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چکیده
هدایتگر یا راهنمای اخالق ،کسی است که دیگران را بیه انجیام کیار خیوب  /درسیت و تیرک کیار بید  /نادرسیت
راهنمایی میکند .هدف پژوهش یاضر ،تحلال نقش شفقت و دلسوزی به مثابه منش و رفتار هدایتگر اخیالق در
متقاعدسازی مخاطب است .روش پژوهش از نیوع تحلایل دادهبنایاد و تحلایل منطقیی اسیت .جامعیه میاری،
دانشجو یان کالس معارف ،مترباان و مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر هستند و نمونه تحقاق شامل  77نفیر
از نها ـ به صورت هدفمند ـ است .از کدگذاری و تحلال منطقی دادههیا ،ایین نتیایج بدسیت مید کیه دلسیوزی
هدایتگر با پنج گونه رفتار متمایز میشود و از دو مسار مرکزی و پارامونی ،به متقاعدسیازی مخاطیب میانجامید؛
مسار مرکزی ،با نشانگری اهمات باالی پاام و گاهیبخشی به مخاطب نسبت به ناگواری وضیعاتش ،توجیه او را
به محتوای پاام معطوف میکند .مسار پارامونی با ایجاد ایساس مثبت مخاطب نسبت به خیود ،ایجیاد ایسیاس
محبوبات نسبت به هدایتگر و رابل اعتماد بودن وی ،برانگاختن یس جبران لطف ،توجه مخاطب را بیه شیخص
پاامفرست معطوف میکند.
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هدایتگر اخالری ،1کسی است که شخص یا اشخاص دیگر را نسبت به عمل درست و کار خوب
ّ
راهنمایی میکند (بان ،۵070 ،ص  .)7۵هدایتگر اخالق ،اعم از محقق یوزه اخالق اخالق ،معلیم و
مربی اخالق ،مشاور اخالق ،مبلغ و ّ
مرو اخیالق اسیت و ییا میتوانید در مقیام سااسیتگذار و
مصلح اجتماعی و مهندس اخالق ظاهر شود (هولت ،7۵۵۵ ،ص )۵۰1-۵۰۵؛ همه اینهیا نقشهیایی
هستند که با موضوع اخالق و برای رهنمونی دیگران فعالات میکنند و به دنبال تأثار فعالات خیود
بر متعلم ،متربی یا مخاطی ِب خیود هسیتند (عیالمزاده نیوری ،70۵۵ ،ص7۹۔ )71از ایینرو ،هیدایتگر،
عنوانی است که بر همه نها صدق میکند .افزون بر ن کیه عمیوم افیرادی کیه بیه عنیوان تیذکر،
نصاحت یا امر بیه معیروف و در ییک مورعایت ،گیزاره و میوزهای اخالریی ارائیه میدهنید نایز
در بر میگارد .وجه مشترکی که در همه این مصادیق ،هیدف هیدایتگر اسیت« ،متقاعید کیردن»
مخاطب و «تغاار محاق» است .مطلوب هر «راهنمایی اخالری» ،این هدف است که مخاطب،
ن را بپذیرد و در «نگرش» یا «رفتار» او را تغاار و تحولی ایجاد کند؛ نه ن که صرفا راهنمایی کنید
و در وارعات تأثاری نداشته باشد .متقاعدسازی 2را کوشش گاهانهای دانستهاند که طی ن فرد ییا
گروهها ـ بیا ارسیال پایام ــ بیه تغاایر نگرشهیا ،باورهیا و رفتیار فیرد ییا گروههیای دیگیر اریدام
میکنند (یکام را ،701۰ ،ص.)7۵۵
در تعریفی دیگر گفتهاند :متقاعدسازی ،تالش صیادرانه بیرای مجیاب سیاختن مخیاطبان بیه
پذیرش خواستهای به وساله ارائه مناسب اطالعات مربوط است (متیولی ،701۰ ،ص  .)۵0از نجا کیه
هم پذیرش و هم تغاار مخاطب در این تعاریف مده ،میتوان گفت «متقاعدگری» ،تغاایر رفتیار
مخاطب ،یا موافقت او با هدایتگر است.
3
یکی از سؤاالتی که در ایین راسیتا رابیل طیرح و بررسیی اسیت ،در خصیوص «دلسیوزی»
هدایتگر در مواجهه بیا مخاطیب اسیت؛ دلسیوزی ،در بردارنیده طافیی از ایساسیات ،افکیار و
ّ
رفتارهایی با هدف تربات ،مراربت ،محافظت ،نجات ،تعلام ،راهنمایی ،پند موزی و تسلی است
و به عنوان «یساس بودن نسبت به رنج خود و دیگران همراه با ایساس تعهید ژرف بیرای تیالش
1. moral guide
2. persuasion
3. compassion

✺

دالوری 70۵۵،؛ صابر کاو 70۵0،؛ کاملی 70۵۰،؛ مقصودی 70۵0،؛ عالمزاده نوری.)70۵۵ ،

این پژوهشها تنها اشارهای گذرا به این منش داشیتهاند .بیر ایین اسیاس ،پیرداختن بیه دو سیؤال
1. Self- Compassion
2. caring
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در راه تسکان این رنج تعرییف میشیود (گالبیرت ،70۵۹ ،ص  .)777بییریمیی ییا سینگدلی یعنیی
«بی توجهی نسبت به ایساسات و تمایالت یا مصالح دیگران» (پانکافس ،701۵ ،ص.)۵۵1
بر این اساس ،سؤال اصلی پژوهش را این سؤال شکل میدهد که «نقیش دلسیوزی هیدایتگر
اخییالق در متقاعدسییازی مخاطییب چاسییت؟»؛ در مقییام راهنمیایی دیگیران ،دلسییوزی بییا چییه
رفتارهایی شناخته میشود و چگونه به متقاعدشدن مخاطب منجیر میشیود .ییا رفتیار دلسیوزانه
هماشه سبب تأثارگذاری بر دیگران میشود؟
پژوهشهای یوزه ارناع و هدایتگری به ایین ارتبیاط نپرداختهانید .اساسیا پژوهشهیای کمیی
ماهات دلسوزی را برای ما روشن کردهاند .پژوهشهای ناظر بیه شیفقت در ییوزه روانشناسیی،
مفهوم خودشفقتورزی ییا «شیفقت بیه خیود» 1شیدهاند (نیف )۵070 ،و «شیفقت بیه
متمرکز بر ِ
دیگری» را مورد بح ررار ندادهاند .همچنان در یوزه اخالق عرفانی ،شفقت بیه خلیق ،مفهیوم
وساع و گستردهای است که مترادف و همسو با مهرورزی و دیگرگرایی تفسیار میشیود و مجمیوع
رفتارهییای دسییتگاییری و ناکوکییاری و ّ
محبییت بییه خلییق را در بییر میگاییرد (ضییاائی .)70۵0 ،در
اخالق فضالت ناز مفهوم «غمخواری یا مراربت یا دلمشغولی» ،2به عنوان یک رویکیرد در ییوزه
اخالق زنانهنگر شناخته شده است؛ به معنای ررار داشتن در یالت ذهنی مسئوالنه ،اضیطراب ییا
ترس دربارۀ چازی یا کسی .این مفهوم ناز گسترده است و کلاه رفتارهای همدالنه و ّ
محبیت ماز را
در بر میگارد (غفاری ،7017 ،ص.)70
در روانشناسی اجتماعی هم ثابت شده است که گوینده یک مطلب بر چگیونگی دریافیت
مخاطب تأثار میگذارد .پاام ،به تنهایی مهم ناست ،بلکه گوینیده ن هیم اهمایت دارد (میایرز،
 )70۵۵و از همانرو ،همواره به این نکته توجه شده است که چه چازی یک پاامدهنده را میؤثرتر
وزی
و متقاعدکنندهتر از دیگیری میسیازد و دلسیوزی ،پرداختیه نشیده اسیت .همچنیان دلسی ِ
فرستنده پاام ،در نظریهها و تحقاقات کلی مربوط به منبع متقاعد کننده منعکس نشیده اسیت،
اما تحقاقاتی که در زمانه ارناع دینی انجام گرفته ،دلسوزی و خارخیواهی را بیه عنیوان یکیی از
الزم ارناعکننده ،برشمردهاند (نیک :اسیالمی70۵0،؛ کیرمپیور 70۵۰،؛ شیاکر و ییاجیپیور 70۵7،؛
صفات ِ

