صمبانی نظری و عملی اقناع .53



شی 
ربخ

به اث
شی 

نگر
باز

«
ش

خو
قی

خل
- 

قی
دخل

تن
 »

یت
هدا

 گر
ی در

خالق
ا

 ... 

 

 

81 

 
 نقش اقناعی تندخلقی  .4-2-2

تنهههدخلقی چگونهههه ممکهههن اسهههت متقاعدکننهههده باشهههد، نیازمنهههد توضهههی  اسهههت؛ کهههه ایهههن
کهههه اقهههدامات تنهههدخلقی، عمهههالو  را بهههه « اجبهههار»و « تحمیهههل»مخصوصههها بههها توجهههه بهههه ایهههن نکتهههه 

رابطهه »گیهری کند و اغلب همراه با خشهونت اسهت. در نتیجهه بهه دلیهل شهکلمخاطب القا می
گرانه  شود، نه اقناع. یرش یا تغییر رفتار مخاطب میموجب پر« جبر»یا « ترس»، عامل «سلطه 

که نشان دادند، تندخلقی از نقش اقناعی برخهوردار اسهت، بایهد تحلیهل نمهود  نظر به متونی 
کههم شههش کههه چههه فراینههدهایی ممکههن اسههت تنههدخلقی را دارای نقههش اقنههاعی بنماینههد. دسههت

 احتمال در این زمینه وجود دارد:
یکهههی از متغیرههههای متقاعدسهههازی، قهههدرت و اقتهههدار  :جایگددداه فرادسدددت و قددددرت ندددرم. 1

تهوان آن را قهدرت کهه مهی 54است. منظور از اقتدار، مرجع اطاعت و نفهوذ بهودن اسهت گرهدایت
کهه  را بهاالتر یها نافهرتر از  گهرههدایتنر  نی  نامید. قدرت نر  یعنی داشتن امتیازات و خصایصی 

که مخاطب قرار می دهد، فرمهان را در جایگاه فرادست قرار می گریتهدادهد. یکی از عواملی 
دادن اسههت و در مواقههع لههزو ، شههدت عمههل بههه خههرج دادن. مخاطههب ایههن رابطههه، بههه دلیههل قههرار 

پریرد. بنابراین رفتارهای تندخلقی از سهوی را می گرهدایتگرفتن در جایگاه فرودست، فرمان 
که از گرهدایت ها با مخاطب خوردار باشند و رابطه اجتماعی آنبر« اقتدار»انی ماثر خواهد بود 

کهه  -دارای جایگاه فرادست تر یها برابهر در موقعیهت پهایین گهرههدایتفرودسهت باشهد؛ نهه جهایی 
گفتهه شهده  12قرار دارد؛ مانند متن  ، دربهاره «انهه لخشهن فهی ذات اهلل»که دربهاره حضهرت علهی 

                                                      
54. authority. 
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که بینشهان از نظهر جایگهاه ا جتمهاعی، رابطهه فرادسهت و فرودسهت وجهود فرمانده و سرباز است 
 دارد.

بهه خشهونت منجهر نشهود،  گهرههدایتکهه اقتهدار در عین حال، در رابطه فرادست نیه  بهرای آن
ادبیهات ایبها، بحهث و  55خلقهی مههل مههار خشهم، تمجیهد،خهوشهای رفتهاری برخی شاخص

کند تا در مخاطهب  ایجهاد مقاومهت نکنهد، جدل نکردن، تأنی، پرهی  از خشونت را باید مقرون 
کههرده و بههه سههمت مههنش قههدرت گههرهههدایتبلکههه مههنش  منههد ن دیهها را از مههنش خشههن منصههرف 

و « اختیهار»نیست و جایگاه « خشونت ورزی»و « اجبار»گرداند. تندخلقی خود به خود مستل   
کهرد تها کند، بلکه در اجرای آن میمخاطب را نقک نمی« کرامت» تهوان از خشهونت خهودداری 

ات منفی برای مخاطب نداشته باشد و تأثیرپریری او را پایین نیاورد؛ بهه عنهوان مههال تهرک تبع
کشههمکش « اعههراض»تههوان حتههی بهها لبخنههد انجهها  داد. همچنههین مکههان را مههی را بههدون بحههث و 

