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الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه آیتا ...جوادی آملي
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تاریخ پذیرش1399/04/28 :

چکیده
تأمل در نظام خلقت ،حاکی از مجموعهای از روابط اعم از روابط بین موجودات مادی و غیرمادی و
همچنین موجودات ذیروح و بیروح بهعنوان مبنا و محور عالم میباشد .از بین این روابط ،ارتباطات
اجتماعی انسان از اهمیت ویژهای برخوردار بوده چرا که روابط انسانی و مناسبات اجتماعی دشوارترین
رابطه به لحاظ معرفتی و سختترین مناسبات به لحاظ عملی است .در این میان شناخت نظرات
اندیشمندان جامعه زمینههای کاهش دشواریهای معرفتی و سختیهای مناسبات عملی ارتباطات انسانی
را فراهم میسازد .در این مقاله برای بررسی و شناخت اندیشه ارتباطات انسانی آیتا ...جوادی آملی از
روش پژوهش فراترکیب آثار موجود آیتا ...جوادی آملی استفاده شده است .بهطورکلی روابط انسان
مؤمن از منظر آیتا ...جوادی آملی در سه حوزه «اسالمی»« ،توحیدی» و «انسانی» تبیین میشود .منظور
ایشان از روابط در حوزه اسالمی ،ارتباط با کلیه مسلمانان جهان است .ارتباطات در حوزه توحیدی همان
ارتباط با موحدان (مسیحیها ،یهودیها ،زردشتیها و همه کسانی که خدا را قبول دارند) بوده و ارتباطات
در حوزه انسانی ،مربوط به انسانیت فارغ از هرگونه دین و آیین ایشان است .ارتباط انسان مؤمن در هر
یک از این حوزهها از چهار اصل کلی و شاخصه کالن «توحید ،عدالت ،وحدت و حسن معاشرت» پیروی
میکند .بر اساس دیدگاه آیتا ...جوادی آملی هر حوزه شامل قلمروهای ارتباطی خاص با شاخصه
ارتباطی ویژه خود است ،ضمن اینکه بعضی از قلمروها در هر سه حوزه مشترک میباشند .در حوزه
اسالمی ،قلمروهای ارتباطی به ترتیب عبارتاند از :ارتباط با پیامبر (امام و نایب خاص و عام ایشان) با
شاخصه محبت و اطاعت (پذیرش والیت) ،ارتباط با والدین با شاخصه احسان و مصاحبت ،ارتباط با
همسر ،فرزندان و خویشان با شاخصه مودت و رحمت ،ارتباط با یتیمان و مساکین با شاخصه احسان و
مصلحت ،ارتباط با همسایه ،همنشین و همراه ،با شاخصه احسان و نصرت ،ارتباط با مؤمنین و مسلمانان
با شاخصه اخوت .در حوزه توحیدی ارتباط با اهل کتاب با شاخصه اتحاد و مسالمت موردتوجه آیتا...
جوادی آملی قرارگرفته است .توصیه آیتا ...جوادی آملی در حوزه بینالمللی این است که مسلمین
ضمن زندگی مسالمتآمیز با کفار نسبت به ایشان والیت و اطاعتی نداشته باشند .در خصوص ارتباط با
طاغوت در خارج و منافقین در داخل جامعه اسالمی ،برائت و جهت ارتباط با مستکبرین که با مسلمانان
جنگ دارند دستور به مبارزه عادالنه میدهد.
واژگان کلیدی :ارتباطات ،هنجار ،الگو ،انسان ،جامعه ،حسن معاشرت ،وحدت ،عدالت ،آیتا...
* استادیار گروه ژورنالیسم و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا وسیما.
e.fathi25@gmail.com
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الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)

مقدمه

امروزه در دنیای جدید ورود به مسائل علم ارتباطات با نگاه سکوالر و غیردینی
بسیار جدی است .الگوهای متفاوتی خصوصاً از نوع الگوهای مکانیکی در این
زمینه ارائهشده است ،اما باتوجهبه اینکه از طرفی ارائه الگوهای انسانی و اجتماعی
از نگاه اندیشمندان اسالمی در عرصههای مختلف از ضعف جدی برخوردار است
و از طر ف دیگر پایه و اساس ارتباطات انسانی موجود امروز برمبنای جدایی دین
و با محوریت اومانیسم شکلگرفته است ،ارائه الگوهای دینی و اسالمی بر اساس
هنجارها و ارزشهای توحیدی اهمیت دوچندان دارد.
گرچه برخی از نظریه پردازان علوم اجتماعی ،ارتباطات را از دو زاویه
موردبررسی قرار دادهاند؛ یعنی نقش دستگاههای ارتباطجمعی عمده مثل
مطبوعات و رادیو و تلویزیون و ...بهعنوان دیدگاه کالن را جدای از ارتباطات
میانفردی بهعنوان دیدگاه خُرد بررسی کردهاند ،اما درواقع ارتباطات جمعی نیز
نوعی ارتباط انسان با انسانهای دیگر است و تنها بهخاطر واسطه شدن ابزارهای
رسانه ای و گستردگی این نوع ارتباطات در راستای اهداف سیاسی ،بهصورت
مجزّا بررسی میشود.
اهمیت ارتباطات اجتماعی ازآنجهت است که از طرفی از آغاز خلقت تاکنون،
روابط مختلف انسانها ازجمله ارتباطات جمعی و روابط بینالملل و ...با
الگوگیری از ارتباطات انسان با دیگر انسانها شکلگرفته است و از طرف دیگر
روابط انسانی و مناسبات اجتماعی دشوارترین رابطه به لحاظ معرفتی و
سخت ترین مناسبات به لحاظ عملی است ،زیرا انسان وقتی خود را در دریای
وسیع و عمیق جامعه میبیند و نیازها و انتظارات جامعه را احساس میکند و نیز
رسالت خود را نسبت به جامعه بررسی میکند ،امر صعب ،بلکه مستصعب و
دشوار حیات اجتماعی سالم و پاکیزه را کامالً درک میکند .ازاینرو شناخت
صحیح نسبت به حیات اجتماعی و نقش و رسالت انسان در آن ساحت ،ازجمله
ضروریترین معرفتهای بشری است که تنها در صورت اصالح این روابط و
تصحیح این مناسبات ،فرد و جامعه رشد و تکامل پیدا میکند.
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جهت ارائه الگوی اسالمی -هنجاری ارتباطات میانفردی و انسانی به معنای
ارتباط بینالطرفین ،مداوم ،تأثیرگذار و نتیجهبخش الزم است الگوی هنجاری
ارتباطات در قالب یک مکتب فکری و فلسفی جامع و کامل که مورد تأیید اسالم
نیز باشد بررسی شود .در این میان آراء و نظریات حضرت آیتا ...جوادی آملی
(حفظها )...اندیشمند بزرگ و فیلسوف متألّه و مفسّر گرانقدر که عمری را در
دریای بیکران آیات و روایات و علوم اسالمی گذرانده و تسلط بر مبانی فلسفی
اسالمی و غربی دارد و از همه مهمتر اینکه نسبت به علومانسانی روز بهویژه علوم
اجتماعی ،صاحبنظر است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
الزم به ذکر است در موضوع الگوی ارتباطات انسانی در سالهای اخیر
تحقیقات و پژوهشهای ویژهای انجامشده که بهعنوان نمونه کتاب «الگوی
ارتباطات اجتماعی در جامعه اسالمی» نوشته آقای یوسفزاده و همکاران از
انتشارات مؤسسه امام خمینی (ره) در سال  ۱۳۹۴چاپ و منتشرشده است.
همچنین پایاننامهای با عنوان «طراحی الگوی مطلوب ارتباط روحانیت با نسل
جوان با تأکید بر دیدگاه آیتا ...جوادی آملی (مدظلهالعالی)» که توسط
حجتاالسالم حسینی بهعنوان پایاننامه مقطع کارشناسیارشد در دانشگاه
باقرالعلوم (علیهالسالم) ارائه شده است؛ اما آنچه این تحقیق را از کتاب یا پایاننامه
مذکور متمایز و شاید برجستهتر میکند این است که اوالً مبنای منطقی و حِکمی
آیتا ...جوادی آم لی مدنظر قرارگرفته شده و ثانیاً شاهد پراکندگی و تکثر مطالب
مختلف بدون اشاره به سیر منطقی آنها نیستیم .ثالثاً در این مقاله الگوی جامع
ارتباطات انسانی (نه قشر خاصی) موردبررسی قرارگرفته است.
این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال اساسی است که :الگوی هنجاری ارتباطات
انسانی در اندیشه آیتا ...جوادی آملی چیست؟
الگوی هنجاری

الگوی هنجاری درواقع الگوی عمل و رفتار مطابق با هنجارهای جامعه است.
برای بررسی این اصطالح که ترکیبی از دو کلمه «الگو» و «هنجار» میباشد الزم
است معنای هرکدام از حیث لغت و اصطالح بهصورت مجزا بررسی شود.

الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)

 -معنای الگو

اگرچه فقدان اجماع درباره تعریف مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی نوعی
آشفتگی در کاربرد آنها را سبب شده است و سالیق گوناگون مترجمین نیز بر آن
افزوده ،اما واژه الگو معادل لغت انگلیسی « »patternاست .همان گونه که آلن بیرو
در فرهنگ علوم اجتماعی میگوید این اصطالح از جامعهشناسی آنگلوساکسون
برآمده است و شباهت معنایی با مدل ( )modelدارد .الگو امری شکلگرفته در
یک گروه اجتماعی است که بهعنوان راهنمای عمل بهکار میرود (بیرو:۱۳70 ،
.)260
واژه «الگو» در لغتنامه دهخدا« ،سرمشق ،مقتدا ،اسوه ،قدوه مثال ،نمونه» معنا
شده است (دهخدا .)۳2۴8 :۱۳77 ،همچنین در فرهنگ معین آمده است« :الگو:
طرح و نمونه و روبری از چوب نازک یا مقوا و کاغذ و یا پارچه نازک که از روی
آن چیزی را میبرند .یا میسازند ،نمونه ،انموذج ،طرح» (معین.)۳۴2 :۱۳6۳ ،
در تعریفی ساده از الگو میتوان گفت الگو یا مدل ،نمایش نظری و سادهشده
از جهان واقعی می باشد .به تعبیر دیگر ،الگو تبیینی کوتاه ،آگاهانه و نمودارگون
از یکچیز یا واقعیت است که درصدد بازنمایی عناصر اصلی هر ساختار یا فرایند
و بررسی روابط بین این عناصر است .البته ارائه تعریفی جامع برای مدل که در
بسیاری از موارد بهجای الگو استفاده میشود الزم میباشد.
برخی مدل را برابر همان الگو قرار دادهاند و اینگونه تعریف کردهاند« :مدل،
ارائهکننده مجموعه فیزیکی ،ریاضی ،یا انسانی است که برای توانمند ساختن انسان
و درک آسانتر او از یک شئ واقعی بهکار میرود؛ بهعبارتدیگر مدل جزئی
کوچک یا بازسازی کوچکی از یک شیء بزرگ است که ازلحاظ کارکرد با شیء
واقعی یکسان است .از مدل بهعنوان یک معیار درست برای شناخت یک فرد در
برخورد با افراد دیگر استفاده میشود» (دادگران.)۳۵ -۱۱ :۱۳7۴ ،
بنابراین علیرغم تشابه معنایی بین مدل و الگو و باتوجهبه اینکه «الگو» غالباً
به معنای سرمشق به کار میرود لذا در این تحقیق منظور از الگو همان معنای مدل
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است و هرکجا در این تحقیق واژه «الگو» بهکاررفته است معنای «مدل» مدنظر
میباشد.
 -معنای هنجار

بعد از تبیین معنای «الگو» و «مدل» نوبت به تعریف واژه هنجار میرسد« .هنجار»
به کسر یا فتح هاء یعنی راه و روش ،طریق ،طرز ،قاعده ،قانون (دهخدا:۱۳77 ،
 )2۳۵۵۹راه راست ،جاده (عمید.)2۵06 :۱۳8۹ ،
اما در اصطالح ،هنجار ،قانون یکسان و معیار معینی است که باتوجهبه شرایط
مخصوص زمانی و مکانی ،کیفیت تفکر و نحوه سلوک و رفتار انسان را تعیین و
بدان نظام میبخشد ،بنابراین میتوان گفت اصول و قواعد معینی که انتظار میرود
که مردم آنها را رعایت کنند هنجار نامیده میشود .هنجار در این معنا نشاندهنده
معیار مشترکی بین اعضای یک گروه اجتماعی است .اساساً هنجارها همان بایدها
و نبایدها در زندگی اجتماعی هستند .تذکر این نکته الزم است که اگرچه الگو به
معنای « ،»patternمفهوم هنجار را در اصطالح جامعهشناختی به یدک میکشد اما
مفهوم هنجار طبق دیدگاه آیتا ...جوادی آملی از طرفی رابطه مستقیم با دین دارد
چرا که دین مجموعهای از اعتقاد به هستها و نیستها و مجموعهای از بایدها
و نبایدهاست (جوادی آملی )۳0 :۱۳88 ،و از طرف دیگر دین ،فطری انسان بوده
و چون فطرت تغییرناپذیر است بنابراین دین و بهتبع آن هنجارها نیز تغییرناپذیر
(جوادی آملی )۱۴۵ :۱۳7۹ ،و کامالً مطابق با یکدیگر میباشند.
آنچه از مجموع تعاریف لغوی و اصطالحی «الگو»« ،مدل» و «هنجار» به دست
میآید و متناسب بامعنای اتخاذشده در این تحقیق میباشد الگوی هنجاری همان
مدل و نمونه ای است که روابط مختلف انسانی (اعم از رابطه و ارتباط) در قالب
آن ،نظام پیدا میکند ،البته مشروط به اینکه این نظام رفتاری مورد تأیید عقل و
شرع باشد.
بنابراین باتوجهبه این که این تحقیق متولی بررسی ارتباطات انسانی و ارائه
الگوی هنجاری از نگاه اسالم و از منظر حکیم متألّه آیتا ...جوادی آملی است
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لذا منظور ما از الگوی هنجاری در این تحقیق همان هنجار دینی یا الگوی
ارتباطات انسانی مطلوب از دیدگاه اسالم و مفسر اندیشمند آیتا ...جوادی آملی
میباشد.
پیشینه پژوهش

در موضوع الگوی ارتباطات انسانی در سالهای اخیر تحقیقات و پژوهشهای
ویژهای انجام شده که بهعنوان نمونه کتاب «الگوی ارتباطات اجتماعی در جامعه
(ره)

اسالمی» نوشته آقای یوسفزاده و همکاران از انتشارات مؤسسه امام خمینی

در سال  ۱۳۹۴چاپ و منتشر شده است .ارائه الگو در این کتاب طبق دستورات
دین مبین اسالم و مجموعه آیات و روایات ارائه گردیده و مبنای فرد خاصی از
اندیشمندان اسالمی مدنظر نبوده است .در این کتاب ساحتهای ارتباطی انسان
در جامعه اسالمی در هشت قلمرو ارتباطی (خانواده ،خویشاوندان ،همسایگان
دوستان ،مؤمنان ،مسلمین ،اهل کتاب ،کفار و مشرکین) مورد بررسی قرارگرفته
است.
آنچه که این مقاله را از کتاب مذکور متمایز و شاید برجستهتر میکند این است
که اوالً مبنای منطقی و حِکمی آیتا ...جوادی آملی مدنظر قرارگرفته و ثانیاً شاهد
پراکندگی و تکثر مطالب مختلف بدون اشاره به سیر منطقی آنها نیست .در
خصوص موضوع ارتباطات انسانی از دیدگاه آیتا ...جوادی آملی اگرچه خود
ایشان مطالبی را در خصوص ارتباطات انسانی بهصورت پراکنده و در قالب کتب
تفسیر یا کتاب «مفاتیح الحیاة» اشاره کردهاند اما در این مقاله با کنار هم قرار گرفتن
این مطالب ،الگوی هنجاری ارتباطات انسانی و سیر منطقی مشخص ایجاد
میشود .البته پایاننامهای با عنوان «طراحی الگوی مطلوب ارتباط روحانیت با
نسل جوان با تأکید بر دیدگاه آیتا ...جوادی آملی (مدظلهالعالی)» که توسط حجة
(ع)

االسالم حسینی بهعنوان پایاننامه مقطع کارشناسیارشد در دانشگاه باقرالعلوم

ارائه شده است ،عالوه بر اینکه مطالبی در مورد ارتباط قشر خاصی (روحانیت و
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جوانان) بیان شده ،در آن نیز همانطور که از موضوع و هدف تحقیق برمیآید
الگوی جامع ارتباطات انسانی دیده نمیشود.
روش پژوهش

در این مقاله برای استخراج نظرات آیتا ...جوادی آملی از روش فراترکیب استفاده
شده است .فراترکیب۱بهعنوان روش کیفی معادل فراتحلیل2کمی است ،فراترکیب
فرایندی است برای ترکیب و یکپارچهسازی مطالعات انجامیافته کیفی درباره
موضوع خاص جهت توصیف ،تحلیل ،تفسیر و تبیین همان اهداف یا اهداف
جدید .فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی بوده ،و بازخوانی مطالعات کیفی به
همخوانی موضوعات و فهم عمیق پژوهشگر بستگی دارد .از نظر نوبل و هابر
فراترکیب نوعی مطالعة کیفی است که اطالعات و یافتههای استخراج شده از
مطالعات کیفی دیگر مرتبط با موضوع و مشابه آن را بررسی میکند و با فراهمکردن
نگرش سیستماتیک برای محققان ،از طریق ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف ،به
کشف موضوعات و استعارههای جدید و اساسی میپردازد (نوبلت و هایر،
 .)۱۹88در این مقاله آثار جوادی آملی همچون «والیتفقیه ،شریعت در آینه
معرفت ،تفسیر تسنیم ،فطرت در قرآن ،انتظار بشر از دین ،نسبت دین و دنیا،
حیات حقیقی انسان در قرآن ،سرچشمه اندیشه ،دینشناسی ،پیامبر رحمت ،تفسیر
انسان به انسان ،حق و تکلیف در اسالم ،شمیم والیت ،هدایت در قرآن ،اسالم و
محیطزیست ،روابط بینالملل و جامعه در قرآن» بر اساس روش فراترکیب ،عناصر
و الگوی هنجاری ارتباطات انسانی آیتا ...جوادی آملی توصیف و استخراج
گردید.
نوبلت و هیر «انتخاب پژوهشهای انجامیافته»« ،شیوه ترکیب آنها» ،و «ارائه،
توصیف و تبیین آنها» را سه مرحله اصلی برای انجام پژوهش فراترکیب
برشمردهاند (نوبل و هایر .)۱۹88 ،ساندلوسکی و باروز برای انجام پژوهش
1.Meta- Synthesis
2. Meta-Analysis

الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)

فراترکیب هفت مرحله «تنظیم سؤال پژوهش»« ،مرور نظاممند بر پیشینهها»،
«جستجو و انتخاب متون مناسب»« ،استخراج اطالعات متون»« ،ترکیب یافتهها و
تجزیهوتحلیل آنها»« ،کنترل پایایی و روایی» و «ارائه گزارش و یافتهها» پیشنهاد
کردهاند ) (Sandelowski and Barros, 2007همین مراحل هفتگانه در این مقاله
بهکار برده شده است.
ارتباطات انساني
 -معنای ارتباطات

واژه «ارتباط» واژهای عربی است که از ریشه «ربط» گرفتهشده و در زبان فارسی
معادلی برای اصطالح  communicationبوده و از ریشه التین  communisبه
معنای اشتراک ،گرفتهشده است .این کلمه در زبان فارسی بهصورت مصدر عربی
باب افتعال به کار میرود که در لغت به معنای پیوند دادن و ربط دادن و بهصورت
اسم مصدر به معنای بستگی ،پیوند ،پیوستگی و رابطه کاربرد دارد (معین:۱۳۴2 ،
 .)۱28علیاکبر دهخدا ذیل واژه ارتباط مینویسد :ربط ،بستن ،بربستن ،ببستن،
بستن چیزی را با چیز دیگر ،مواصلت کردن ،ربط به کسی دادن به دوستی (دهخدا،
 .)۱6۴۳ :۱۳77در فرهنگ لغات وبستر « ،»communicationعمل ارتباط برقرار
کردن تعریفشده است و از معادلهایی نظیر رساندن ،بخشیدن ،انتقال دادن ،آگاه
ساختن ،مکالمه و مراوده داشتن ،استفاده شده است.
برای واژه ارتباط و ارتباطات برخی از تعاریف صرفاً درصدد توضیح دقیق
وضعیت مکانیکی ارتباطات انسانی هستند اما باتوجهبه اینکه در این تحقیق الگوی
هنجاری ارتباطات انسانی ،اصول اخالقی و الزامات حقوقی بررسی میشود؛ لذا
آن تعریفی که به معنای اتخاذشده در این تحقیق نزدیکتر است و مفهوم دقیقتری
از ارتباطات انسانی را میرساند تعریف علیاکبر فرهنگی است؛ یعنی «ارتباط» به
مجموعه فعالیتهای :گفتاری ،نوشتاری و کرداری یا حرکتی که برای انتقال معنی
یا مفهوم و یا اثرگذاری و نفوذ از فردی به فردی یا دیگران به کار میروند گفته
میشود (فرهنگی ،آذری.)۹۱ :۱۳8۱ ،
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آیتا ...جوادی آملی ارتباط انسانی را بر اساس آیه (یا ایها الذین آمنوا اصبروا
و صابروا و رابطوا( )...آلعمران )200 :نوعی ترابط فکری بین دو یا چند انسان
میداند .ایشان در تفسیر آیه  200آلعمران میفرماید :برای ارتباط متقابل ،باید
تفاهم صورت گیرد و انسانها سخن یکدیگر را درک کنند و درک سخن دیگران،
با تدبر و تفکر در مکتب و عقیده آنان صورت میپذیرد .ارتباط دو انسان تنها با
دانستن زبان یکدیگر مقدور نمیشود؛ مثالً برای فهمیدن سخن یک عربزبان،
دانستن زبان عربی بهتنهایی کفایت نمیکند ،بلکه عالوهبرآن ،الزم است که از فکر
و مکتب و عقیده او نیز باخبر بود و این دستور قرآن به ترابط انسانها یکی از
بهترین تشویقها برای تفکر و آزادی اندیشه و تعامل فرهنگهاست (جوادی آملی،
.)۳8 :۱۳67
پس از تحقیق و بررسی در کتب و بیانات آیتا ...جوادی آملی اکثراً واژههای
ارتباط و رابطه در یک معنا بهکاررفته و عباراتی که در خصوص ارتباطات انسانی
توسط استاد استفادهشده است عبارتاند از« :ارتباط ،روابط ،معاشرت» که
دراینبین تعبیر به «معاشرت» نسبت به بقیه تعابیر به موضوع ارتباطات انسانی
موردبحث در این تحقیق نزدیکتر است (جوادی آملی.)28۱ :۱۳88 ،
ما در مطالعه ارتباطات ،با انواع پیوندهای اجتماعی در جامعه سروکار داریم.
الف) تقسیم ارتباط به لحاظ موضوع (ارتباطگیر)

موضوع برقراری ارتباط در یکی از ابعاد زیر مطرح میشود:

 .۱ارتباط درون فردی یا ارتباط انسان با خود؛ مانند تفکر ،تصمیمگیری ،گوشدادن،
خودنگری و...

 .2ارتباط انسان با خالق خود

 .۳ارتباط میانفردی یا ارتباط انسان با همنوع خود مانند گفتگو ،مصاحبه ،مذاکره،
مشاجره

 .۴ارتباط انسان با طبیعت ،حیوانات یا جهان پیرامون (همان)

الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)
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آیت ا ...جوادی آملی نیز همانند دیگران روابط انسان در نظام هستی را چهار نوع
میداند۱ :ـ ارتباط با خویشتن2.ـ ارتباط باخدا ۳.ـ ارتباط با طبیعت۴ .ـ ارتباط با
دیگران(جوادی آملی.)6۵ :۱۳80 ،
ب) تقسیم ارتباط به لحاظ کارکرد

ارتباط ازلحاظ کارکرد (میلر )228 :۱۳68 ،به گونههای مختلفی تقسیم میشود .برلو
در این مورد میگوید که ارتباط میان دو یا چند نفر که به طور متقابل به یکدیگر
وابستهاند ،معموالً بر سه نوع است.

 .۱ارتباطات تولیدی :ارتباطی که میتوان آن را تولید نامید و برای انجام کاری
برقرار میشود.

 .2ارتباطات ابداعی :ارتباطی که در جهت ابداع است و هدف آن ایجاد دگرگونی
و آفرینش ایدههای تازه است.

 .۳ارتباطی که هدفش حفظ و بقا است؛ چه بقای هویت فرد و چه حفظ روابط
بین افراد (حفاظی.)۳۵ :۱۳6۹ ،
ج) تقسیم ارتباط به لحاظ ارتباط گران

ارتباط گاهی از منظر ارتباطگران به «ارتباط با خود»« ،ارتباط میانفردی»« ،ارتباط
گروهی»« ،ارتباط عمومی» تقسیم میشود (محسنیان راد.)۳ :۱۳۹۱ ،
د) تقسیم ارتباط به لحاظ روش و شیوه برقراری ارتباط

ارتباط خصوصی و بدون واسطه ،ارتباطی است فوری و رودررو.

 .۱ارتباطجمعی :ارتباط تودهای یا عمومی تعبیر جدیدی برای مفهوم « mass
 »mediaمیباشد که توسط جامعهشناسان آمریکایی ابداع شده است .در این نوع
پیوند ،اطالعات به شکل غیرمستقیم از طریق رسانههای جمعی بین افراد جامعه
پخش میشود (دهقانپور فراشاه.)۱7-2۱ :۱۳87 ،
در این تحقیق از ب ین انواع ارتباطات انسانی تنها ارتباط انسان با انسان مدنظر
میباشد چه این ارتباط از نوع ارتباط میانفردی ،چه ارتباط گروهی و چه ارتباط
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عمومی بوده و همچنین چه این ارتباط با انواع ابزارهای ارتباطجمعی و چه ارتباط
خصوصی و بدون واسطه باشد.
 -معنای انسان

اگرچه ا رتباطات انسانی ،اصطالحی در مقابل ارتباطات جمعی است و واژه انسان
بهتنهایی موردبحث این مقاله نیست اما باتوجهبه اینکه در اندیشه آیتا ...جوادی
آملی ،ارتباطات انسان در مقابل ارتباطات جمعی به کار گرفته نشده است و
همانطور که قبالً (در معنای هنجار) بدان اشاره شد ارتباطات هنجاری انسان،
اتحادی وثیق با فطرت انسان دارد .بنابراین معنای انسان از دیدگاه آیتا ...جوادی
آملی بهعنوان ظرفی برای مظروف فطرت اهمیت ویژهای پیدا میکند .واژه انسان
در لغت از ریشه انس به معنای «الفت گرفتن» ،مشتق شده است .بدان جهت
انسان ،انسان نامیده شده که آفرینش او بهگونهای است که جز با انس گرفتن برخی
افرادش با یکدیگر قوام نمییابد و یا ازاینرو که با هر چه مألوف شود انس
میگیرد و یا از ریشه نسیان اقتباس گردیده و ازاینرو انسان نامگرفته که عهد الهی
را فراموش کرده است (بشیری.)2۵ :۱۳88 ،
در تعریف اصطالحی متکلمان امامیه ،حقیقت انسان را از دیدگاههای مختلف
موردبحث قرار دادهاند (اسالمی .)۱2-۹ :۱۳86 ،اما دیدگاهی که موردتوجه و نظر
آیتا ...جوادی آملی است این دیدگاه است که «انسان اتحادی از روح و جسم
است».
آیتا ...جوادی آملی ضمن پذیرش این دیدگاه معتقد است بهترین پاسخ درباره
اینکه «ماهیت و حقیقت انسان چیست» را باید انسان آفرین بدهد ،نه خود انسان.
ازنظر ایشان گرچه در اندیشههای رایج ،انسان به حیوان ناطق تعریفشده؛ ولی
این تعریف ناظر به ماهیت انسانِ متعارف و عادی است و انسان به لحاظ مرتبه
وجودی نه ماهوی تعریف دیگری نیز دارد که دارای جنس و فصل ماهوی نیست،
چنانکه در مقام وجود توجه به هویت موجود مالک و معیار است ،نه ماهیت یعنی
جنس (حیوان) و فصل (ناطق)؛ لذا با این نگاه ،در فلسفه و عرفان ،از انسان به

الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)

«کون جامع» تعبیر میکنند؛ یعنی انسان جامع جمیع عوالم است و همه عوالم سایه
او محسوب میشوند.
عرفای شیعه ،انسان را مظهر تام خداوند متعال و حقیقت وی را مجالت اسم
اعظم دانسته اند .فالسفه معتقدند که نفس انسان حقیقتی است که بالقوه عوالم و
نشئههای سهگانه وجود را داراست و درعینحال وحدت شخصی او محفوظ است
(جوادی آملی .)8۱ :۱۳8۵ ،نتیجه نگرش عمیق و عاقالنه در معنا و حقیقت انسان
همین معنایی است که حکیمان و عارفان مسلمان به دست دادهاند .آیتا ...جوادی
آملی حقیقت و ماهیت انسان را باتوجهبه مبانی قرآنی اینگونه تعریف میکنند:
«انسان حی متألّه است نه حیوان ناطق و نه حیوانِ متألّه»
چون در خلقت او فطرت آمده و این فطرتْ حدّ وجودی او است نه
حد ماهوی او .انسان حی متألّه است یعنی زندهای است که در الوهیت آفریدگار
خود ذوبشده و هرگز به غیر خدا نمیاندیشد و به غیر خدا گرایش ندارد و از
غیر خدا گزارش نمیدهد (جوادی آملی.)۳۹2 :۱۳7۹ ،
نظام و هندسه ارتباطات انساني از دیدگاه آیتا ...جوادی آملي

آیتا ...جوادی آملی وظیفه ارتباطی انسان مؤمن را در سه حوزه اسالمی ،توحیدی
و انسانی تبیین مینمایند .ایشان در سخنرانی خود در همایش «سیاست متعالیه از
منظر حکمت متعالیه» به تشریح این حوزهها با دو سؤال اصلی میپردازند:
رفتار ما در قبال مسلمانان ،موحدان و ملحدان چگونه باید باشد؟
 .2بهعبارتدیگر روابط ما در حوزههای محلی ،منطقهای و بینالمللی چگونه باید
باشد؟
ایشان در حوزه اسالمی معیار عقیده و میزان ارتباط با مبدأ هستی و در
حوزههای توحیدی و انسانی معیار فطرت مشترک انسانها را بهعنوان محور
پذیرفته و روابط انسانی را بر اساس این معیارها تنظیم مینماید.
آیت ا ...جوادی آملی ارتباطات در حوزه اسالمی را با تعبیر محلی ،ارتباطات
در حوزه توحیدی را با تعبیر منطقهای و ارتباطات در حوزه انسانی را با تعبیر
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بینالمللی نامگذاری کرده و در توضیح این تعابیر میفرماید :ارتباط محلی ،ارتباط
با دورترین مسلمانان خاور نزدیک و دور یا باختر دور و نزدیک را دربرمیگیرد.
حوزه منطقهای مربوط به موحدان است ،دراینخصوص باید بدانیم که با
مسیحیها ،یهودیها ،زردشتیها و همه کسانی که خدا را قبول دارند چگونه رفتار
کنیم .حوزه بینالمللی نیز مربوط به انسانیت است و همه افراد حتی کفار و
مشرکین را شامل میشود (شریف لک زایی.)۱8۹-۱۹۵ :۱۳87 ،
آیتا ...جوادی آملی اگرچه در خصوص حوزههای سهگانه ارتباطی انسان،
مدلی ارائه کرده و نظامی مشخص کردهاند .اما در خصوص قلمروهای ارتباطی و
فرایند ارتباطات انسانی در درون هر حوزه بهصورت مدون و یکجا طرحی ارائه
نکردهاند اما با استقراء از مجموع بیانات ایشان میتوان به قلمروهای دهگانهای
دستیافت که ارائه هندسه و نظام ارتباطات اجتماعی انسان را آسان میکند.
با بررسی ارتباطات یک مؤمن در اندیشه آیتا ...جوادی آملی و در ساحتهای
ارتباطی مختلف ،به این نتیجه دست مییابیم که ارتباط انسان مؤمن در اوج والیت
و محبت با پیامبر خدا (ص) گره میخورد .آیتا ...جوادی آملی در کتاب «پیامبر
رحمت» روایتی را از رسول اکرم (ص) نقل میفرماید که نشاندهنده این حقیقت
است که ارتباط با پیامبر و اهلبیت ایشان در کنار ایمان به خدا بوده و از باالترین
اهمیت درمجموع قلمروهای ارتباطی برخوردار است (جوادی آملی.)۱0۱ :۱۳8۵ ،
همچنین ایشان طبق آیه شریفه «اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»
اطاعت از اولی االمر را واجب میداند .این اطاعت در زمان حضور امام با رعایت
اوامر و نواهی آن امام معصوم تحقق مییابد و در زمان غیبت با پیروی از فقیه
جامعالشرایط که از طرف امامان معصوم (علیهمالسالم) نصبشده است .همان
گونه که اگر در زمان حضور ،امام ،شخصی را به فرماندهی یا والیت بر کسانی
نصب می کرد ،اطاعت از او بر مردم واجب بود و وی بر مردم والیت داشت ،در
زمان غیبت نیز فقیه جامعالشرایط که نیابت عام از حضرات معصومان
(علیهمالسالم) دارد ،دارای والیت است ،چنانکه امام صادق (علیهالسالم)
فرمودند :من کان من الفقهاء صائناً لنفسه ،حافظاً لدینه ،مخالفاً علی هواه ،مطیعاً
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ألمر مواله ،فللعوام أن یقلّدوه (مجلسی ،ج  ،)۱۳۱ :27هرکسی از فقها که خود
نگهدار بوده و محافظ دین و مخالف هوای نفسش و همچنین مطیع امر موالی
خود باشد بر دیگران (عوام مردم) واجب است از او تقلید نمایند (جوادی آملی،
.)27۹ :۱۳8۹
آیتا ...جوادی آملی بر اساس آیه  ۳6سوره نساء که آشکارترین نمونههای
کلمات جامع و فراگیر اعطاشده به پیامبر (ص) و در حوزه ارتباطات انسانی است،
ارتباط انسان با برخی از مهمترین قلمروهای ارتباطی که بهنوعی قلمروهایی
بینالمللی هستند را در کنار مسئله توحید تبیین مینماید (واعبُدوا اهللَ والتُشرِکوا
بِهِ شیئا وبِالوالِدَینِ اِحساناً وبِذِی القُربی والیتامی والمَساکینِ والجارِ ذِی القُربی
والجارِ الجُنُبِ والصّاحِبِ بِالجَنبِ وابنِ السَّبیلِ وما مَلَکت ایمانُکم اِنَّ اهللَ الیحِبُّ
مَن کانَ مُختاالً فَخورا) (نساء.)۳6 :
در کنار توحید خدای سبحان ،احسان به والدین آمده است .عطف جار و
مجرور (بِالوالِدَین) به جار و مجرور (بِه) در (التُشرِکوا بِه) میفهماند که نباید در
احسان به آنان نیز شرک ورزید.
پس از سفارش به والدین ،احسان و نیکی کردن به ارحام و ایتام و مساکین
ذکرشده است« .ذی القربی» همان ارحاماند؛ خواه همسایه باشند یا نه« .یتیم» کسی
است که پدر و سرپرست ندارد« .مسکین» نیازمندی است که براثر فقر به سکون
محکومشده و توان حرکت ندارد.
باتوجهبه اینکه کلمه «ذی القربی» در قرآن نوعاً به معنای قرابت رحمی و
معنوی است نه نزدیکی مکانی ،بعید نیست که (الجارِ ذِی القُربی) به معنای همسایه
ارحام و دارای قرابت خانوادگی باشد؛ و (والجارِ الجُنُب) همسایه دور یا اجنبی
(بدون نزدیکی) و بیگانه بدون خویشی .بههرروی ،بااینکه قبالً در آیه نسبت به
ارحام سفارش شده ،برای اهمیت مسئله دوباره ذکرشده است که به همسایه ارحام
باید کامالً احسان کرد ،بنابراین ،همسایه مسلمانی که ازنظر مکانی نزدیک است و
از ارحام است ،سه حق« :حق همسایگی» (حق الجوار)« ،حقی که مسلمان بر
مسلمان دیگر دارد» (حق االسالم) و «حق خویشاوندی» (حق الرحامه) دارد.
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کلمه «جَنب» به معنای کنار نزدیک است و (الصّاحِبِ بِالجَنب) یعنی کسی که
با شخصی انس و مصاحبتی دارد؛ چه در محیط منزل یا محل کار یا در مجامع و
محافل دیگر ،بنابراین ،به خانواده ،ارحام و اقربا ،همنشین ،همسایه ،همکار،
شریک ،همراه ،همسفر و هرکسی که بهنوعی با انسان رابطه دارد باید احسان کرد.
مراد از (ابنِ السَّبیل) در این آیه وامانده راه و مستحق زکات نیست ،بلکه
مسافرانی ناآشنایند که درراه بوده و تنها با عنوان سفر شناخته میشوند و شایسته
احساناند؛ گرچه نیاز مادی نداشته باشند .بردگان نیز که از محرومترین افراد
جامعه هستند باید از احسان بهرهمند گردند( :وما مَلَکت ایمانُکم) .بهترین قسم
احسان به بردگان آزاد کردن و اعانت آنان در مکاتبه و آزاد شدن تدریجی