۹5۸
۹۳۱۸
زمستان
اخالق پژوهی | شماره
پژوهشی اخالق
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
۹۳۱7
شماره || ۳3پاییز
فصلنامۀ

تحلیل
نقش
«دلسوز
ی»
هدایتگر
اخالق
در
متقاعد
سازی
مخاط
ب

فرعی ،فایدهبخش و ضروری خواهد بود )7 :دلسوزی ،در مقیام هیدایتگری ،شیامل چیه رفتارهیایی
میشود؟ و  )۵فرایند ارناعی دلسوزی در مخاطب چگونه است؟
در مقام پاسخ به سؤال نخست ،اطالعات ،به روش کتابخانهای و داده بنایاد 1گیرد وری و تحلایل
میشوند .نمونه تحقاق در بخش کتابخانهای از متیون ریر ن و ییدی اسیتخرا شیده و در بخیش
دادهبنااد ،از تحلایل مصیایبههای  77مخاطیب مصایبهشیونده بیا روش نمونیهگاری هدفمنید ــ
ّ
بر اساس اشباع نظری و مصایبه محقق ساخته منش ارناعی ـ بیه دسیت میدهانید؛ ایین مخاطبیان
عبارتند از تعداد  ۵0دانشجوی کالس عمومی درس معارف دانشکده علوم انسانی دانشیگاه تربایت
مدرس و دانشگاه زاد اسالمی اراک 7۵ ،متربی دورههای هائت مکتب الشهدای شهرسیتان تفیت و
 77مخاطب امر به معروف و نهی از منکر که از طریق فضای مجازی شناسایی شدهاند .ایین نمونیه
تحقاق ،نمونهای از همه دانشجویان کالس درس معارف ،مترباان و مخاطبان امر به معیروف و نهیی
از منکر هستند که به نوعی مخاطب برنامه یا فعالات ارناعی یک هدایتگر اخالری هستند.
عانی پامایششیده در کنیار میتن دینیی اسیتخرا شیده و تحلایل ن
ماختگی دادههای متن ِ
میتواند نقش تکمالکننده  /توضاحدهنده را در ربیال مفیاهام بدسیت میده از متیون ایفیا کنید.
همچنان به نوعی زمانهای برای اعتبارسنجی مؤلفیههای بدسیت میده و امکیان کاربسیت ن در
شرایق کنونی به یساب ید .در نهایت ،نظریهای کیه از ایین ماختگیی بیه دسیت می یید ،ییک
«نظریه زمانهای با رویکرد اسالمی» است .با اتخاذ روش شناسیی نظرییه زمانیهای ،هیدف ایین
مطالعه نه نظریه زمایی ،بلکیه نظرییهسیازی در سیطح خیرد اسیت .روش تحقایق در سیؤال دوم
ِ
تحقاق« ،تحلال منطقی» 2است که با ن فرایند ارناعی دلسوزی مورد تحلال ررار خواهید گرفیت.
در این روش ،تحلال از یک نظریه غاز میشود و با سازماندهی اطالعات ،کدهای مربوط بیه ن
استخرا میشود (تبریزی.)70۵0 ،
شاخصهای رفتاری دلسوزی در هدایتگری

شاخصها ،نشانههای عانی ،رابل شناسایی و رابیل انیدازهگاری ابعیاد مفهیوم هسیتند .بنیابراین،
1. grand theory
2. deductive analysis
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1. upward influence

 .2لربانگر ـ از مهمترین نظریه پردازان اخار در عرصه ارناع ـ در این استراتژی می گوید :ابتدا تأثار (رفتاری کیه در گارنیده پایام
میجو یام) را مالیظه میکنام سپس خصوصاات گارنده را بررسی میکنام و بعد نوبیت بیه خیرین مریلیه یعنیی تهایه
پاامهای مناسب و ارسال از کانالهای مناسب برای رسادن پاام به مخاطب فرا میرسد .در این استراتژی سیه گیام برداشیته
میشود؛  .7تعاان اهداف  .۵تجزیه و تحلال مخاطب  .0طرایی مسأله (منبع ،پاام یا رسانه) (لربانگر ،70۵۹ ،ص.)7۵
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شاخص رفتاری به عنوان تعاانکننده و ارزیابیکننده یک صفت و یا یالت و یا وضعات در رابطیه
با موضوع مورد سنجش استفاده میشیوند (تیوکلی .)70۵0 ،پیس ،نچیه در ایین تحقایق بیه عنیوان
شاخص رفتاری دلسوزی دنبیال میشیود ،عبیارت اسیت از رفتارهیایی کیه بیا و یژگیی دلسیوزی
هدایتگر ارتباط دارند؛ بدین صورت که مشاهده نها نشاندهنده وجود ن است و با ن میتیوانام
دلسوزی هدایتگر را مشاهدهپذیر و رابل ارزیابی کنام.
در این بخش و در راستای پاسخ به سیؤال نخسیت ،بیه ایین موضیوع خیواهام پرداخیت کیه
رفتارهای دلسوزانه در مقام هدایتگری چه رفتارهاییاند و چه رفتارهایی نشیانه دلسیوزی هیدایتگر
تلقی میشوند؟ از نجا که این رفتارها به عنوان رفتارهای ارناعی مورد مطالعیه ریرار میگارنید ،بیا
ابتناء بر استراتژی ارناعی «نفوذ به باال»1که توسیق اتیو لربانگیر ارائیه شیده اسیت 2،ویژگیهیای
هدایتگر را به گونهای ترسام میکنام که با مخاطب و هدفی که دنبال مییکنام ،همیاهنگی داشیته
باشد .از اینرو ،متناسب با این استراتژی ،از روش دادهبنااد بهیره گرفتیه و از زمانیه هیدایتگری در
جامعه کنونی و دیدگاه مخاطبان ،دادههایی را فراهم وردهایم تا با جهتدهی نها به طرح و تولاید
یک تباان عام (نظریه) اردام نمایام.
افزون بر این ،متون دینی را ناز کدگذاری کردهایم تا به تبایان نظرییهای اسیالمی در خصیوص
«منش دلسوزی هدایتگر» دست یابام؛ که دلسیوزی هیدایتگر بایید چگونیه باشید تیا بتوانید بیر
مخاطب فعلی تأثار بگذارد.
اطالعییاتی کییه از متییون رییر ن و یییدی و مشییارکتکننییدگان در تحقاییق طییی مصییایبه
ّ
نامهساختاری محقق ساخته منش ارناعی دلسوزی بدست میده اسیت ،شیامل  ۵1کید رفتیاری
میشود که در جدول زیر نشان داده شدهاند:

