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 الگوی ارتباطی قرآنی

 «اِن. اِل. پی»های الگوی ارتباطی با توجه به گزاره 

 nmasoodn20@gmail.com   اجتماعی دانشگاه صدا و سیمادانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مسعود رفیع / 

 19/4/9911 پذيرش:     91/91/9911 دريافت:

 چکیده
بر این باورند که اگر کسـی در ایـن « اِن. اِل. پی»الگوي جدیدي در علم ارتباطات است. پژوهشگران « اِن. اِل. پی»

که تواند همان فضيلت را به دسـت وورد، دروـورتیرا کسب کرده که مطلوب دیگري است، او نيز میجهان فضيلتی 

راضی به پرداخت هزینه، زمان و تالش الزم براي ون باشد. هدف اولی این پژوهش به دست ووردن الگوي ارتباطی 

ر این تحقيق، تحليل محتوا است، است. روش پژوهش د« اِن. اِل. پی»هاي الگوي ارتباطی قرونی با توجه به شاخص

از طریق قرون کریم، الگوي ارتباطی قرونی به « اِن. اِل. پی»هاي الگوهاي ارتباطی به این وورت که با توجه به مقوله

وید. نتيجة حاول از این پژوهش به دست ومدن الگوي ارتباطی قرونی شامل نحوة برقراري ارتباط کالمـی دست می

اي( با توجـه بـه هاي وینهواکوگ و زبان بدن( و همچنين نحوة برخورد با دستگاه عصبی )نورونکالمی)سيستم و غير

 هاي قرونی است. وموزه

 .NLPریزی عصبی، ارتباطات قرآنی، الگوی ارتباطی. رنامه، ب«اِن. اِل. پی» ها:کلیدواژه
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 مقدمه
موفت  وشیده نیست.. ارتبتا  كسی پثیر ارتباطات بر أامروزه نقش و ت

زنتدگی گونتاگون   ا در شتوونانستان ةشک رمتز موفقیت.   تبی

استت.. تحصتتی،ی، شتت ،ی، متتز بی، زناشتتویی و آمتتوز  و پتترور  

تحقیقتات  و سایر متخصصان ع،وم اجت اعی و ارتباطاتشناسان روان

و نقتش بتارز ارتبتا  را اند گسترده و پیگیری در این زمینه انجام داده

-Neuro« )ان.ال.پتی» ،د. در ایتن میتانستازنتر می ر روزه برجسته

linguistic programming )ای از ع،تتتوم بتتته عنتتتوان شتتتا ه

 تای شناسی با تحقیقات و آزمایششناسی و عصبشناسی، زبانروان

ه متا گونتاگون بت ای ثر را در زمینتهؤفنون برقراری ارتبتا  مت ، ود

 د د.آموز  می

ة ،یاس. كه بته وست از ع،م ارتباطات یدیجدالگوی « .پیاِل.اِن»

بعتد از  ی ا  کاران آنها در ستال گریو د بندلر چاردیرو ندریجان گر

ع،تم اكنتون بته طتور گستترده در  نیتشروع به رشتد كترد. ا 0791

درمان، آموز  و پرور  بته كتار گرفتته  ،یابیفرو ، بازار .،یریمد

از ایتن ع،تم ارا ته تعاریف زیادی  (.01ص ، 0831 ک،ی ی)د شودیم

 .. ازج ،ه:شده اس

بتاره این ، دردرمـانی سـاده «ان.ال.پـی»در كتتا   دورمات -

 ا را ن ای ذ نی یا م تزی در بسیاری از رو  «ان.ال.پی»گوید: می

 (.01، ص 0831)دورمات، اس.

ــت دررواندر كتتتا   ستتی ور - ــد موفقي ــی جدی ــارةشناس  ب
 نر و ع،م موف  شتدن و بته  «ان.ال.پی»كند: بیان می «ان.ال.پی»

 (.01، ص 0891اكونور و سی ور، ) ك ال رسیدن اس.

وميـز بـا ارتبـاط موفـقدر كتتا   «ان.ال.پی»دربارة  دی یک -

نستبتا  الگتوی ریزی عصتبی كممتی برنامتهنویسد: می «ان.ال.پی»

 (.01، ص 0831)دی یک،  جدیدی در ع،م ارتباطات اس.

در  ،ندر جهتا «ان.ال.پتی»گزاران اص،ی از بنیان ریچارد بندلر -

 «ان.ال.پتی»نویستد: می «ان.ال.پـی»وميز بـا ارتباط موفقيتكتا  

تکنیتک بترای برقتراری چنتد نگرشی كنجکاوانه و غریب متشکل از 

 (.11، ص 0831)بندلر،  ارتباطی بهتر اس.