است(جوادی آملی.)60۴ – ۵۹۹ :۱۳۹۳ ،

آخرین قلمرو در حوزه ارتباطات جامعه اسالمی ارتباط با جامعه ایمانی است.
آیتا ...جوادی آملی بر اساس آیات قرآن کریم همه مؤمنان را اعضای یک خانواده
دانسته ،میان آنها پیوند اخوّت برقرار کرده است.
از بیانات آیتا ...جوادی آملی تا اینجا مشخص میشود قلمروهای ارتباطی
در حوزه جامعه اسالمی ،شامل ارتباط با پیامبر و امام و در غیاب ایشان ،فقیهِ
جامع شرایط که در رأس ارتباطات انسانی است آغازشده و درنهایت به ارتباط با
مؤمنین و مسلمانان ختم میشود .دراینبین قلمروها ،ارتباط با پدر و مادر ،ارتباط
با همسر ،فرزندان و خویشان (ذوی القربی) ،ارتباط با یتیمان و مساکین ،ارتباط با
همسایه ،همنشین و همراه وجود دارد که بهنوعی ارتباطات بینالمللی (مشترک
بین هر سه حوزه اسالمی ،توحیدی و انسانی) است.
قلمروهای ارتباطی در حوزه جوامع توحیدی که مربوط به موحدان است ،نیز
شامل ارتباط با پدر و مادر ،ارتباط با همسر ،فرزندان و خویشان (ذوی القربی)،
ارتباط با یتیمان و مساکین ،ارتباط با همسایه ،همنشین و همراه و درنهایت ارتباط
با مسیحیها ،یهودیها ،زردشتیها و همه کسانی که خدا را قبول دارند میباشد.
در حوزه جامعه انسانی ،قلمروهای ارتباطی مربوط به کفار و مشرکین است،
در این حوزه نیز ارتباط با پدر و مادر ،ارتباط با همسر ،فرزندان و خویشان (ذوی
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القربی) ،ارتباط با یتیمان و مساکین ،ارتباط با همسایه ،همنشین و همراه و درنهایت
ارتباط با کفار و مشرکین و کسانی که خدا را قبول ندارند و یا برای او شریک
قائلاند ،متصور میباشد .الزم به ذکر است که در هر جامعهای اگر حاکمانی
غیرالهی حکمرانی کنند طاغوت شکلگرفته و اسالم وظیفه انسان مؤمن در ارتباط
با طاغوت را بهوضوح بیان میدارد که در قسمت شاخصههای خرد به آن
اشاره شده است .البته در میان مؤمنین اگر طبق دستور الهی که اجتناب از طاغوت
است عمل نشود یعنی علیرغم ادعای پذیرش اسالم در ظاهر ،حکومت طاغوت
برای عدهای موردپذیرش باشد ،مسئله نفاق شکلگرفته و بهعنوان یک قلمرو در
میان مسلمین ایجاد میشود (جوادی آملی.)۳۱۳ :۱۳8۹ ،
قلمرو دیگری که در ارتباطات انسانی و در هر جامعهای ممکن است وجود
داشته باشد و آیتا ...جوادی آملی نیز بهخوبی به آن پرداخته است ارتباط با
مستکبران است .مستکبران کسانی هستند که مسلمانان را رها نمیکنند و خون و
مال و عرض آنان را برای خود حالل میشمارند و هیچ پیمانی یا قطعنامهای را
هم محترم و اجرایی نمیشمارند (جوادی آملی.)۳08 :۱۳87 ،
بنابراین اگر بخواهیم ،همه این قلمروهایی که انسان مؤمن با آنها ارتباط دارد
و هرکدام آداب هنجاری خاصی در اسالم برای آنها تعریفشده است را نام ببریم،
عبارتاند از:

 ارتباط با پیامبر ،امام و نایب خاص و عام ایشان
 ارتباط با پدر و مادر

 ارتباط با همسر ،فرزندان و خویشان
 ارتباط با یتیمان و مساکین

 ارتباط با همسایه ،همنشین و همراه
 ارتباط با مؤمنین و مسلمین

 ارتباط با موحدان و اهل کتاب
 ارتباط با کفار و مشرکین

 ارتباط با طاغوت و منافقین
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 ارتباط با مستکبرین
شاخصههای کالن ارتباطات انساني

آیتا ...جوادی آملی پایههای زندگی اجتماعی و روابط انسانی در اسالم را با
استفاده از آیات و روایات بر چند اصل و شاخصه کالن استوار میداند و معتقد
است تمام تعالیم آسمانی اسالم برمدار این اصول میگردد.
 -اصل توحید

اسالم ،زندگی اجتماعی استوار بر اصل توحید (یکتاپرستی) را عامل سعادت و
پیشرفت میخواند و اندکی دقت در تعالیم اسالم معلوم میسازد که تمام قوانین
اسالمی بر اساس توحید وضعشدهاند .هرگونه روابط انسانی در حیات اجتماعی
از قبیل روابط فرهنگی و تربیتی ،مشارکت تجاری و اقتصادی ،قراردادهای سیاسی
و نظامی بر مبنای همین اصل تنظیمشدهاند .در حقیقت ،این دسته از مسائل در
زندگی اجتماعی ،اموری نازل از مقام توحید است و مراتب صاعد آنها همان مقام
عالی توحید است ،پس توحید ،جامع همه تعالیم الهی است .اگر روابط زندگی بر
پایه توحید قرار گیرد ،نمی توان مدار زندگی را به دنیای مادی محدود دانست و
هر نوع بهرهکشی نیرومندان از ضعیفان را تجویز کرد (جوادی آملی.)۱8۹ :۱۳87 ،
 -اصل عدالت

دومین اصل طبق نظر آیت ا ...جوادی آملی که قوام حقیقت حیات انسانی به آن
است اصل عدالت است .دادگری همانند اصل توحید ریشه در نظام تکوین دارد:
بالعدل قامت السموات و األرض (ابن ابی جمهور ،ج  ،)۱0۳ :۴بنابراین نادیده
انگاشتن قسط و عدل ،مخالفت با نظام طبیعی و اهتمام به آن ،هماهنگی با نظام
هستی است .عمل به عدالت در زندگی اجتماعی از مهمترین تکالیف الهی
مسلمانان بوده و ظلم به حقوق دیگران از محرّمات و معاصی بزرگ به شمار
می آید( :إنَّ اهللَ یأمُرُکم أن تُؤَدُّوا االمَانَاتِ إلی أهلِها وإذَا حَکمتُم بَینَ النّاسِ أن
تَحکموا بِالعَدل)(نساء )۵8 :رعایت اصل عدالت ،به حیطه زندگی اجتماعی
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مسلمانان محدود نمیشود ،بلکه آنان مکلفاند با نامسلمانانی که به آنها ستم
نکردهاند با عدالت رفتار کنند( :سَمَّاعُونَ لِلکذِبِ اَکالُونَ لِلسُّحتِ فَإن جاؤک فَاحکم
بَینَهُم أو أعرِض عَ نهُم وإن تُعرِض عَنهُم فَلَن یضُرّوک شَیئاً وإن حَکمتَ فَاحکم
بَینَهُم بِالقِسطِ إنَّ اهللَ یحِبُّ المُقسِطین)(مائده ،)۴2 :پس در همه امور باید اصل
عدالت اجرا شود (جوادی آملی.)۱۹۱ :۱۳87 ،
 -اصل حسن معاشرت

از دیگر اصول کلی و بینالمللی روابط اجتماعی اسالم ،از دیدگاه آیتا ...جوادی
آملی حسن معاشرت با دیگران است .قرآن کریم نخست دستور به حسن گفتار با
مردم را داده است( :وقولوا لِلنّاسِ حُسنا)(بقره )8۳ :و شاهدی بر انصراف آن
به خصوص حوزه اسالم و ایمان وجود ندارد .البته این عموم یا اطالق همانند
عمومها و اطالقهای دیگر قابل تخصیص و تقیید است .آنان که در فرهنگ قرآن
مشمول (إن هُم إالّکاألنعامِ بَل هُم أضَلُّ سَبیال)(فرقان )۴۴ :و نیز مصداق شیاطین
االنساند (انعام )۱۱2 :مشمول جدّی دستور به حسن قول نخواهند بود (جوادی
آملی.)۳۵۹ :۱۳88 ،
 -اصل وحدت