الف) دادههای استخراجی از قرآن و حدیث

ّ

«عزیز علاه ما عنتم یریص علاکم» (سوره توبه ،یۀ )7۵1

کد

اهتمام زیاد به وضعات مخاطب
ریم داشتن در روابق

«… ریماء بانهم» (سوره فتح ،یۀ )۵۵
َ َ َ ََ َ
َ َ ََ
ََ
َ
« ِإن کان کب َر علا ِإع َراضهم ف ِِ ِن استطعت أن تبت ِغي نفقا ِفیي اردام به همه راههای ممکین بیرای تغاایر
َ
األرض َأو س مل َما في م َ َ
َ
وضعات مخاطب
الس َم ِاء فتأ ِت َاهم ِبآیة» (سوره انعام ،یۀ )07
ِ

َ

م َ َ

م

« َواغفر ألبي إنه کان م َن الضال َ
ان» (سوره شعراء ،یۀ )1۹
ِ
ِ ِ ِ ِ
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درخواست هدایت مخاطب از خداوند
درک درست چاستی وضعات مخاطب

َ
َ
َ
َ
ّ
َ َ
«أَبلغکم ِر َساالت َربي َو أن َصح لکم َو أعلیم ِمین اللیه َمیا ال
َ َ
خارخواهی
تعلمون» (سوره اعراف ،یۀ )۹۵
َ
َ َ ََ َ َ
َ
َ
اصیح أ ِمیان » ( سیوره باان صالح مخاطب همراه بیا خلیوص و
«أبلغکم ِرساالت ربیي و أنیا لکیم ن ِ
اعراف ،یۀ )۹1
یسن نات
َ َ َ
َ
َ َ ََ َ َ
َ َ َ َ َ
َ
«یا روم لقد أبلغتکم ِرسالة ربیي و نصیحت لکیم و ل ِکین ال اظهار ایساس دلسوزی به باان
تح ُّبون مالناصح َ
ان» (سوره اعراف ،یۀ )۵۵
ِ ِ
ِ
دغدغه خیاطر و تیالش ییداکثری بیرای
« َل َع مل َ َباخ ٌع َنف َس َ َأ مال َیکونوا مؤمن َ
ان» (سوره شعرا ،یۀ )۵
ِ
ِِ
مخاطب
ّ
والمحبییة لهییم و اللطییف ایساس رلبی تریم ،دوستی و لطیف در
«أشییعر رلب ی الریمییة للرعاییة،
بهم»(نهج البالغه ،نامه )۵۵

َ َ َ َ م َ ََ َ َ َ َ
« َی ُّق الم َ
ایه الن ِصیاحة و لیاکن میذهب
نص ِح أن تؤدي ِإل ِ
ست ِ
م َََ
َ
یمة له َو الرفق ِبه»( شاخ صدوق۵ ،7۰70،؛ ص)۹۵۰
الر

یق مخاطب

انجام نصحات بیا دریت و وظافهشناسیی
کامل

ََ ََ ََ َ َ
َ ٍ
«إني َأ َخاف َع َلاکم َع َذ َ َ
اب ی ٍوم أ ِل ٍام» (سوره هود ،یه )۵۹
اظهییار نگرانییی نسییبت بییه ینییده رفتییار
ِ ََ ََ ََ
َ
َ
مخاطب
اق» (سوره هود ،یه )1۰
« ِإني َأخاف علاکم ع َذاب ی ٍوم م ِح ٍ
َ ََ َ َ َ َ
اب ی ٍوم ع ِظ ٍام»(سوره هود ،یه )707
« ِإني أخاف علاکم عذ
َ َ َ َ
ََ َ َ
پرهاز از نگرانی و دلسوزی باش از ید
«فال تبت ِئس ِب َما کانوا یفعلون» (سوره هود ،یه )0۹
َ م م مَ َ َ
« َوو مصی بها إبراهام َب َ َ
مِ
ناه َو یعقوب یا ب ِني ِإن الله اصطفی لکیم سفارش کردن
َ َِ ِ َ
الد
ین فال تموت من ِإال َو أنتم مس ِلمون» (سوره بقره ،یه )70۵
«إني أخاف علاکم عذ َ
اب ی ٍوم ک ِبار» (سوره هود ،یه )0
ِ

✺

ب) دادههای استخراجی از مصاحبهها( 1سخنان مصاحبهشوندگان)

کد

«وارعا به این نتاجه رسادم که خارمو میخواد و هوامو داره»

خارخواهی ،مراربت و یمایت

«هماشه یواسش بهم بود»

توجه به وضعات مخاطب

«خالی بهم کمک میکرد ،بیه دردم میخیورد ،خوشیحالم ناکو کاری و نفع رسانی
میکرد»
خوشحال کردن مخاطب
«باید کسی باشه که خالی افراطی مراربت و مواظبت نکنیه ،مراربییت متعییادل از مخاطییب ،پرهاییز از
زیادی پاپاچ نشه که چکار میکنم و چجوریام»
مراربت و واکاوی دائمی مخاطب
ّ
«اگه کسی بهم تیریم کنیه ،بیدم مایاد .ایسیاس مییکنم پرهاییز از انتقییال ایسییاس تییریم بییه
کوچاک شدم»
مخاطب
« نقدر مالیم و دلسوزانه باهام ییرف مازنیه کیه دل سینگ
ب ماشه تا چه برسه به دل من»

لحن مالیم و دلسوزانه داشتن

«من کال از دمای هماشه دلواپس خوشم نمااد .دمایی کیه پرهاز از دلواپسی و دغدغه خاطر باش از
واسه هر چازی دل ماسوزونن به نظر من متعادل ناستن»
ید
تمنا کردن
«هاچگاه دستور نماده .اگه بخواد چازی بگه بیا خیواهش و
توصاه کردن
تمنا ماگه یا توصاه ماکنه سفارش ماکنه»
سفارش کردن
«خالی پاگار باشه .اونقد پاگاری کنه تا باالخره مجاب کنیه پاگاییری و تکیرار هییدایتگری بییا رعایییت
طرفو .البته ،بهتدریج نه جوری که زده کنه اونو»
تدریج
 .1دادههای استخرا شده در پاسخ به سؤاالت ذیل بدست مده است:
 .7یا تا به یال ایساس کرده ای تحت تأثار یرف کسی ررار گرفته ای؟ تا یاال شیده نظیر ییا رفتیارت رو بیه خیاطر
یرف یا نقد و نصاحت کسی عوض کرده باشی؟ کی بوده؟ توصاف کن.
 .۵کدام خصوصاات در اینکه یرف کسی را بپذیری مهم است؟
 .0اگر کسی دلسوز باشه و از روی دلسوزی یرفی یا نصاحتی به شما بگوید ،یا می پذیرید؟
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«شما اگه بباناش ،به یک نگاه میفهمی که چقیدر دلسیوزه.
پرهاز از زار مخاطب
چقدر مهربونه .کوچکترین چازی که کسیی رو زار بیده
ابراز دلسوزی در رفتار
ازش نمیبانی»