شتیوة الگتوبرداری است.. در ایتن  «ان.ال.پتی»رمز موفقی. در 

. و دق. رسیدن بته سرع ، ای موف با الگوبرداری از ن ونه ،ارتباطی

  یشته از بهتترین  «پی.اِل.اِن»الگوبرداری دریابد.  دف افزایش می

 ای شتا  بتا توجته بته  ،گیرد. در ایتن پتهو شمنبع صورت می

 ،ترین منبتع بشتری.ترین و كاملاز جامع «پی.اِل.اِن»رتباطیالگوی ا

 بهبا توجه ی مؤثر تا الگوی ارتباطاس. یعنی قرآن كریم استفاده شده 

 ایجاد گردد. «پی.اِل.اِن»ارتباطیالگوی 

ابتتتدا بتته وستتی،ه رو  استتنادی بتته تشتتری   ،در ایتتن پتتهو ش

بترای  ،پردازیم، و در ادامتهمی «پی.اِل.اِن»رتباطی الگوی ا ای گزاره

 تای گتزاره ،ع،وم رفتتاری ةرسیدن به الگوی كارآمد و جامع در حوز

 كنیم.محتوا می را از طری  قرآن كریم تح،یل «اِن.اِل.پی»

 

 تعريف مفاهیم
 «اِن.اِل.پی»الف. 

«NLP » كه عبارت اس. از:از سه عامل تشکیل شده 

 تای آن این قس . با م ز و ستایر ع ،کرد: (Neuro) عصب. 0

 تایی شامل استتفاده از حتواو و تعبیتر و تفستیر چیزو  مرتبط اس.

ینتتد ا  چنتتین شتتامل فرد. كتته در اطتتراف شتت ا قتترار دارشتتود می

ثیر أبتر افکتار، احساستات و رفتتار شت ا تتشود كه میشناسی عصب

 (.1ص ، 0839گزارد )برن، می

(: این بخش به زبان و چگتونگی Linguisticت كممی ) زبانی. 1

شامل چگونگی استفاده از زبان در حتین و  استفاده از آن مرتبط اس.

د شتومیآنهتا  ثیرگتزاری بترأت ةبرقراری ارتبتا  بتا دیگتران و نحتو

 (.1ص ، 0831دی یک، )

مترتبط  تا و رفتتاری بته الگو: (Programmingریزی )برنامه. 8

كنتیم، و شتامل افکتار درونتی و گیریم و تکترار متییاد میاس. كه 

ه بته شت ا در ارزیتابی شترایط، حتل شتود كتمی ای رفتتاری قالب

 (.1، ص 0831كند )دی یک،  ا ك ک میگیریمشکمت و تص یم

شتامل ارتباطتات كممتی، ارتبتا   «پتی.اِل.اِن»ی ارتباطالگوی 

 ة  چنتین در حتوزشود. وگ و زبان بدن( میكغیركممی )سیستم وا

، در ادامته) پتردازدای متی تای آینتهبه بررسی نورون ،شناسیعصب

  وا د آمد(.تعریف آنها 

 

 ارتباط کالمیب. 

 تایی است. كته  ا و مهتارتزندگی اجت اعی مست،زم كسب توانایی

از ج ،ته شتود  می گیتری آنهتا، زنتدگی انستان مختتلكتاردون بهب

د تد. نفسته استاو ارتبتا  را شتکل متی ای كممی كه فیارتبا 
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فرستنده و گیرنده دو عامل صاحب شتعور در فراینتد ارتبتا  كممتی 

مسا ل حقوقی، ا مقی و عبتادی  ریتک بیتان  ، ستند كه در قرآن

كند بایتد ادا مییند ارتبا  ادر فراز ج ،ه كممی كه متک،م   شده اس.

یتا   با فطرت و مزاج  ود و گیرنتدگان ستازگار باشتدمبتنی بر آیینی 

گیرنتدگان نیتز . اینکه به قدر عقول گیرندگان، مفا یم را عرضه كنتد

.  ا را شناسایی كنند و بهتترین آن را برگزیننتداند تا كممشده فموظ

نیازمنتد معیتار ع تل  ،كاملثر و برای برقراری یک ارتبا  كممی مؤ

  یشه از بهتترین منبتع  «پی.اِل .اِن»اینکه در برای مناسب  ستیم. 

در  ،بته   تین منرتور ،گیردمحتواد ی صورت می ،با توجه به  دف

ثر ؤمعیار ع ل یک ارتبا  كممی مت ،قرآنی ای این پهو ش از آموزه

 و كارآمد استخراج شده اس..

 

 ارتباط غیرکالمیج. 