افراد بشر یا دارای نسبنامه خانوادگیاند؛ یا دارای پایگاه فکری و اعتقادی واحد
و مشترکیاند که آنان را برادر یکدیگر میکند( :إنَّمَا المُؤمِنونَ إخوَة)(حجرات:
)۱0؛ یا دارای پایگاه مشترک تکوینیاند که منبع اصلی همه آنها پدر و مادر واحد
است که گذشته از وحدت نوعی انسانی و اشتراک انسانها در حقیقت واحد
انسانیت ،انتساب همگان به یک پدر و مادر را تأمین میکند .بر اساس همین
وحدت نوعی و نَسَبی است که دین خدا به جامعه اسالمی ،درباره حوزه داخلی
به رأفت و رحمت دستور میدهد( :إنَّمَا المُؤمِنونَ إخوَة فَأصلِحوا بَینَ
أخَوَیکم)(حجرات )۱0 :و هم درباره جوامع انسانی مسلمان یا نامسلمانان به
رعایت ادب و احترام و معاشرتی نیکو( :قولوا لِلنّاسِ حُسنا)( .بقره )8۳ :فرمان

403

404

 ،سال بیست وهفتم ،شمارة اول (پیاپي  ،)57بهار و تابستان 1399

حسن معاشرت با همه انسانها که از احکام بینالمللی اسالم است ،جز با وحدت
نوعی و اتحاد نَسَبی بشر زمینه امتثال و اجرا نمییابد(جوادی آملی.)67۳ :۱۳8۵ ،
 -اصل عقالنیت

آیتا ...جوادی آملی یکی از راههای سامان بخشیدن به ارتباطات انسانی را عنصر
عقالنیت یا حرف خوب زدن میداند .ایشان در سخنرانی خود در جمع اساتید و
دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران میفرمایند :کسی که حرفِ خوب
میزند جهانی است و جامعه بشریت او را میپذیرد .حرفِ خوب زدن را عقالنیت
به عهده دارد انسان تا مطلب برایش روشن نشود برهانی نشود این مطلب را نه
بنویسد و نه بگوید در جوامع روایی ما هم آمده است «کفی بالمرء کذباً أن یُحدّث
بکلّ ما سَمِع» .در دروغِ افراد همین بس که هر چه را شنید بگوید(جوادی آملی،
بیانات.)۱۳۹۱ ،
 -اصل صداقت

آیتا ...جوادی آملی یکی دیگر از راههای سامان بخشیدن به ارتباطات انسانی را
عنصر صداقت برمیشمرد .صداقت یا خوب حرفزدن ،یعنی هنرمندانه حرفزدن
و ادب در گفتار .انسان کسی را نرنجاند و دروغ هم نگوید .ایشان در مقام تشبیه
می فرمایند :وقتی انسان باادب حرف بزند ،هنرمندانه حرف بزند و خوب حرف
بزند مثلاینکه یک انسان تشنه را وقتی بخواهید سیراب کنید اگر آن آب لطیف را
در یک ظرف کثیف و آلوده بریزید او از این آب نمیخورد و رنج تشنگی را هم
تحمل میکند اما وقتی در ظرف بلورین به او آب بدهید کامالً مینوشد و سیراب
میشود و عطش او رفع می شود .قلم پاک ،این ظرف بلورین است ،بیان پاک ،این
ظرف بلورین است ،گفتار پاک ،این ظرف بلورین است ،ارتباطات صحیح ،این
ظرف بلورین است ،صداقت ،این ظرف بلورین است آن مظروف عقالنیت را
انسان در این ظرفها میریزد و ارائه میدهد (همان).

الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)

 -شاخصههای خُرد ارتباطات انساني

همان گونه که قبالً اشاره شد ،از مجموع بیانات و نوشتههای آیتا ...جوادی آملی
اینگونه استفاده میشود که مهمترین ارتباطات مؤمن در حوزه اسالمی ارتباط با
پیامبر صلیاهلل علیه و آله ،امامان معصوم علیهمالسالم و نائبان خاص یا عام ایشان
میباشد .ایشان در گام های بعدی ارتباط با والدین ،همسر و فرزندان ،خویشان،
یتیمان و مساکین ،همسایه ،همنشین ،همراه و جامعه مؤمنین و مسلمین را دارای
اهمیت دانسته و برای هر قلمرو آداب و دستوراتی ارائه میدهد.
ارتباط در حوزه توحیدی همان ارتباط با اهل کتاب است که در عقیده
خداباوری و خداپرستی با انسان مؤمن مشترک هستند .همچنین ارتباط در حوزه
انسانی شامل ارتباط با کفار و مشرکینی است که یا تحت لوای حکومت اسالمی
زندگی میکنند و یا تحتنظر طاغوت بوده اما قصد مانعتراشی برای اجرای احکام
اسالم را ندارند .ارتباط با طاغوت در خارج از جامعه اسالمی و ارتباط با منافقین
در داخل جامعه مسلمان و همچنین ارتباط با مستکبران و کسانی که مانع ترویج
دین خدا شده و اجرای احکام خداوند متعال را با چالش مواجه میکنند خود
قلمروهای مستقلی است که ارتباط انسان مؤمن با آنها در شرایط خاص و
بهصورت ویژهای تعریفشده است .باتوجهبه مطالب بیانشده و پیشنهاد الگوی
هنجاری ارتباطات میبایست شاخصههای خُرد هر حوزه و قلمرو ارتباطی طبق
نظر آیتا ...جوادی آملی مورد واکاوی قرار گیرد.
 -ارتباطات انسان مؤمن در حوزه اسالمي

باتوجهبه اینکه در جامعه اسالمی رابطه انسان مؤمن در قلمروهای متعدد و متفاوتی
تعریف می شود و از طرفی نوع ارتباط در هر قلمرو درعینحال که تحت یک
اصول کلی و شاخصههای کالن وجود دارد دارای شاخصههای جزئی و خرد نیز
میباشد؛ لذا در این بخش به بیان این شاخصهها از دیدگاه آیتا ...جوادی آملی
میپردازیم.
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 ارتباط با پیامبر ،امام و نائبان خاص و عام ایشان (حاکمان جامعه اسالمي)الف) محبت به پیامبر اولین الیه ارتباطي مؤمنین

پیامبر گرامی (ص) مظهر محبت کامل حقّ است ،زیرا خدای سبحان رسولش را
محور حبّ قرارداد و فرمود( :قل ان کنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل)(آل
عمران )۳۱ :پیامبر اکرم (ص) میفرماید« :ال یؤمن عبد حتی أکون أحب إلیه من
نفسه و یکون عترتی أحب إلیه من عترته و یکون أهلی أحب إلیه من أهله و یکون
ذاتی أحب إلیه من ذاته»(مجلسی ،۱۳6۳ ،ج )۱۳ :۱7؛ ایمان بندهای کامل نمیشود،
مگر اینکه من نزد او از خود او محبوبتر باشم (عالقهاش به من بیشتر از خودش
باشد) و عترت من نزد او ،محبوبتر از عترت خودش و اهلبیت من پیش او،
محبوبتر از اهلبیت خودش و ذات من پیش او ،محبوبتر از ذات خودش باشد.
ب) اطاعت از پیامبر مهمترین رکن ارتباط با ولي خدا

رسول گرامی ( ص) که منزّه از ضاللت و غوایت و واجد همه علوم و معارف
بوده است ،مدار اطاعت الهی قرار گرفت و خدای سبحان طی آیات مختلف،
فرمان پیروی از او را بیان فرمود( :اطیعوا اهلل و الرسول فان تولّوا()...آل عمران:
)۳2؛ (اطیعوا اهلل و الرسول لعلّک ترحمون)(آلعمران)۱۳2 :؛ رحمت در آیه،
رحمت خاص است که در پرتو اطاعت از خدا و پیامبر نصیب انسان میشود
(جوادی آملی.)۱0۱ :۱۳8۵ ،
 -ارتباط با امام

آیتا ...جوادی آملی در معنای رباط ،در آیه پایانی سوره آلعمران (یا ایها الذین
آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا )...احتماالت مختلفی را بررسی میکند که یکی
از معانی آن را ایجاد رابطه با آحاد و افراد جامعه مطرح کرده و معتقد است بر
پایه آیه (واعتَصِموا بِحَبلِ اهللِ جَمیعاً والتَفَرَّقوا)(آلعمران )۱0۳ :شکل میگیرد.
مهمتر از آنکه از بارزترین مصادیق آیه است ،ارتباط با امام و اولیای دین و ائمّه
معصومین (علیهمالسالم) است که اگر حاصل شود ،تضمینکننده سعادت و
سیادت دنیا و آخرت مردم و نظام اسالمی است (جوادی آملی.)7۹2 :۱۳78 ،

الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)

 -ارتباط با فقیه

در دیدگاه آیتا ...جوادی آملی طبق آیه شریفه «اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و
اولی االمر منکم» اطاعت از اولی االمر واجب است .این اطاعت در زمان حضور
امام با رعایت اوامر و نواهی آن امام معصوم تحقق مییابد و در زمان غیبت با
پیروی از فقیه جامعالشرایط که از طرف امامان معصوم (علیهمالسالم) نصبشده
است .همان گونه که اگر در زمان حضور ،امام ،شخصی را به فرماندهی یا والیت
بر کسانی نصب می کرد ،اطاعت از او واجب بود و وی بر مردم والیت داشت ،در
زمان غیبت نیز فقیه جامع الشرایط ،دارای والیت است( ،جوادی آملی:۱۳8۹ ،
 )27۹چنانکه امام صادق(علیه السالم) فرمودند :من جاء من الفقهاء صائناً لنفسه،
حافظاً لدینه ،مخالفاً علی هواه ،مطیعاً ألمر مواله ،فللعوام أن یقلّدوه (شیخ حر
عاملی ،ج .)۱۳۱ :27
هرکسی از فقهاء که خود نگهدار ،محافظ دین خود ،مخالف هوای نفس خود
و مطیع امر امام خود باشد بر دیگران واجب است او تقلید کنند.
 -ارتباط با والدین