کدهای باز بدست مده از متون و اسناد تحقاق ،شامل  ۵1کد میشود .کدهای اولاه ،در مریلیه
دوم با یذف تکراریها و کدهایی که مربوط به جنبه رفتاری هدایتگر در ارتباط با مخاطب نبودند
و ناز ادغام مشابهات ،به  7۹کد تقلال داده شد.
سپس در مریله سوم ،برای دستاابی به مقولههای محوری ،پنج کد بدست مید .کیدهای هیر
سه مریله ،در جدول زیر نمایش داده شده است:
مرحله
کدگذاری
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1

کدها

 .7اهتمام زیاد به وضعات مخاطب؛  .۵ریم داشتن در روابیق؛  .0اریدام
به همه راههای ممکن بیرای تغاایر وضیعات مخاطیب؛  .۰درخواسیت
هییدایت مخاطییب از خداونیید؛  .7درک درسییت چاسییتی وضییعات
مخاطب؛  .۹خارخواهی؛  .۵باان صالح مخاطب همیراه بیا خلیوص و
یسن نات؛  .1اظهار ایساس دلسیوزی بیه بایان؛  .۵دغدغیه خیاطر و
تالش یداکثری برای مخاطیب؛  .70ایسیاس رلبیی تیریم؛ دوسیتی و
لطف در یق مخاطب؛  .77سفارش کردن؛  .7۵انجام نصحات با دریت
و وظافهشناسی کامل؛  .70اظهار نگرانی نسبت به ینده رفتیار مخاطیب؛
 .7۰پرهاییز از نگرانییی و دلسییوزی بییاش از ییید؛  .77نفییع رسییانی؛ .7۹
مراربیت؛  .7۵تمنیا کییردن؛  .71توصیاه کیردن؛  .7۵توجییه بیه وضییعات
مخاطییییب؛  .۵0ناکوکییییاری و نفییییع رسییییانی بییییه مخاطییییب؛
 .۵7خوشحال کردن مخاطیب؛  .۵7مراربیت متعیادل از مخاطیب؛ .۵۵
پرهاز از مراربت و واکاوی دائمی مخاطب؛  .۵0پرهاز از انتقال ایسیاس
تریم به مخاطیب؛  .۵۰لحین مالییم و نیرم داشیتن؛  .۵7پرهایز از زار
مخاطب؛  .۵۹ابراز دلسوزی در رفتار؛  .۵۵پرهایز از دلواپسیی و دغدغیه
خاطر باش از ید؛  .۵1پاگاری و تکرار هدایتگری با رعایت تدریج.
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مرحله
کدگذاری

کدها

محوری

کدگذاری

0

انتخابی

کدگذاری

 .7درت و وظافهشناسی کامل در انجام هدایتگری؛  .۵همدلی با وضعات
مخاطب؛  .0ابراز ایساس رلبی به گفتیار؛  .۰مراربیت و یماییت و نفیع
رسانی متعادل؛  .7لحن مالیم و نرم (سفارش ،توصاه ،تمنا)

بر اساس مقولههای بدست مده ،پنج گروه رفتار را میتوان به عنوان رفتارهای دلسیوزانه هیدایتگر
شناسایی کرد:
 .7رفتارهایی که مقتضی درت و وظافهشناسی اوست .مانند :پاگاری و تکرار
 .۵رفتارهایی که نشانه همدلی او با وضعات مخاطب است .مانند :رعاییت تیدریج در پاگایری،
رعایت تعادل ،غمخواری زبانی
 .0محتوای کالمی یاکی از ایساس دلسوزی نسیبت بیه مخاطیب .ماننید :هشیدار دادن ،بایان
دلسوز بودن خود ،باان صالح و خار مخاطب
 .۰لحن نرم یاکی از دلسوزی به مخاطب .مانند :لحن تمنایی ،لحن سفارش ،لحن توصاه
 .7رفتارهای مراربتی و یمایتی
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۶

 .7اهتمام و توجه زیاد به وضیعات مخاطیب؛  .۵اریدام بیه همیه راههیای
ممکن برای تغاار وضعات مخاطب؛ دغدغه خیاطر و تیالش ییداکثری
برای مخاطب؛ انجام نصحات با دریت و وظافهشناسیی کامیل؛  .0درک
درست چاستی وضعات مخاطب؛  .۰بایان صیالح مخاطیب همیراه بیا
خلوص و یسن ّنات  .7ایساس رلبی تریم؛ دوسیتی و لطیف در ییق
مخاطب؛ ابراز دلسوزی در رفتار؛  .۹مراربت و یمایت کیردن  .۵اظهیار
نگرانی نسبت به ینیده رفتیار مخاطیب؛  .1سیفارش کیردن؛  .۵توصیاه
کردن؛  .70تمنا کیردن؛  .77پرهایز از نگرانیی و دلسیوزی بیاش از یید؛
مراربت متعادل از مخاطب؛ پرهاز از مراربت و واکاوی دائمیی مخاطیب؛
پرهاز از دلواپسی و دغدغه خاطر بیاش از یید؛  .7۵ناکیو کیاری و نفیع
رسانی بیه مخاطیب؛ خوشیحال کیردن مخاطیب؛  .70پرهایز از انتقیال
ایساس تریم به مخاطب؛  .7۰لحن مالیم و نرم داشیتن؛  .77پرهایز از
زار مخاطب؛  .7۹پاگاری و تکرار هدایتگری با رعایت تدریج

شیل  :۹شاخصهای رفتاری دلسوزی
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در این بخش به این مسئله خواهام پرداخت که فرایند متقاعدگری منش دلسوزی چگونه است؟ یا
دلسوزی هدایتگر ،همواره تأثار ارناعی دارد یا تابع شرایق و عواملی است؟ اگر تابع شرایق و عیواملی
است ،ن شرایق و عوامل کدامند؟ روش تحلال نقش ارناعی منش دلسوزی در ایین تحقایق ،روش
1
تحلال منطقی است و ناظر به دو مسار مرکزی و پارامونی برگرفته از نظرییه پتیی و کیاچاوپو اسیت.
بهطور منطقی و با توجه به این نظریه ،در پاسخ به این سؤاالت ،شش دیدگاه رابل طرح است:
خوشایندی احساس مخاطب دربارۀ خود