، ای بر توردار است.ارتبا  غیركممی از ا  ی. ویهه «.ال.پیان»در 

گوییتد مهتم آنچته متی»گویتد: بیتان قتدی ی میای كه یک گونهبه

 91از   زبتان بتدن بتیش«. گویید مهم اس.چگونه می  اینکه نیس.

د نتد. اگتر  ا را انتقال متیدرصد پیام 18لحن صدا  ا، و درصد پیام

 ،مطتر  كنتیم « تای غیركممتیپیام»ن این دو را با  م تح. عنوا

 تای  ای ارتبتاطی از طریت  پیامدرصد پیام 78كه گیریم نتیجه می

 (.11ص ، 0831دی یک، ) شوندیركممی منتقل میغ

 ای ارتبا  بجتز ك، تات  ای غیركممی شامل ت ام جنبهارتبا 

گونتتته كتتته آن، (. بتتتدون تردیتتتد131ص ، 0897 )وود،  ستتتتند

گو بترای و ا از زبتان گفت.نرر دارند انسانآن اتفاق نرران برصاحب

د تد كته  ا نشان میاما نوع رفتار انسان  برندتعاممت  ود بهره می

 در انتقتتال اطمعتتات اذعتتان دارنتتد زبتتان و بیتتان آنهتتا بتته نارستتای

 (.090ص ، 0898)فرگاو،

در كتابش، بحث ارتبا  غیركممی را از یادآوری حركتات  شول ن

نویسد: در كند و مییادماندنی او آغاز می ای بهدر فی،م پ،ینچارلی چا

بتدون   ای صام.، چالی چاپ،ین توانست. بتا ت اشتاگرانشفی،م ةدور

ا ،حركتات محتحکش،  ایش، چهترهكمم ارتبا  برقرار كند. دس.

)محستتنیان  كردنتتد تای او را منتقتتل متیپیتتام ة تتایش،   تلبتاو

 (.111ص ، 0831راد،

و  تر  ،گیرنتدشکل می «رفتار»و  «كمم»دو بستر  در متون نیز

ای از روابط كممی و غیركممی را به ن تایش تنیده مدرة متنی شبک

تواند به عنوان محتور گزارد. در این میان، ارتباطات غیركممی میمی

 تای كممتی، ذ تن  واننتده را درگیتر و بته شنا . و ارزیابی پیام

(. ارتبا  013ص ، 0831راد،محسنیان) كند واندن ادامه متن ترغیب 

« زبتان بتدن»و  «وگكسیستم وا»شامل  «پی.اِل.اِن»كممی در رغی

 كنیم:آن را بیان می ای اس. كه در ادامه، شا  

 

 وگکسیستم واد. 

گزاری بر دیگتران، بته كتار فنون مؤثر ارتباطی و تأقس . دیگری از 

بته معنتای  «پیان.ال.»در  «واكوگ. »اس.« سیستم واكوگ» بردن

 ارتباطی بینایی، شنوایی، المسه، بویایی و چشتایی است. ای دستگاه

 .(011ص ، 0878)معدلی،

چشتیدن و  )شنیدن، دیدن، بو یتدن، از پنج حس ك،یانسانی   ر

ل س كردن( بر وردار اس.. ش ا از این حواو برای ارتبا  با دنیتای 

توانتد در ن حواو میمداوم از ای ةكنید. استفاداطراف  ود استفاده می

حواو بته شت ا ك تک ن اید. ص ی ی به ش ا ك ک  برقراری ارتبا 

آنتالیز شترایطی ، بته تا بتوانید پیرامون  تود را بهتتر شتنا ته كندمی

 (.01، ص 0839د د )برن، كه برایتان رخ میبپردازید 

 

 . زبان بدن ه

را بته زبتان بتدن ؤثر، بایتد برای ایجاد یک ارتبا  مت «ان.ال.پی»در 

متخصصتتان زبتتان بتتدن آن را بتته كتتار گیتتریم. درستتتی بشناستتیم و 

تترین زبان بدن بیانگر واقعی احساسات ش اس.. ولی بتزرگ :معتقدند

بتا دیتدن یتک نشتانه بته یتک   طر از این برداش. این اس. كه ما

بترای ، ای نتداردتنهتایی معنتای ویتههبه «ژس.» نتیجه برسیم. یک

بدن حاصل پیام ارتباطی  اصتی است.  اینکه مط ون شویم كه زبان

 بایتتد بتته وضتتعی. ك،تتی بتتدن و   چنتتین شتترایط آن توجتته كنتتیم

را زبان بتدن  ةد ندعناصر تشکیل، در ادامه (.11ص ، 0831)دی یک،

 كنیم.بررسی می

 

 اينورون آينهو. 