کههه حهه  انتخههاب  گرانههه نیسههت؛ چههرا  گههرفتن رابطههه سههلطه  کههرد. همچنههین مسههتل   شههکل  اجههرا 
 کند.مخاطب را نفی نمی

و  گهرههدایت: رفتارههای تنهدخلقی، نشهان دهنهده شهدت جهدیت نشانه اهمیدت موضدو  .2
گهر شهود،  شدت اهمیت موضوع است. هر مقدار اهمیت موضوع در نظر مخاطب بیشتر جلهوه 

خلقهی خهوششود. لرا در نههی از منکهر، بعهد از اقهدامات احتمال تأثیرپریری وی نی  بیشتر می
که رفتهار قرار داده شده است. این بدی که مخاطبی  خلقهی او را تغییهر نهداده خهوشن معناست 

شهود. در فقهه نیه  بهر اصهل متوجه اهمیهت موضهوع مهی گرهدایتاست، در مواجهه با تندخلقی 
کید شده است:   ترتب بین مراتب امر به معروف و نهی از منکر تأ

کههههه ایههههن مرحلههههه )مرحلههههه قهههههری(، پههههس از طههههی روش هههههای بایههههد توجههههه داشههههت 
کا  شده باشد.خلقی و تشوی  و بشارت باشد و از اثرگراری آنوشخ   56ها نا

: ممکههن اسههت بتههوان بههین تنههدخلقی و صههداقت گددرهدددایتنشددانه اددداقت و اامینددان . 3
کههه تنههدخلقی در واقههع عبههارت اسههت از همههاهنگی درون  گههرهههدایت کههرد؛ چههرا  ارتبههاط برقههرار 
کهه او نسهبت بهه پیهامی یعنی می ان انکار قلبی، با ر گر،هدایت فتار وی. و این بدین معناسهت 
گرفته است. که می که آن را جدی   دهد باور و اطمینان بیشتری دارد 

                                                      
که چی  دیگری غیر از رفتار مورد نظر هدایت .55 کردن وجود دارد.در صورتی   گری برای تمجید 

 .478، ص1، جتحریرالوسیله .56
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کهه می 57«قهانون اثهر»: مطهاب  بها تحقیر فعل مخاادب. 4 کهه تهأثیر ثرنهدایا  گویهد ههر رفتهاری 
یههاد در آینههده نیهه  تکههرار میمطلههوبی بههر محههی  می چنانچههه تههأثیر  58شههود.گههرارد، بههه احتمههال ا

کهاهش  مطلوب رفتار منکر در جامعه، تقویت نشود و خاموش شود، احتمال تکرار آن در آینده 
کردن و بی کوچا  کرد. اقدامات تندخلقی، ممکن است پیا   کهار پیدا خواهد  ارزش دانستن 

گههر بههه صههورت  غیراخالقههی مرتکههب شههده توسهه  مخاطههب را بههه دنبههال داشههته باشههد؛ بههه ویهه ه ا
گ کنهد. نتهایج تحقیقهات جمعی و  روهی انجا  شود تا مخاطب احساس در اقلیهت بهودن پیهدا 
کننهد؛ یعنهی وقتهی بهرای انجها  عمهل مهی« تأیید اجتمهاعی»دهد مرد  بر اساس اصل نشان می

کهه چهه کنند برای راهنمایی در مورد اینکاری نامطمئن هستند، به بیرون و اطرافیان رجوع می
  59ه تصمیمی باید بگیرند.کاری باید انجا  دهند و چ

، ممکهن اسهت مخاطهب را بهه درون نگهری و گهرههدایت: تنهدخلقی درون نگری مخااب. 5
کهردن سیسهتم مالمهت 60تأمهل بیشهتر وادارد؛ گهری درونههی مههالو مکهانی   اثربخشهی عتههاب، فعهال 