آیتا ...جوادی آملی طبق آیات قرآن کریم آغاز هدایت جامعه را از افراد خانواده
میداند؛ زیرا جامعه را قوم و قبیله و عشیره و گروه میسازد و هر یک از اینها نیز
از کانون خانواده و افراد آن سرچشمه میگیرد (جوادی آملی )۱۴ :۱۳8۵ ،ایشان
معتقد است ،قرآن در رابطه فرزندان و والدین ،بر احترام به والدین و تشکر از
زحمات آنان ،بهویژه مادر ،تأکید میفرماید؛ خدای سبحان احترام به پدر و مادر و
اطاعت و سپاسگزاری از آنان را در کنار شکر و پرستش خویش میآورد تا عنایت
و اهتمام خود به این امر را نشان دهد .در مکتب قرآن و اسالم ،فرزندان باید با
والدین خود با قول کریم و فروتنی گفتوگو کنند و در حق پدر و مادر خداپرست
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خویش دعای خیر و درخواست مغفرت داشته باشند(۱جوادی آملی۱۳7۹:۳7۱ ،
.)۳7۳ -ارتباط با همسر ،فرزندان و خویشان

خدای سبحان ،ضمن اینکه نسبت به والدین ،امر به احسان میکند ،عقوق و عصیان
آنان را حرام میداند ولی برای همسران ،تنها در حکمی کلی رعایت حقوق آنان
را الزم دانسته است( :وعاشروهنّ بالمعروف) (نساء )۱۹ :و برای فرزندان نیز تنها
به رعایت مسائل مالی آنان سفارش کرده ،میگوید( :یوصیکم اهلل فی أوالدکم
للذَّکر مثل حظّ االُنثیین)(نساء )۱۱ :و البته فتنه بودن و ناپایدار بودن آنان را گوشزد
میکند( :أنّما أموالکم وأوالدکم فتنة)(انفال ،)28 :همچنین اگرچه اسالم
خویشاوندان را در اولویت ارتباطی قرار داده و برای انواع آن احکام و دستوراتی
مثل صله ارحام ،ارث ،اولویت پرداخت زکات و...صادر کرده است (جوادی آملی،
 .)۵62 :۱۳7۹اما در هیچ یک از این موارد (همسر ،فرزندان و خویشان) تعبیر به
وجوب احسان و نیز حرمت عقوق ندارد و در پارهای از موارد به دشمن بودن
بعضی از آنها درعینحالی که قطع رحم را جایز نمیداند ،اشاره میکند(2.جوادی
آملی.)۳77 :۱۳7۹ ،
 -ارتباط با یتیمان و مساکین

ارتباط و حسن معاشرت با یتیمان و مساکین از مواردی است که در قرآن و در
بیان آیتا ...جوادی آملی به آن تأکید بسیار شده است .توصیه به عدم بیمهری و
اذیت یتیمان ،پرستاری و احسان به ایشان ،پرهیز از تصرف و سوءاستفاده از اموال

( .1و بالوال دین إحسانا إمّا یبلغنّ عندک الکبَر أحدهما أو کالهما فال تقل لهما أُفٍّ و ال تنهرهما و قل لهما
قوالً کریماً و اخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة وقل ربّ ارحمهما کما ربّیانی صغیراً)(اسراء 2۳ :ـ .)2۴
( .2یا ایها الّذین امنوا إنّ من أزواجکم وأوالدکم عدوّاً لکم فاحذروهم)(تغابن.)۱۴ :

الگوی هنجاری ارتباطات انساني در اندیشه(...ابراهیم فتحي)

ایشان و درنهایت «معاشرت بر اساس احسان و مصلحت» یتیمان طبق آیات
شریفه۱از آداب رفتاری با ایشان است (جوادی آملی.)77 :۱۳8۵ ،
 -ارتباط با همسایه همنشین و همراه

رعایت حق همسایه بر اساس آیه (والجارِ الجُنُب) حتی اگر همسایه دور یا اجنبی
(بدون نزدیکی) و بیگانه بدون خویشی2باشد ،الزم است .آیتا ...جوادی آملی بر
اساس مبانی دینی معتقد است ارتباط با همسایه در حاشیه ارتباطات خانوادگی
قرار دارد؛ چرا که ارتباطات خویشاوندی بدون خانواده و ارتباطات همسایگی
بدون خانه که محل استقرار خانواده است ،بیمعنی است .در ارتباط با همسایه
نسبت به ارتباط با خویشاوند دو تفاوت عمده ذکرشده است یکی اینکه همسایه
از انسان ارث نمیبرد و دیگر اینکه قطع ارتباط با همسایه بد مجاز شمردهشده
است درحالیکه قطع رحم جایز نمیباشد .ارتباط با همسایه تا شعاع چهل خانه
موجب پیدایش حق همسایگی است و خدای سبحان رعایت حقوق همسایگان
را واجب کرده و کسی که این حقوق را رعایت نکند در حدّ خودش مشمول
(ویقطعون ما أمر اهلل به أن یوصل) است .البته شعاع چهل خانه اختصاصی به
مجاورت افقی و حدود چهارگانه معهود ندارد ،بلکه جوار عمودی برجنشینان را
شامل می شود؛ یعنی ،جهت باال و پایین نیز برجهات چهارگانه معروف افزوده
میشود(جوادی آملی.)۵62 :۱۳7۹ ،
همنشین و همراه نیز مانند همسایه بهخاطر مصاحبت و همراهیشان با انسان
مؤمن نسبت به او حقی پیدا میکنند که این حق از دیدگاه آیتا ...جوادی آملی
بر اساس آیات قرآن قابلاثبات میباشد .کلمه «جَنب» در آیه  ۳6سوره نساء به
معنای کنار نزد یک است و (الصّاحِبِ بِالجَنب) یعنی کسی که با شخصی انس و
( .۱قل اصالح لهم خیر)(بقره )220 :و (بِالوالِدَینِ اِحساناً وبِذِی القُربی والیتامی والمَساکینِ) (نساء.)۳6 :
 . 2بیگانه در برابر خویشاوند است ،گاه بیگانه از جهت اعتقادی (غیرمسلمان) و زمانی بیگانه به معنای
دور.

409

410

 ،سال بیست وهفتم ،شمارة اول (پیاپي  ،)57بهار و تابستان 1399

مصاحبتی دارد؛ چه در محیط منزل یا محل کار یا در مجامع و محافل دیگر،
بنابراین ،به خانواده ،ارحام و اقربا ،همنشین ،همسایه ،همکار ،شریک ،همراه،
همسفر و هرکسی که بهنوعی با انسان رابطه دارد باید احسان کرد (جوادی آملی،
 ،۱۳88ص .)602
باتوجهبه اینکه در چهار قلمرو ارتباط با والدین ،ارتباط با همسر ،فرزندان و
خویشان ،ارتباط با یتیمان و مساکین و ارتباط با همسایه ،همنشین و همراه که
قلمروهایی بینالمللی هستند دستور به احسان آمده است آیتا ...جوادی آملی
میفرماید  :در دستور احسان نسبت به دیگران دو وظیفه است :رفع نیاز آنها و
حفظ کرامت آنان .برخی نیاز دیگران را رفع میکنند؛ لیکن به آنان اکرام نمیکنند

و بعضی نه رفع نیاز میکنند و نه اکرام (جوادی آملی.)60۴ – ۵۹۹ :۱۳۹۳ ،
 -ارتباط با جامعه ایماني (امت اسالمي)

آیتا ...جوادی آملی معتقدند روش هدایت قرآن از فرد و خانواده و عشیره آغاز
میشود و به جامعه ایمانی گسترش مییابد .قرآن کریم همه مؤمنان را اعضای
یک خانواده دانسته ،میان آنها پیوند اخوّت برقرار میکند (إنّما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بین أخوَیکم ،حجرات.)۱0 :
 -ارتباط با منافقین در جامعه اسالمي

آیتا ...جوادی آملی «شناخت منافقین در جامعه اسالمی و قطع ارتباط مؤمنین با
ایشان» را ضروری می داند .ازنظر ایشان در بسیاری از آیات قرآن ،خداوند به
شدت از رفتار اجتماعی منافقان انتقاد میکند و مؤمنان را از دوستی با آنان
بازمیدارد( :ومِنَ النّاسِ مَن یقولُ آمَنّا بِاهللِ وبِالیومِ اآلخِرِ وما هُم بِمُؤمِنین ،بقره.)8 :
منافقان باخدا و مؤمنان خدعه میکنند( :یخَادِعُونَ اهللَ والَّذینَ آمَنُوا وما یخدَعونَ
إالّ أنفُسَهُم وما یشعُرون) (بقره )۹ :و با کافران پیمان دوستی میبندند نه با
مسلمانان( :ألَّذینَ یتَّخِذونَ الْکافِرِینَ أولِیاءَ مِن دونِ المُؤمِنین)(نساء ،)۱۳۹ :به همین
جهت خداوند آنان را با کافران در جهنم گِرد هم میآورد( :إنَّ اهللَ جامِعُ المُنَافِقِینَ
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وَالْکافِرِینَ فی جَهَنَّمَ جمیعاً)( .نساء )۱۴0 :این اجتماع در جهنم ،موقت است و به
معنای همرتبه بودن نیست ،زیرا درکات منافقان از کافران پایینتر است( :جوادی
آملی( )2۴۳ :۱۳87 ،إنَّ المُنَافِقِینَ فِی الدَّرک االسفَلِ مِنَ النّار ،نساء.)۱۴۵ :
 -ارتباطات انسان مؤمن در حوزه توحیدی