نخستتین بتار بته ( Mirror neurons« )ای تای آینتهنورون» ةپدید

كشتف شتد. آنهتا در « پارمتا»ی در دانشتگاه دانش ندان ایتالیایة وسی،

 تتایی كتته بعتتد ا نتتام یتتک كشتتف ناگهتتانی متوجتته شتتدند نتتورون

به آنها داده شد،  م زمتانی كته یتک می تون « اینه ای آینورون»
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كش شتی را بتا انگشتتانش  ،)متلم  د تد ود  ع ،ی را انجام متی

بهی دارد( و  م زمانی كه به طور منفعل شا د انجام ع تل مشتابرمی

ایتن . شتونداز سوی می ونی دیگر یا یک انستان است.، شت،یک متی

د ند كه م ز یک حیوان چگونه رفتاری را كه یک  ا نشان مینورون

انجتام وستی،ه، كنتد و بدینگردانی مید د، رمزحیوان دیگر انجام می

شتود. ابتتدا پهو شتگران آن رفتار در   ان لحره یا بعد ا آسان متی

حركتتتی پتتیش( Cortcx« )سكتترتک»در قستت .   تتا راایتتن نتتورون

 ا كشف كردند. امتا تحقیقتات حتاكی از آن است. كته نرتام می ون

 تای   چنتین نتتایج پتهو ش مشابهی در م ز انستان وجتود دارد.

 ا در م ز انسان بتا می تون د د جایگاه این نوروننشان میگوناگون 

 (.71، ص 0837 كیان ارثی،و  سیف)   پوشی دارد

 

 از منظر قرآن کريم «پی .اِل .اِن»
 ،ترین منبع بشتری.ترین و بدون نق از طری  جامع ،در این قس .

تح،یتل  «پتی.اِل.اِن»رتبتاطی الگتوی ا تای گزاره ،یعنی قرآن كریم

ع،توم رفتتاری دست.  ةكارآمتد در زمینت یشوند تا به الگویمحتوا می

 :یابیم

 

 ارتباط کالمی. 1

است. كته از آن « پتی.اِلان.»فتر  گونه كه اشاره شد، پتیش  ان

كنتد. در ایتن پتهو ش، بهترین منبع با توجه به  دف الگوبرداری می

تترین و از جتامع ،برای رسیدن به یک ارتبا  كممی كارآمد و جتامع

تح،یتل محتتوا   ،یعنتی قترآن كتریمترین منبع بشتری.، بدون نق 

ممتی صورت گرفته اس. تا به الگوی مناسب در برقتراری ارتبتا  ك

 دس. یابیم.

از  «ارتباطتات»طبت  تعریتف  اصل فطرت در ارتباطات کالمی:الف. 

گتزار ثیرتوانتد تتأپیام كممی در صتورتی می ،راددكتر محسنیاننرر 

 مشابه آنچه مدنرر فرستنده بوده است.، معنایی را ،باشد كه در گیرنده

شتود كته بتر استاو اصتولی این امر زمانی حاصل میایجاد كند  و 

را  «فطترت»شترک بتین فرستتنده و گیرنتده اتفتاق بیفتتد. اصتل م

ترین مشتركات بتین فرستتنده و گیرنتده یکی از مهم ةملابتوان بهمی

رغم تفاوت در محتیط مخاطبان، به ت ام. در حقیق.، پیام معرفی كرد

در یک ویهگی بتا دیگتر مخاطبتان ، فر نگی و زیستی و تنوع نیازی

  ت ایل دارند و از باطتل بیزارنتد، به ح ا ان. برای ملال، انسیکسانند

مادر به فرزنتد كته امتری تع،ی تی نیست.، ب،کته فطتری و  ةیا عمق

روم به صراح. به اصل فطترت  ةسور 81 ةغریزی اس.. قرآن در آی

فِطْترَتَ ال،هتهِ الهتِتی فَطَترَ  فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِ،دِّینِ حَنِیفا : »اشاره كرده اس.

هَا لَا تَبْدِیلَ لِخَ،ْ ِ ال،ههِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِتنه ََكْلَترَ النهتاوِ النهاوَ عَ،َیْ

گرایانه و بدون انحراف با   ه وجودت به ستوی   پس ح «لَایَعْ،َ ُونَ

بر آن سرشته است.. این دین روی آور  سرش.  داوندی كه مردم را 

ن اس. دیتن درست. برای آفرینش  دا  یچ ت ییر و تبدی،ی نیس.. ای

 دانند.و استوار، ولی بیشتر مردم ن ی

در فراینتد ارتبتاطی  نقش پايگاه اجتماایی در ارتباطاات کالمای:ب. 