برخی تحقاقات نشان دادهاند که اگر افراد در یک رابطه ایساس خوبی نسبت به خود پایدا کننید ،ن
رابطه را دوست دارند و تمایل باشتری دارند که به مفیاد ن پایبنید شیوند .وجیود هاجانهیای مثبیت
نسبت به خود ،سبب میشود تا ایساس اتحاد کنام و پیذیرای دیگیران باشیام (هفیرن ،70۵۰ ،ص.)70
 .1مدل پتی و کاچاوپو موسوم به  ،ELMنشان داد که متقاعدسازی فرایندی دوسو یه است و به فراینید پیردازش مخاطیب
بستگی دارد و ن در دو مسار مرکزی و پارامونی صورت می گارد .در مسار مرکزی ،محتوای پاام و در مسیار پارامیونی،
نشانههای جانبی پاام مورد پردازش ررار می گارد .هر یک از ن دو مسار ،برای متقاعدسازی برخیی مخاطبیان اثرگیذار
هستند (پتی و کاچاوپو.)7۵10 ،
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از این رو ،برخی ّ
متغارها هستند که سبب میشوند دلسوزی و شفقت ،موانع عاطفی ایجاد تفاهم
و پذیرش را از بان ببرد .مثل ن که به مخاطیب ،ایسیاس «میورد اهمایت واریع شیدن» دسیت
میدهد .در نتاجه ،ایساس خوشایندی به خود پایدا میکنید و کیالم ییا درخواسیت هیدایتگر را
میپذیرد .همچنان ایساس «مورد توجه وارع شدن»؛ به وییژه در فضیایی کیه بیه طیور معمیول،
کسی به او توجه نمیکند .توجه ثابت و متمرکز که مستلزم ورت گذاشتن اسیت ،مزییت وییژهای
است که مخاطب از طرف هدایتگر دریافت میکند.
پذیرش هیدایتگر تیأثار میگیذارد،
ایساس دیگری که در تصویر مخاطب از خود و همچنان
ِ
«ایساس دوست داشته شدن» است .دلسوزی را از نگاه دیگرگرایان اخالری میتوان به عشیق بیه
دیگران مربوط دانست؛ عشقی که معطوف به دیگران است و دمی ،خود را ورف دیگران میکنید؛
خود را کنار مینهد و دیگری را بر خود مقدم میکنید .ایین مفهیوم از عشیق ،بیه عشیق مسیاحی
نزدیک است (دبایری ،7017 ،ص  )۵۵در چنان وضیعاتی ،زمانیه محبوبایت هیدایتگر و شیکلگاری
ارتباط دوطرفه مبتنی بر عشق توسق مخاطیب پدیید می یید .بیهوییژه ن کیه عشیق هیدایتگر بیه
مخاطب ،با رفتارهای مراربتی و یمایتی همراه است .مخاطب ،نفع و خار خیود را از او دریافیت
میکند .کمک و یمایت هدایتگر ،بسته به مورعاتهای مختلیف ،متنیوع اسیت؛ ممکین اسیت
کمی از کارهای او را به عهده بگارد .یا چازی در اختاار او بگذارد که کارش را سبکتر کند ،ییا در
صورت نااز او را از خطر محافظت کند و یا اگر مخاطب غمگان است برای او ورت بگیذارد و بیا
هدایتگر تأثارگذار ،به جای این که انتقادگر باشید ،گیرایش بیه درک و مراربیت از
او صحبت کند.
ِ
دیگری دارد؛ گرایش به این یس که همیه انسیانها کامیل ناسیتند ،شکسیت میخورنید ،اشیتباه
میکنند و در رفتارهای ناسالمی درگار میشوند (نف۵070 ،؛ گالبرت ،ص .)70۵۹
ّ
همدلی ،این انگاشته را نقد میکند که «تیریم کیردن در ییق دیگیری ،خیوب ناسیت» و بیه
مخاطب ،ایساس رربانی بودن و ضعاف بودن میدهد .از اینرو ،معموال انسانها از مورد تریم
ّ
وارع شدن رویگردانند و کاری که از سر تریم و دلسوزی انجیام شیود را نمیپذیرنید .همچنیان
سبب ضایع شدن و طرد شدن فاعل میشود و او را در جایگاه پایان ررار میدهید ،بیهگونیهای کیه
دیگران از این خلق او سوءاستفاده میکنند .این یک تلقی نسبتا عمیومی اسیت و برخیی شیواهد
عانی ناز ن را تأیاد میکند .به اعتقاد میدافعان اخیالق کیانتی ،ناکوکاریهیایی کیه ّ
عیزت نفیس
مخاطب را کم کند یا از بان ببرد ،تأثارگذار ناست؛ نها معتقدند اگر ناکوکیاری بیه شیاوه اشیتباه
انجام گارد ،عزت نفس دریافتکننده کمک را پایان می ورد و مانع از رشد او میشود (ناون،70۵7 ،
ِ

ّ
ّ
ص .)۵۰7در این انگاشتهها و نظرات ،بان مفهوم «تریم» و «شفقت» خلق شده است؛ «تیریم»،
یک رابطه باال به پایان را شکل میدهد ،اما شفقت و دلسوزی یک رابطه برابر .افیزون بیر ایین کیه
دلسوزی ،چند بعدی است و تنها ایساس نگرانی و تأثر را در بر نمییگایرد .یتیی نیل نیادینگز،
معتقد است که همدلی و دلمشغولی در یک رابطه برابر ممکن است و ما در برابر افرادی کیه اماید
به پاسخ متقابل نها ناست ،الزام و وظافه کمتری داریم (غفاری ،7017 ،ص.)71
محبوبیت هدایتگر
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عامل «محبوبات» ،ممکن است تأثار دلسوزی و خار رسانی را توجاه کند؛ بیه ایین صیورت کیه
دلسوزی ،موجب محبوبات و توجه به فرد میشود و این ،زمانه توجیه بیه پایام او و پیذیرش ن را
ممکن میسازد .هاوم ،به همان تحلال معتقد بود (هاوم ،7011 ،ص .)۵۵بنا بر دییدگاه عاطفیهگرایان،
همیدلی مهر مایز بیا دیگیران نشیأت میگایرد،
ناکوکاری ،خارخواهی ،انسانات و هیر نچیه از
ِ
مورد پسند و سیتایش ریرار میگایرد و ایساسیات پرشیور و مطلیوب در او (مخاطیب) را پدیید
می ورند (هایوم ،7011 ،ص .)7۵۹ ،۵۹این ایساسات ،بهخودیخیود موجیب جیذب شیدن بیه فیرد
دلسوز و خارخواه میشود و محبوبات و مقبولات او را باال میبرد .به تعبار پاامبر(ص) ،رلیبهیا
سرشته شده بر محبوبات کسی که به نها ایسان کند 1.و به تعبار امارالمؤمنان (ع) ،انسیان بنیده
2
ایسان است.
بنابر یک دیدگاه دیگر ،اگر مخاطب دلسوزی« ،دیگری» باشد ،گاه با «دلسوزی بیه خیود» در
تعارض ررار میگارد .گاهی از این دلسوزی به عنوان دلسوزی باجا یاد میشود؛ دادههیای تحقایق
ناز این را تأیاد میکنند که مخاطبان ،مراربیت و یماییت افراطیی را نمیپذیرنید ،یعنیی نیوعی از
دلسوزی که فرد بهطور کلی سود و صالح فعلی و ینده خود را نادیده گرفته و تنها به دیگری توجیه
میکند .در این صورت ،هدایتگر چندان از جایگاه محبوبات برخوردار نخواهد شد؛ بیر خیالف
ورتی که دلسوزیاش متعادل است .از اینرو ،مفهوم «شفقت به خود» از همیان منشیأ بیه وجیود
مد تا برای عملکرد روانی بهانه ،یالت انسجام متعادل بیان دغدغیه بیرای خیود و دغدغیه بیرای
« .1جب َلت القلوب َع َلی یب َمن َأی َس َن إ َلا َها» (ابن شعبه ّ
یرانی ،)70۵7( ،ص.)0۵
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ
َ
« .2ا ِْلنسان عبد ا ِْلیس ِان» (غررالحکم ،7 ،ص .)۵۵
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دیگران ایجاد کند (نورباال ،70۵۵ ،ص  .)70شباه تفکاک خویشاندیشیی از منفعیتطلبیی در نظرییه
اخالری رابرت دامز ( دامز ،7۵۵۵ ،ص .)17
اعتمادپذیر شدن هدایتگر و پیام هدایتگری