حوزه توحیدی حوزه مربوط به موحدان است ،دراینخصوص باید بدانیم که با
مسیحیها ،یهودیها ،زردشتیها و همه کسانی که خدا را قبول دارند چگونه رفتار
کنیم.
برخی از قلمروهای ارتباطی حوزه جامعه اسالمی در حوزه جامعه توحیدی
نیز وجود دارد که ازجمله این قلمروها ارتباط با والدین ،ارتباط با همسایه،
همنشین و همراه میباشد یعنی اگر والدین ،همسایه ،همنشین و همراه از اهل
کتاب هم باشند همچنان حقوق ایشان با اندک تفاوتی برعهده انسان مؤمن باقی
است.
 -اتحاد در حوزه پیروان ادیان توحیدی

مهمترین وظیفه هنجاری انسان مؤمن در این حوزه «اتحاد با ادیان توحیدی» است.
در این باره آیتا ...جوادی آملی به دو آیه از قرآن کریم اشارهکرده و درباره آن
دو ،مطالبی بیان مینمایند.
الف) آیه ایمان به همه پیامبران و کتب آنان (امن الرّسول بما أُنزل إلیه من ربّه
والمؤمنون کلٌّ امن باللّه ومالئکته وکتبه و رسله النفرّق بین أحد من رسله ،بقره:
.)28۵
ب) آیه دعوت اهل کتاب به وحدت (قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمةٍ سواء
بیننا و بینکم أالّ نعبد إالّ اهلل والنشرک به شیئاً والیتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون
اهلل ،آل عمران)6۴ :؛ (جوادی آملی.)66۹ :۱۳8۵ ،
 -ارتباطات انسان مؤمن در حوزه انساني
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اسالم با تعالیم آس مانی خود دیوار بلند نابرابری حقوقی و اجتماعی را ویران
ساخت و همه قبایل و اقوام را یکسان نگریست و اعالن کرد که مرد و زن،
سیاه وسفید ،عرب و عجم و راعی و رعیت مسئولیتشان مختلف است؛ لیکن در
برابر احکام الهی برابرند .این بینش توانست تحوّلی عظیم در حیات اجتماعی
انسان ایجاد کند و بشر را از زندگی پست بَدَوی و اسارت ،به حیات بلند اجتماعی
و ربَاوت ارتقا بخشد (جوادی آملی.)20۵ :۱۳87،
 -ارتباط با کفار و مشرکین

اسالم با کفر و شرک هیچ پیوندی و هیچ آشنایی و آشتیای ندارد؛ لیکن همین
اسالمی که کفر را باطل میداند ،کافر را به حقیقت مایل میداند ،هرچند در تطبیق
آن اشتباه میکند؛ یعنی کافر میخواهد به سراغ حقیقت برود؛ ولی به بیراهه افتاده
و آنچه را یافته است مطلوب وی نیست .سرّش آن است که کافر فطرت مشترک
انسانی را دارد ،هرچند کفر باطل است و برهانپذیر نیست ،ازاینرو تنظیم روابط
انسان های مسلمان و موحد با کافر ،روی بخش مشترک فطرت آنهاست .آیتا...
جوادی آملی بر اساس آیات قرآن درباره رابطه با کافران میفرماید آنان که به
جامعه اسالمی ضرری نمیرسانند و برضد مسلمانان توطئهای نمیکنند ،گرچه
دین و اعتقادشان مبغوض شماست ،خدای سبحان شما را نهی نمیکند که با آنان
رابطه مسالمت آمیز و نیکی و عدالت داشته باشید ،چون خداوند ،عدالتگران را
دوست دارد( :جوادی آملی( )2۳8 :۱۳87 ،الینهکمُ اهللُ عَنِ الَّذینَ لَم یقتِلوکم فِی
الدّینِ ولَم یخرِجوکم مِن دیرکمان تَبَرّوهُم وتُقسِطوا اِلَیهِم اِنَّ اهللَ یحِبُّ المُقسِطین،
ممتحنه.)8 :
 -ارتباط با طاغوت

ازنظر آیتا ...جوادی آملی مراد از طاغوت گاهی شیطان است و گاهی دشمنان
اهلبیت علیهمالسالم منظور است؛ اما بههرحال در هر جامعهای اگر حاکمانی غیر
الهی حکمرانی کنند و بهاصطالح ،طاغوت وجود داشته باشد وظیفه انسان مؤمن،
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«تبرّی و اجتناب از طاغوت» است( .أنِ اعبُدُوا اهللَ واجتَنِبُوا الطّاغوت)(نحل )۳6:و
(والَّذینَ اجتَنَبُوا الطّاغوتَ أن یعبُدوها وأنابوا اِلَی اهلل)(زمر( )۱7:یریدونَ أن
یتَحاکموا اِلَی الطّاغوتِ وقَد اُمِروا أن یکفُروا بِه)(نساء )60 :بنابراین قرآن کریم
اجتناب از طاغوت و کفر به او را بیان میکند تا مرجع مردم قرار نگیرد و در آیات
اشاره شده میفرماید که مردم موظفاند به خدا و رسول مراجعه کنند (جوادی
آملی.)۳۱۳ :۱۳8۹ ،
 -ارتباط با استکبار

از منظر آیتا ...جوادی آملی ظلمستیزی اسالم دو بخش دارد« :ظلم نکردن» و
«زیر بار ظلم نرفتن» .ظلم به معنای هرگونه تجاوز از حق ،در اسالم مذموم است.
حکما آن را سه قسم (ظلم میان انسان و خدا ،انسان و نفس او ،بین او و مردم)
دانسته اند که یک بخش آن اجتماعی است( :واهللُ الیحِبُّ الظّالِمینَ)( .آلعمران:
 )۵7خدا مردم ظالم را در م سیر هدایت و کمال قرار نخواهد داد( :واهللُ الیهدِی
القَومَ الظّالِمینَ)(آلعمران )86 :بلکه آنان را نابود میکند( :جوادی آملی:۱۳87 ،
( )2۳۴فَأوحی إلَیهِم رَبُّهُم لَنُهلِکنَّ الظّالِمِینَ)( .ابراهیم )۱۳ :اسالم نه دین سلطهپذیر
است و نه سلطهگر ،چون معیار این روابط را قسط و عدل تنظیم میکند .اسالم
درعینحال که در سوره مبارکه «ممتحنه» رابطه با کافران را امضاء کرده ،در سوره
«انفال» و «توبه» رابطه با مستکبران را امضاء نکرده ،چون با کافر زندگی
مسالمتآمیز ممکن هست ،چرا که علی رغم عدم پذیرش اصول الهی اصول انسانی
را میپذیرد؛ اما مستکبر نه اصول الهی را می پذیرد و نه اصول انسانی را (جوادی
آملی.)۱7۵ :۱۳88 ،
نتیجهگیری

در حوزه تفکر اسالمی ،آیتا ...جوادی آملی معتقد است :ارتباطات انسان در چهار
حوزه ارتباط با خدا ،ارتباط با خود ،ارتباط با دیگر انسانها و ارتباط با طبیعت
شکل میگیرد که از این میان باتوجهبه تعریف ایشان از انسان بهعنوان «حیّ متألّه»
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ارتباط انسان با دیگر انسانها را بر اساس فطرت یکسان الهی میداند .آیتا...
جوادی آملی وظیفه ارتباطی انسان مؤمن را در سه حوزه اسالمی ،توحیدی و
انسانی تبیین نموده و در حوزه اسالمی معیار عقیده و میزان ارتباط با مبدأ هستی
و در حوزههای توحیدی و انسانی معیار فطرت مشترک انسانها را بهعنوان محور
پذیرفته اند و روابط انسانی را بر اساس این معیارها تنظیم مینمایند .ایشان هر
حوزه ارتباطی را شامل قلمروهای ارتباطی مشترک و خاصی میداند .قلمروهای
مشترک قلمروهایی هستند که در همه حوزهها با اندک تفاوتی در شاخصههای
ارتباطی وجود دارند .بهاینترتیب قلمروهای مشترک عبارتاند از :ارتباط با
والدین ،ارتباط با همسر ،فرزندان و خویشان ،ارتباط با یتیمان و مساکین ،ارتباط
با همسایه ،همنشین و همراه؛ اما قلمروهای خاص در حوزه اسالمی عبارتاند از
ارتباط با پیامبر (امام و نایب خاص و عام ایشان) ،ارتباط با مؤمنین و مسلمانان و
ارتباط با منافقین .در حوزه توحیدی همان ارتباط با اهل کتاب و در حوزه
بینالمللی عبارتاند از ارتباط با کفار ،ارتباط با طاغوت و ارتباط با مستکبرین.
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نمودار  :1الگوی هنجاری ارتباطات انساني
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