نقتش ، شخصی. فرستنده یا گوینده  ریک به صورت مجتزا ،كممی

كنتد. اینکته گوینتده از چته ثری در درک مخاطب از پیام ایفا متیؤم

شان و  استتگاه اجت تاعی او در ناس. و پایگاه و جایگا ی بر وردار 

در موفقیت. فراینتد ارتبتاطی مه تی عامتل ، ای اس.چه حد و اندازه

 رچه گوینده از اعتبار بتاالتری  ،اس. و بالعکس. در نرریات ارتباطی

ثیر پیتام نیتز افتزایش ، تتأنزد مخاطب بر وردار باشد به   ان میزان

 (.11ص ، 0831 ،مک كوایل) وا د یاف. 

ن نیز به جایگتاه فرستتنده و درک مخاطتب از پیتام در آیات قرآ

به موضوع جایگاه پیتامبر در   «اعراف»ة سور 18 ةاشاره شده اس.. آی

تتوان نتیجته گرفت. كته میاشاره دارد. از این آیه،  ابمغ پیام آس انی

 تود را از نرتر جایگتاه  ،ثیرگتزاری پیتام الهتیأبرای ت اكرم پیامبر

 جَاءَكُمْ ََنْ ََوَعَجِبْتُمْ: »گرف.یر نرر مسط  مردم  ود داجت اعی  م

« تُرْحَ ُتونَ لَعَ،هکُتمْ وَ لِتَتهقُتوا وَ لِیُنْزِرَكُمْ مِنْکُمْ رَجُلٍ عَ،َى رَبِّکُمْ مِنْ ذِكْرٌ

 از پنتد  ، ودتتان از مترد  بتر كته كردیتد تعجب آیا(  18)اعراف: 

 شت ا تتا و  دد بیم را ش ا تااس.  آمده ش ا برا  پروردگارتان جانب

 .گیرید قرار رح .مش ول  كه باشد و كنید پر یزگار 

در فراینتد برقتراری  نقش ظرفیت درونی در ارتباطات کالمی:ج. 

ارستال پیتام عنصتر اصت،ی نیست.، ب،کته  ةفقط نحو، ارتبا  كممی

است.. بنتابراین، ثیرپزیری پیام مهتم أظرفی. وجودی گیرنده نیز در ت

 ایشتان عقتل ةبا مخاطبتانش بته انتداز م: پیامبر اكرتوان گف.می

زنند ظرفی. عقتل  ر كسی كه حرف می باگویند. بنابراین، سخن می

گیرند و متناسب عقتل و فکتر و ستن و و سط  فکر  را در نرر می

بته « استراء»ستورة  31كننتد. آیتة ارتبتا  برقترار میفه ش با آنها 

ُنآِق ِ »: ظرفی. درونی گیرنده در دریاف. پیام اشاره دارد وَنُنَزِّلُ مِنََ لُْق

از  متا و ؛«مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحقمَةٌ ِْلقمُؤقمِنِيََ وََْا يَزِينُُ لَّْاناِْمِيََ لِْانا ََرَنارلً
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 ،كنتیممى نازل اس. رح . و درمان ةمای مؤمنان برا  را آنچهقرآن، 

 د.افزاین ى زیان جز را ست گران[ لى]و

از دیتدگاه قترآن،  در ارتباطاات کالمای:قش آزادي در انتخاب پیام د. ن

 مختتار و دارای آزادی است.. در فراینتد ارتبتا  ،انسان در دریاف. پیتام

انتخا  بترای مخاطتب فترا م شتود و بته او حت   ةزمین، باید كممی

ن ایتد. آیتة  بهترین آنها را انتخا  ،انتخا  داد تا از میان سخنان موجود

الهتزِینَ یَسْتتَ ِعُونَ الْقَتوْلَ »دارد:  به این موضوع اشتاره« زمر»ة سور 03

  «فَیَتهبِعُونَ ََحْسَنَهُ َُولَوِکَ الهتزِینَ  َتدَا ُمُ ال،هتهُ وََُولَوِتکَ  ُتمْ َُولُوالْأَلْبَتا ِ

. كننتدمى پیرو  را آن بهترین و د ندمىفرا گو  سخنكسانی كه به 

 ن.دا ردمن   ان اینانند و ن وده راه  دایشان كه اینانند

توجته  ،در فرایند ارتبا  كممی نقش نیازجويی در ارتباط کالمی:.  ه

از ج ،ه نیاز ای معیش.، ای نی، جست ی، گوناگون، الزم به نیاز ای 

 ویشتتن، اصت،ی اساستی در برقتراری بته روابط اجت اعی و احتترام 

 ا بر استاو ترتیتب بیتان این نیازتأمین ثر اس.. دق. در ؤارتباطی م

بهبتود درک  ،مخاطتب و در نهایت. ربثیر پیام أافزایش ت موجبشده 

   مخاطب از پیام  وا د شد.