ّ
 .1رال الصادق (ع)« :علاک بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه» (کلانی ،۵ ،7۰0۵ ،ص .)7۹۰
َ َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
َ « .2رد َ
صائر ِمن َربکم ف َمن أب َص َر ف ِلنف ِس ِه َو َمن ع ِمی ف َعلاها» (سوره انعام ،یه )70۰؛ «ف َمن اه َتیدی ف ِلنف ِس ِیه َو َمین
جاءکم َب
ِ
ِ
َ َ ََ َ ََ َ
َ م َ م َ ُّ َ َ
َ َ َ
سیاء ف َعلاهیا» (سیوره فصیلت ،ییه )۰۹؛
صالحا ف ِلنف ِس ِه ومن أ
ضل ف ِِنما ی ِضل علاها» (سوره َزمر ،یه )۰7؛ «من ع ِمل ِ
ََ َ
َ
َ َ َ
ساء ف َعلاها» (سوره جاثاه ،یه .)77
صالحا ف ِل َنف ِس ِه َو َمن أ
«من ع ِمل ِ

۹۹3
تحلیل نقش «دلسوزی» هدایتگر اخالق در متقاعدسازی مخاطب

دلسوزی ،ارتباط مستقامی با رابل اعتماد بودن هدایتگر دارد .دلسوزی در وضعاتی کیه مخاطیب
ِ
نسبت به کارگشایی هدایتگر اعتماد داشته باشد ،مؤثر اسیت؛ نیه وضیعاتی کیه او را بیاور نیدارد.
از نجا که «نصح» ،بر خلوص ّنات و صدارت فرد داللت میکند (ابین یماید707۵ ،ق،)0۰۵۵ ،1 ،
هدایتگر و هدایتگری را برای مخاطب ،اعتمادپذیر میسیازد .از ایینرو ،تأثارگیذاری دلسیوزی و
خارخواهی ،با توجه به ّنایت ن فیرق میکنید و بیه تعبایر هایوم« ،خارخیواهی غایر شخصیی»
(خارخواهیای که انگازه ارتکاب ن «خود» ناست) با «خارخواهی شخصیی» (خارخیواهیای
که انگازه ارتکاب ن «خود» است) ،تأثار یکسیانی نیدارد .خارخیواهی شخصیی ،موجیب تیأثر و
ردردانی در مخاطب نمیشود (هایوم ،7011 ،ص)7۵0؛ زییرا ــ در واریع ــ خارخیواهی ناسیت ،بلکیه
سودخواهی است (هاوم ،7011 ،ص .)00نچه انسان خارخواه را شایسته ستایش میکند ،از تیالش فیرد
برای ارتقای منافع عمومی و تأمان خوشبختی جامعیه انسیانی نشیأت میگایرد (هایوم ،7011 ،ص.) 07
امام صادق (ع) با اشیاره بیه ییک انگایزه خارخیواهی غایر شخصیی ،میفرمایید« :بیر تیو بیاد بیه
1
خارخواهی برای مخلورات خدا ،که با هاچ عملی برتر از ن نمیتوانی خدا را مالرات کنی».
در یال یاضر ،غالبا چنان است که هدایتگر وظافه خود میداند که به مخاطب تذکر بدهد و
میدهد و یتی به وظافه داشتن خود در ربال او تصریح میکند ،اما جای بررسی دارد کیه معمیوال
لطف گوینده برداشت بشود ،تأثارگذارتر از پاامهاییاند که از سیر
پاامهایی که از نها دلسوزی و ِ
وظافه گفته شدهاند .برای مثال ،تصریح به این نکته که ضرر و نفعی به هدایتگر نمیرسید و پایام،
صرفا برای ضرر و نفع مخاطب است .خداوند این مضمون را دربارۀ خود به کار برده که کسی که
2
فرمان برد ،به سود خودش کار کرده و کسی که نافرمانی کند ضررش به خودش میرسد.