گههر سههرزنش  کههه بههه طههور سرشههتی در نهههاد همههه قههرار داده شههده اسههت. لههرا ا )نفههس لوامههه( اسههت 
گونهههبی کنههد و در نتیجههه آن، شههخص رونههی بههه  ای بتوانههد سیسههتم سههرزنش درونههی فههرد را فعههال 

کند، نتیجه خواهد داد.  خودش را مالمت 
کههه بههین امکددان تزلددزل در راب دده. 6 و مخاطههب، رابطههه دوسههتانه یهها  گههرهههدایت: در مههواردی 

کهه ه نگههران از خویشههاوندی وجههود داشههته باشههد و بههرای مخاطههب حههای  اهمیههت باشههد؛ بههه طههوری 
دسههت دادن آن باشههد، ابههراز اقههدامات تنههدخلقی ممکههن اسههت او را وادار بههه تغییههر رفتههار بههرای 

کند؛ چنان  که این شرط در تحلیل عتاب و اعراض، ذکر شد.حفظ رابطه 
فرایند اقناعی تندخلقی، در دو مسهیر مرکه ی )متقاعهدگری از طریه  محتهوای پیها ( و مسهیر 

 بندی شده است:جمع 2در شکل های پیرامونی پیا (طری  نشانهپیرامونی )متقاعدگری از 

                                                      
57. law of effect. 

 .22های تغییر رفتار، صشیوه .58

 .4، فصل شناسی نفوذ: هنر متقاعد نمودن دیگرانروان .59
 سوره انبیاض؛ فرجعوا الی انفسهم... ثم نکسوا الی رئوسهم. 65و  64آیات  به عنوان نمونه .60
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 گیرینتیجه   .5
یافههت مخاطههب روان گوینههده یهها مطلههب بههر چگههونگی در کههه  یافتنههد  شناسههان اجتمههاعی در
گوینهده آن ههم اهمیهت دارد.تأثیر می لهرا بهه ایهن  61گرارد. پیا ، به تنههایی مههم نیسهت. بلکهه 
کهه چهه چیه ی یهاپرداخته سهازد. در تهر از دیگهری مهیدهنهده را مهاثرتر و متقاعدکننهدهپیها  اند 

کههه درصههدد راهنمههایی  گههرهههدایتهههای منشههی ایههن تحقیهه ، بهها بررسههی یکههی از وی گههی اخالقههی 
کهار بهد اسهت؛ یعنهی  کهار خهوب و تهرک  تنهدخلقی، بهه تحلیهل  -خلقهیخهوشدیگران بهه انجها  

بررسهی متهون و تحلیهل منطقهی نشهان داد ها در متقاعدسازی مخاطهب پرداختهه شهد. نقش آن
خلقی و تنههدخلقی، در متقاعدسههازی مخاطههب نقههش دارنههد. بههرای کههه هههر یهها از مههنش خههوش

کننهدگان در تحقیه ، خوش کهد  25خلقی طب  اطالعات بهه دسهت آمهده از متهون و مشهارکت 
که»رفتاری متقاعدکننده برشمرده شد و در میان مصهادی  متعهدد تنهدخلقی، پهنج رفتهار  نش وا

، از منظههر آیههات و روایههات مههورد «مهههار خشههم»و « عتههاب»، «عههد  مههدارا»، «عبوسههت»، «اعراضههی
گرفههت. تحلیههل از  گههرهههدایتخلقههی بههه دلیههل برخههوردارکردن خههوشههها نشههان داد تحقیهه  قههرار 

و بههه مانههدگاری پیهها  انجامیههدن، توجههه مخاطههب را بههه پیهها  جلههب « ادبیههات ایبهها و منعطههف»
دههههد. همچنهههین بههها افههه ایش محبوبیهههت ر مسهههیر مرکههه ی متقاعهههدگری قهههرار مهههیکنهههد و او را دمهههی

های عمومی توس  مخاطب، مسهیر پیرامهونی متقاعدسهازی سازی پیا نی  شخصی گرهدایت
 دهد. ر  می

کههه تنههدخلقی از هههر دو مسههیر ههها دربههاره نقههش اقنههاعی تنههدخلقی نشههانتحلیههل گههر آن اسههت 
                                                      

 .345، صروانشناسی اجتماعی .61



شی 
ربخ

به اث
شی 

نگر
باز

«
ش

خو
قی

خل
- 

قی
دخل

تن
 »

یت
هدا

 گر
ی در

خالق
ا

 ... 