 آیات زیر به نقش نیاز جویی در انسان اشاره می كند:

متردم را بتا   (11: )طور«وَََمْدَدْنا ُمْ بِفاكِهَة وَ لَحْم مِ ّا یَشْتَهُونَ»

  ایی كته دوست. دارنتد، تتوان بخشتیدیم )و یتاری ا و گوش.میوه

 .رساندیم(

وَ ال،ههُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَنا  وَ جَعَلَ لَکُمْ مِتنْ »   چنین آیة

  (31: )نحتل «جُ،ُودِ الْأَنْعامِ بُیُوتا  تَسْتَخِفُّونَها یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقامَتِکُمْ

 ای ش ا را جای آسایش قرار داد و چنان كرد كه بتوانیتد  داوند  انه

از پوس. چهارپایان برای  ود  انه ) ی ه( بسازید تا در سفر و اقامت. 

 .براحتی از آنها بهره ببرید
شتوا د ع ،تی در  نقش تکرار و تعدد پیام در ارتباط کالمای:و. 

د د كته بترای موفقیت. ن میالگو ای یادگیری در ت ییر نگر  نشا

گیران و نیتز تکترار پیتام ثیرگزاری بیشتر آن، ج،ب توجه پیامأپیام و ت

 ای تب،ی اتی نیتز از در آگهی ،روبرد. ازاینباال میاحت ال اثربخشی را 

این رو  و اصول یادگیری و ت ییر نگر  در مخاطبان بته  توبی و 

 ،یرگزاری حداكلری پیتامثأبرای ت ،در این رو  شود.مکرر استفاده می

ای بته عنتوان  ای مقبول و معت د و كسانی كه به گونتهاز شخصی.

شود و كوشش بر این است. تتا بهره گرفته میشوند، الگو شنا ته می

با استفاده از مقبولی. و محبوبی. و معت د بتودن و یتا جتزابی. منبتع 

مخاطبتان ثیر بیشتری بتر أشده، تبرای متقاعد كردن پیام عرضه ،پیام

و كتارایی تب،یته  نگتامی شتود میثیر زمتانی بیشتتر أگزاشته شود. ت

پیام فرامو  شود، برای یک پیام از چنتد آنکه یابد كه بیافزایش می

 ای پیاپی به گتو  مخاطبتان رستانده شخصی. استفاده و در زمان

بتته موضتتوع تکتترار و تعتتدد پیتتام در  «یتتس»ة ستتور 01 ةشتتود. آیتت

ِ فَكَذابُوهُمَا » پردازد:كممی میگزاری ارتبا  رثیأت لِذق أَرقسَلقنَا لَِْيقهِمُ لثقنَيَق

تفسير نور شر  آیه با توجه به  .«فَعَزازقنَا بِثَاِْثٍ فََُاُْول لِناا لَِْيقكُمق مُآقسَلُو َ

گاه كه دو نفر )از پیامبران  ود( را به ستو  آنتان آنبه قرار زیر اس.: 

ردند، سپس با شخ  ستومى )آن دو را( فرستادیم، پس تکزیبشان ك

تأیید كردیم، پس گفتند:   انتا متا )از طترف  تدا( بته ستو  شت ا 

طور كه از تفستیر   ان (.187، ص 9،ج0838)قرا تی،ایمفرستاده شده

شود تکرار پیام باعث مقبولی. بهتر آن نتزد مخاطتب آیه برداش. می

 می گردد.
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بتیش از ارتبتا  كممتی نقش ارتبا  غیركممی  ،اندر ارتبا  با دیگر

أكیتد زیتادی ت «پی.اِل.اِن»رتباطی ، در الگوی ابه   ین منروراس.. 

در  «پتی.اِل.اِن»كته  ،ارتبا  غیركممی شده اس.. دو عنصر اص،یبر 

 و «زبتتان بتتدن»نقتتش كنتتد، ارتبتتا  غیركممتتی بتته آن اشتتاره می

 ،ثرؤراری یتک ارتبتا  متدر برقراری ارتبا  است.. در برقت «حواو»

دارد كته ای بر ورد با آن نقش ویتهه ةگانه و نحوتوجه به حواو پنج

كنتد. بتا از آن یتاد متی «وگكسیستم وا»تح. عنوان  «پی .اِل.اِن»

در برقتراری   تای قرآنتی محتتوادهتوجه به عنوان پهو ش از آمتوزه

 ارتبا  غیركممی صورت گرفته اس..