آ گاهیبخشی نسبت به وضعیت مخاطب

موضوع دلسوزی ،در تأثارگذار بودن ییا نبیودن ن نقیش ایفیا میکنید .بیرای مثیال ،دلسیوزی در
شرایطی که فرد از وضعات خود در رنج باشد ،مؤثر است نه شیرایطی کیه ایسیاس رنیج نکنید.
از اینرو ،دلسوزی در مواردی که ناگوار بودن وضعات مخاطیب بیرای خیودش روشین ناسیت،
ّ
نقش گاهیبخشی دارد .از نجا که موضوع دلسوزی ،غالبا وضعاتهای ررتبار مانند ییوادث،
ِ
سوگ ،شکست ،مورد ظلم وارع شدن است ،هدایتگر با اظهیار نگرانیی از وضیعات غاراخالریی
ّ
ّ
مخاطب ،نشان میدهد که ن وضعات ناز تریمبرانگاز اسیت ،امیا اگیر تریمبرانگایز بیودن ن،
مجهول باشد و مخاطب از ن بیاطالع باشد ،هدایتگری میتوانید نقیش گیاهیبخشیی داشیته
باشد .گاهی مخاطب از ناگواری وضعاتش ،چهبسا او را به سمت توجه به پاام متمایل کند.
نشانگری اهمیت پیام
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رفتارهایی که مقتضی درت و وظافهشناسی هدایتگراند مانند پاگاری پایام ،ایین معنیا را بیا خیود
دارند که «پاام هدایتگر ،اهمات باالیی دارد» از کلادواژه «یرص بیر مخاطیب» کیه بیه عنیوان
دلسوزی پاامبر ذکر شده 1و ناز از ساره یضرت اسماعال (ع) در ق آن ک یم کیه خیانواده خیود را
ِ
بارها به نماز و کمک به دیگران وامیداشته است 2،بر می ید که هدایتگر ،نتاجه هدایتگری خیود را
پاگاری میکند و اگر از مرتبه اول پاامرسانی خود تأثار ارناعی الزم را دریافیت نکنید ،ن را تکیرار
موضوعات هدایتگری ،ناازمند پاگاری است.
میکند .یصول نتاجه مطلوب در برخی
ِ
تقریبا همه روانشناسانی که در چارچوب نظریه هاولند ،دست به تحقاق زدهانید ،بیه ایین نتاجیه
مشابه رسادهاند که «اگر مخاطب بر این باور باشد که پاامدهنیده سیعی در متقاعدسیازی او نیدارد،
رابلات اعتماد گوینده باشتر خواهد شد» ،و «کسانی که بر خالف عالییق خیود صیحبت میکننید،
صادقتر به نظر می یند» (مایرز70۵۵ ،؛ پراتکاناس .)70۵۵ ،ایین یافتیهها را در میورد محصیوالت تجیاری
بهتر میتوان پذیرفت که از ربال نها نفعی عائد گوینده پاام میشود ،اما در هدایتگری اخالری ،غالبیا
اینگونه ناست که نفع هدایتگر روشن باشد .به هر یال ،هدایتگر باید به ایین موضیوع توجیه داشیته
ِ
باشد که پاگاری او نشانه دلسوزی نسبت به وضعات مخاطب تلقی شود؛ نه نفع شخصی.
« .1یریص علاکم» (سوره توبه ،یه .)7۵1
َ َ َ َ َ
م َ م َ َ
کان ع َند َربه َمرض ًّ
مریم ،یه 7۰۔ .)77
(سوره
»
ا
ا
کاة و ِ
الة والز ِ
« .2وکان یأمر أهله ِبالص ِ
ِ ِ
ِ
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جبران لطف هدایتگر

یکی از اصول شیشگانیه نفیوذ کیه رابیرت چاالیدینی طیرح و ارائیه کیرد« ،اصیل رابطیه متقابیل»
(عمل متقابل) است که بر اساس ن ،ما از درخواست کسانی که پاشتر لطفی در یق میا کردهانید،
باشتر متابعت میکنام (چاالیدینی )70۵۹ ،بر این اسیاس ،دلسیوزی و خایر رسیانی ،لطفیی اسیت کیه
مخاطب تمایل به جبران ن پادا میکند و پذیرش پاام هدایتگری را به این عنوان ارزیابی میکند.
فرایند منطقی تأثار دلسوزی در متقاعدگری در شکل ۵نشان داده شده است:
آ گاهی بخشی نسبت به وضعیت مخاطب  +نشانگری اهمیت پیام

مسیر مرکزی

دلسوزی

متقاعدگری
۹۹۱

خوشایندی مخاطب نسبت به خود  +محبوبیت هدایتگر و قابلیت اعتماد  +جبران لطف هدایتگر

شیل :2فرایند منطقی تأثیر دلسوزی هدایتگر در متقاعدسازی مخاطب

نتیجهگیری

در این تحقاق ،با بررسی یکی از ویژگیهای منشی هدایتگر اخالق که در صدد راهنمایی دیگران بیه
انجام کار خوب و ترک کار بد است ،یعنی دلسوزی ،به تحلال نقیش ن در متقاعدسیازی مخاطیب
پرداخته شد .بنابر دادههای بدست مده از متون و مشیارکتکننیدگان در تحقایق ،پینج گونیه رفتیار،
دلسوزی هدایتگر را متمایز میکنند )7 .رفتارهایی که مقتضی درت و وظافهشناسی او هسیتند ،ماننید
پاگاری و تکرار؛  )۵رفتارهایی که نشانه همدلی او با وضعات مخاطب اند ،مانند رعایت تیدریج در
پاگاری ،رعایت تعادل ،غمخواری زبانی؛  )0محتوای کالمی یاکی از ایسیاس دلسیوزی نسیبت