 

 

85 

قاعدسازی مخاطب بیانجامد. مسیر مرک ی تندخلقی، نشانه تواند به متمرک ی و پیرامونی می
کردن موضوع  ی و درون نگری مخاطب نسبت به محتهوای پیها  اسهت گرهدایتاهمیت پیدا 

داللهت  گهرههدایتی و اقتهدار گرهدایتبه درستی  گرهدایتو در مسیر پیرامونی آن بر اطمینان 
و امکههان ت لهه ل در رابطههه بههین مخاطههب و  کنههد، مسههتل   تحقیههر شههدن فعههل مخاطههب اسههتمههی

کهاملی )آورد. این یافتهرا برای مخاطب پیش می گرهدایت ( اسهت 1394ها همسهو بها پهژوهش 
کنار قاطعیت و شهامت ج ض وی گهی ههای پیها  رسهان که در مدل اقناعی قرآن، مهربانی و را در 

  62اند.برشمرده
کرده است. در این رویکرد هر  گرهدایتد رویکرد سنتی اقناع، بر روی اعتبار و اعتما کید  تأ

کههه اعتبههار و قابلیههت اعتمههاد فههرد فرسههتنده را افهه ایش دهههد، یهها عنصههر متقاعدکننههده  چیهه ی 
یهابی شهود، ممکهن اسهت نفهی شهود؛ مههالو عامهل  گر از ایهن نظهر، رفتارههای تنهدخلقی ارا است. ا

کهه ه دربههاره اعتبههار منبههع شناسههایی پویههایی در نظریههه آلفههرد وایتهههد یکههی از چهههار عههاملی اسههت 
منفعل مبتنی است؛ بدین معنها  -آرا  و فعال  -گر هایی چون پرخاشنموده است و بر مقیاس

کرده است.که پرخاش کاهش اعتبار تلقی    63گری را عامل 
کهاچیوپو، ) -عامل قدرت  ههای اقنهاع ذکهر ( در تئهوری1980که به طور برجسته توس  پتهی و 

ان یا اصل، از سوی رابرت چیالهدینی در زمهره شهش اصهل نفهوذ دانسهته و سپس به عنو 64شد
کهه می -شد  گونه منشی  که بر اساس آن هر  تواند همخوان با تحلیل اقناعی از تندخلقی باشد 

  65گیرد.دهد، مورد توجه قرار میفرد را در چشم دیگران بزرگ و قوی نشان می
کهه « سهبا شخصهی»نقطهه مقابهل تحلیل ارائه شده از تندخلقی در تحقی  حاضهر،  اسهت 

( آن را در خصههههوص مههههنش اثههههربخش ارائههههه داده اسههههت. وی سههههپس دو 1391سههههونیا هملههههین )
کههه فهرسههت کنههد و نتیجههه مههیفهرسههت را بههه عنههوان سههبا شخصههی ارائههه مههی ، تههرجی  1گیههرد 

خههورد؛ امهها در بههه چشههم مههی« صههری  بههودن»بیشههتری نهه د شههنونده دارد. در ایههن فهرسههت، وی گههی 
« پرحرارت»و « خودبین»، «عصبی»های وی گی -که مرجوح است  - 2مقابل در فهرست  نقطه

                                                      
کریم .62  .75، صفرایند اقناع در قرآن 
 .248، صهای ارتباطاتنظریه .63

64. The Effects of Group Diffusion of Cognitive Effort on Attitudes. An Information Processing View، 
81. 

 .109، ص روان شناسی نفوذ: هنر متقاعد نمودن دیگران .65
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که می کرد.ها را به وی گیتوان آنوجود دارد    66های فرد تندخل  مربوط 

 منابع
کههوین هوگههان، ترجمههه: شههادی سههمیعی فههر، تهههران: موسسههه نههص، اصههل متقاعدسههازی 53 _  ،
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