متکتی بته آن انستان  تایی كته ركتن یکی از :سیستم واکوگالف( 

یک ارتبا  كامل ایجتاد كنتد توجته بته حتواو و شتنا . تواند می

را بترای « سیستتم واكتوگ»، «پی.ال.ان»، آنهاس.. به   ین منرور

در  «واكتتوگ»د تتد. ثر بتتا دیگتتران پیشتتنهاد میؤایجتتاد ارتبتتا  متت

سته، رتباطی بینایی، شنوایی، الم ای ادستگاهبه معنای  ،«ان.ال.پی»

، «ان.ال.پتی»(. در 011ص ، 0878بویایی و چشتایی است. )معتدلی،

با شنا . درس. حتواو و سی از ا  ی. باالیی بر وردار اس.. تیزح

در ایتن  ثر دست. یتابیم.ؤتوانیم بته ارتبتا  متیاستفاده از آن م ةنحو

 شده اس..ه  ای قرآنی محتوادوگ از آموزهكسیستم وا ،پهو ش

 تبتادالت در دیتداری فتار تایر: هااي چمامی ارتبااط. 1
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 تای در فر نگ ،طتورك،یدارند. به متفاوتی كاركرد ای ارتباطی،

 از دنیتایی، داشتته  اصتی چشت ی اشخاص رفتار ای گوناگون،

 و )ساموواركنند )می منتقل یکدیگر به چش ی ت او در را مفا یم

 (.111، ص 0897، دیگران

. بترای كندمی تعامل به وادار را اشخاص متعارف،حد  از بیش نگاه

 یا كند نگاهبه دیگری  متعارف،ه، كسی بیش از حد جامع اگر درملال، 

نتد. در پندارمتی حیتابتی و وقتی  را باشتد، او داشتته نامشروع نگا ی

 زننتده و قبتول غیرقابل به افراد، كردن نگاه  یره ، اگونه فر نگاین

 شود.ت،قی می

 از اجتنتا  بر، ن وده اشاره یی انگاه چنین به نیز دینی  ایآموزه

. دارنتد فتراوان تأكیتد یکتدیگر بته بیگانته و مترد زن ة یتر نگتاه

ستورة  80و  81 بختش، آیتات ایتن در اشتاره قابل آیات ترینهبرجست

ا مِنْ ََبْصارِ ِمْ وَ یَحْفَرُتوا فُترُوجَهُمْ قُلْ لِ،ْ ُؤْمِنینَ یَ ُحُّو»اس.: « نور»

وَ قُتلْ لِ،ْ ُؤْمِنتاتِ یَ ْحُحْتنَ  لَهُمْ إِنه ال،ههَ  َبیرٌ بِ ا یَصْنَعُونَ ذلِکَ ََزْكی

دیتده  متردان باای تان بگتو: به  «و یحفرن فروجهن ... مِنْ ََبْصارِ ِنه

زیترا   تتر است.دامنی ورزند، كه این برای آنان پتاكیزهفرونهند و پاک

دیتدگان  تود  ای ان بگو:اكنند آگاه اس.. و به زنان ب دا به آنچه می

 دامنی ورزند.را )از  ر نامحرمی( فرو بندند و پاک

 تای رفتتاری ناشتی از  داوند برای صیان. انسان از آلودگی

تم  زن و مرد به طور نامناسب، چنین فرمتان روشتنی صتادر ا 

   كرده اس..

 مترد و زن میتان گونتهحترام و  یتره نگتاه كتریم، قران منرر از

 صتورت بته زمتان، طتیع اس. كته ارتبا  نامشرو یک آغاز نامحرم،

 بته را طترف دو فستاد  تر و تبتا ی، یافته ادامه غیركممی و كممی

روابتط  شتدن سست. و فروپاشتیبتر . عتموه داشت.  وا تد دنبتال

 فروگیتریارد. ایتن در حتالی است. كته د   تراه به نیز را  انوادگی

 موجبتات  تانوادگی، و آرامش فتردی ایجاد بر عموه  ا،نگاه گونهاین

 آورد.نوی دوطرف را نیز فرا م میمع رشد

 ایی شنوایی شتامل آوا، صتوت و ارتبا  ی:هاي شنوايارتباط. 2

بررستی و ، ایتن آوا تا را در ادامته رستد.گو  متی لحن اس. كه به

 و تیتزی كوتا ى، ب،ند ، شامل صدا حال. و كیفی.كنیم. میتح،یل 

شتتود و از آن می از ا ویتتهه  تتا برداشتت.ماننتتد آن كتته مع تتوال  

مخاطبتان دارد  بترای  تایینشتانه، اس. غیركممی ارتبا  ای جنبه

 (.183، ص 0839، كروسکی مک و ریچ وند)