تحلیل نقش «دلسوزی» هدایتگر اخالق در متقاعدسازی مخاطب
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به مخاطب ،مانند هشدار دادن ،باان دلسوز بودن خود ،باان صالح مخاطب؛  )۰لحن نرم ییاکی از
دلسوزی به مخاطب ،مانند لحن تمنیایی ،لحین سیفارش ،لحین توصیاه؛  )7رفتارهیای مراربتیی و
یمایتی .این دستهبندی ،یک «نظریه زمانهای با رویکرد اسالمی» است.
تحلال منطقی فرایند ارناعی دلسوزی ،نشان داد که دلسیوزی از دو مسیار مرکیزی و پارامیونی بیه
متقاعدسازی مخاطب میانجامد؛ مسار مرکزی ،با نشانگری اهمات بیاالی پایام و گیاهیبخشیی
مخاطب از ناگواری وضعات خود ،توجیه مخاطیب را بیه محتیوای پایام معطیوف میکنید .مسیار
پارامونی با ایجاد ایساس مثبت مخاطب نسبت بیه خیود ،ایجیاد ایسیاس محبوبایت نسیبت بیه
هدایتگر ،برانگاختن یس جبران لطف ،توجه مخاطب را به شخص پاامفرسیت معطیوف میکنید.
تحلال فرایند ارناعی دلسوزی این مطلب را تأیاد میکند که دلسوزی در همه موضوعات و نسبت بیه
همه افراد ،اثر یکسانی ندارد ،بلکیه بسیتگی بیه عیواملی دارد و بیرای مثیال ،در شیرایطی کیه فیرد از
وضعات خود ایساس رنج نکند یا شخص دلسیوز را عامیل میؤثر و رابیل اعتمیادی ندانید و ییا از
دلسوزی او ایساس ضعف کند ،نمیتوان از اردامات دلسوزانه ،انتظار تأثارگذاری داشت.
دلسوزی را میتوان مانند همه مفاهام اخالری ،دارای درجات و مراتیب مختلفیی دانسیت کیه
مردم در ن متفاوت هستند .طباعتا هیر چقیدر سیطح ایین شیاخص در هیدایتگران بیاال باشید،
تأثارگذارتر خواهند بود .باید دیگرگرایی و ارزشهای اجتماعی برای نان نسبت به شیأن و یاثایت
فردی از اولوییت برخیوردار باشید .بیه گونیهای کیه یتیی اگیر مخاطیب نسیبت بیه دلسیوزی و
خارخواهی نها پذیرش نداشت ،نها از دلسوزی و خارخواهی خود دست نکشند؛ زیرا منش و
وجهه شخصاتی نها چنان است.
پاشنهاد میشود با توجه به نقش «توجه انتخیابی» در دلسیوزی ،ایین مسیئله در پژوهشهیای
بعدی بررسی شود که توجه انتخابی هدایتگر ،چگونه و چه بخشی از اطالعات مخاطیب را بایید
در بر بگارد .چه عامل ییا عیواملی ن را هیدایت میکننید .همچنیان رفتارهیای بر میده از مینش
دلسوزی ،در عمل هدایتگری با چه تعارضها و تزایمهای اخالریای روبهرو میشود .همچنیان
پاشنهاد میشود شاخصهای دلسوزی در تربات و موزش ناروی انسیانی هیدایتگری ــ اعیم از
معلمان ،مرباان ،سخنرانان ،مران به معروف و والدین ـ مورد توجه ررار گارد.
فهرست منابع
 .7ابن بابویه .محمد( .شاخ صدوق)7۰70( .ق) .کتا من ال یحض ه الفقیه( .چیاپ دوم) .ریم :انتشیارات
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جامعه مدرسان یوزه علماه رم.
ّ
ّ
 .۵ابن یماد .صالح ابن عبدالله707۵( .ق) .نض ة ال عیم فی مکارم اخالق ال سول الک یم .جده :دارالوساله.
.0ابن شعبه ّ
یرانی ،یسن بن علی .)70۵7( .تحف العقول( .ترجمه :یماده مروتی) .رم :طلاعه سبز.
.۰اسالمی .شعاب .)70۵0( .روشها اق اا مخاطاب در نها البالغاه .پاییاننامیه کارشناسیی ارشید،
دانشکده صدا و سامای جمهوری اسالمی ایران.
 .7یسنک .مایکل .)70۵۵( .ف ه گ توصیفی روانش اسی ش اختی( .ترجمه :علانقی خرازی) .تهران :نشر نی.
 .۹پراتکاناس .نتونی و ارونسون الایوت .)701۰( .اساتفاده و سوااساتفادهها روزما ه از اق اا ( .ترجمیه:
کاووس ساد امامی و محمد صادق عباسی) .تهران :سروش.
 .۵پانکافس .ادموند .)701۵( .از مسالهمحور تا فضیلت ی ایی( .ترجمه :سادیمادرضا یسنی و مهیدی
علیپور) .رم :نشر معارف.
 .1تبریزی .منصوره .)70۵0( .تحلیل محتوا کیفی از م ظ رو یک دها قیاسی و استق ایی .فصیلنامه علیوم
اجتماعی ،۹۰.ص 707۔.701
.۵توکلی .محمدجواد« .)70۵0( .روششناسی تدوین شاخص پاشرفت انسانی بر اساس گفتمان رر نی».
ن یه مع فت اقتصاد 00 ،۰ .۔.۰۵
ّ
 .70چاالدینی .رابرت .)70۵۹( .روانش اسی نفوذ :ه متقاعد نمودن دیی ان( .ترجمیه :روحاللیه یمایدی
مطلق .تهران :نشر رسا.
 .77یکام را .محمدعلی .)701۰( .ارتباط متقاعدی انه و تبلیغ .تهران :انتشارات سمت.
 .7۵دباری .ایمد .)7017( .اخالق ّ
محبت .پایاننامه کارشناسی ارشد ،مؤسسه موزشی پژوهشی امام خمانی(ره).
 .70دالوری .جواد .)70۵۵( .ب رسی ویژییها پیام ف ست در تبلیغ دی ی از دیدیاه قا آن کا یم .پاییاننامیه
کارشناسی ارشد ،دانشکده صدا و سامای رم.
 .7۰شاکر .محمد کاظم؛ یاجی پور .یسان .)١3٣١( .بازتعریف ارنیاع اندیشیه مخاطیب از منظیر ریر ن
کریم .پژوه نامه ق آن ک یم .ش .١١؟؟؟؟
 .77شاکر .محمد کاظم؛ یاجی پور .یسان .)١3٣١( .معاارها و ضوابق ارناع اندیشه مخاطیب از دییدگاه
رر ن .مع فت ،ش.7۰-0۵ ،717
 .7۹شریف الرضی .محمد بن یسان7۰7۰( .ق) .نه البالغة( .للصبحی صالح) .رم :هجرت.
 .7۵صابر کاو  .اسماعال .)70۵0( .ب رسی شایوهها تأثی یا ار بکاار رفتاه در قا آن کا یم .پاییاننامیه
کارشناسی ارشد ،دانشکده صدا و سامای رم.
ّ
 .71ضاائی .عبدالحماد .)70۵0( .تأثارپذیری تصوف ایرانی از یان بودا ،با تمرکز بر اندیشیه میداراطلبی و
شفقت بر خلق .فصل امه مطالعات شبه قاره .دانشگاه ساستان و بلوچستان ،)۵7(۹ .ص ۵۵۔ .771
 .7۵عالمزاده نوری .محمد .)70۵۵( .نق م بی در ت بیت اخالقی .رم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .۵0غفاری .ابوالفضل .)7017( .ب رسی و نقد تطبیقی رویک دها فضیلت وغمخوار در ت بیت اخالقای.
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پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربات مدرس.
 .۵7کاملی .ابراهام .)70۵۰( .فرایند ارناع در رر ن کریم .فصل امه علمی پژوه ی تحقیقات علوم ق آن و حادیث.
.700-7۵ ،۵7
 .۵۵کرمپور .زهرا و همکاران .)70۵۰( .ارناع مخاطب در نهج البالغه .پژوه امه نه البالغه .ش۵۵ ،۵۔.70
 .۵0کلانی ،محمد بن یعقوب 7۰0۵( ،ق) .الکافی( .چاپ چهارم) .تهران :دارالکتب اْلسالماة.
 .۵۰گالبرت .پاول .)70۵۹( .ت دآموز روان درمانی دلسوز مدار .تهران :کتاب ارجمند.
 .۵7لربانگر .اتو .)70۵۹( .ارتباطات اق اعی( .ترجمه :علی رستمی) .تهران :مرکز تحقاقیات ،مطالعیات و
سنجش برنامهای صدا و سامای جمهوری اسالمی ایران.
 .۵۹مایرز .دیوید .)70۵۵( .روانش اسی اجتماعی( .ترجمه :یماد شمسی پور و شقایق زهراییی) .تهیران:
تشر کتاب ارجمند.
 .۵۵متولی .کاظم .)701۰( .افکار عمومی و شیوهها اق ا  .تهران :انتشارات بهجت.
 .۵1مصطفوی .یسن .)7017( .التحقیق فی کلمات الق آن الک یم .تهران :مرکزنشر ثار عالمه مصطفوی.
 .۵۵مقصودی .یسان .)70۵0( .روشها اق ا در سی ه پیامب اک م (ص) .رم :پایاننامه کارشناسی ارشید
دانشگاه رر ن و علوم یدی .
ّ
 .00مک ناون .دان .)70۵7( .اخالق خالق؛ درآمد ب اخالق نظ و عملای( .ترجمیه :ادییب فیروتن).
تهران :انتشارات رقنوس.
 .07نورباال ،ایمدعلی .)70۵۵( .اثر تعاملی شفقت به خود و نشخوار فکیری بامیاران افسیرده در درمیان
مبتنی بر شفقت .دان ور پنشکی .ش.1۰-۵۵ ،70۰
 .0۵هفرن .کات .)70۵۰( .روانش اسی مثبت نی ؛ نظ یهها ،پژوه ها و کاربستها( .ترجمه :محمد تقی
تباک و محسن زندی) .رم :انتشارات مؤسسه دارالحدی .
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