مَشْیِکَ وَ اغْحُضْ مِنْ صَتوْتِکَ إِنه  وَ اقْصِدْ فی»فرماید: داوند می 

 كته ستاز، آ سته را صدای.  (07)لق ان: « ََنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَ یرِ

 صتدا نرمی به را آدمیان سبحان وند دا. اس.  ران بانگ آواز ا بدترین

 حسی صدا، زیاد ارتفاع و ،ندبودنبكرده اس.   توصیه آن بودن آ سته و

 .د دمی انتقال مخاطبان به را  یجان یا اضطرار یا تکبر از حاكی

 تشتبیه صدا ایی چنین به اب،هان و م روران فریاد ا  روایات، در

اند )ع، تایی، گردیده معرفی اطرافیان آرامش ةبرند بین از ایشان و شده

 (.031، ص 0871

دارد كته دربتر بسیاری ارتباطی  اینشانه نیز صدا لحن   چنین

 و ریچ ونتدگتردد )مشتخ  می آن ةواستط درونى بته ای  یجان

ا نِساءَ النهبِیِّ لَسْتتُنه كَأَحَتدٍ ی»(. در آیة 187، ص 0839، كروسکیمک

قَ،ْبِهِ مَترَ ٌ  مِنَ النِّساءِ إِنِ اتهقَیْتُنه فَم تَخْحَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْ َعَ الهزی فی

 دادن توجته و نیز به ا  یت. لحتن( 81)احزا : « وَ قُ،ْنَ قَواْل  مَعْرُوفا 

 بتهفرمایتد: وند میشاره شده اس. و  داا اجت اعی ارتباطات در بدان،

 ،كننتد ط تع ش ا در بی اردالن كه یدینگو سخن انگیزوا   وگونه

 ستخن مع ولى طور به و  شک جد  و گفتن، سخن  نگام به ب،که

 بتا تعبیترات دارنتد ستعى كته شخصی.كم زنان   چون نه ید،یبگو

 افتراد، است. مخصوصتى ادا تایگتاه   تراه بتا  كه كنندهتحریک

 ن ایند ج،ب  ویش س .، آنان را به افکنده کر گناهف به را رانشهوت

 (.137، ص 09، ج0891)مکارم شیرازی، 

 بتا كته كردن نیز، ل س كریم قرآن نرر از ی:هاي لمسارتباط. 3

 از انتد، یکتیرفتته كتاره بت قرآن كتریم در ل س مس و ك،یدواژگان

 شت اربته اجت تاعی ارتباطتات تحکیم در قوی بسیار انسانی  ایپیام

 رود.یم

 حتس طریت  از محتیط بتا ارتبا  و كردن قرآن، ل س بینش در

 شت اربته محتیط بتا تعامل ةنحو رینتمط ون و ترینبساوایی، بنیادی

 بتهتتوان می اشتیا بتا نزدیتک و ت او ل س با كه ایگونهبه رودمی

  تین دلیتل در آیتة  به. برد پی هاآن چگونگی و كیفی. و اشیا حقیق.

قنَا  وْو» ِيهِمق ََُْالَ لْاذِيََ كَفَنآُول نَزْا عَلَيقكَ كِتَابًا فِي قِآقطَاسٍ فَلَمَرُوهُ بِأَيُق

(  داوند در جریان  دای. مشتركان، 9)انعام: « لِ ق هَذَل لِْاا سِحقآٌ مُبِيٌَ

انتد جویىو )كافران لجوج كه در پى بهانتهفرماید: می  طا  به پیامبر

كتردیم كته آن را بتا ر تو نتازل مىا  را در كاغز  بحتى( اگر نوشته

گفتنتد: ایتن، جتز كردند، باز  م كافران مى ا   ود ل س مىدس.

 (.101، ص 1،ج0838)قرا تی، جادویى آشکار نیس.
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بنابر تحقیقات دانش ندان ع،م ارتباطتات،  ی:هاي بويايرتباط. ا4

 تای عتاطفی و حتتی فیزیکتی افتراد و واكتنشتوانتد عطر و بو می

رستد یتا ن متیابه مشام سایركسی  ا برانگیزاند. بویی كه ازحیوانات ر

ر ارتباطتات ة  تود، د ریک به نوبتكند، عطری كه وی استع ال می

كند كته در ك تترین می ای ض نی بسیاری را منتقل اجت اعی، پیام

ریچ ونتد و گتردد )ن به س . او میاسبب طرد یا جز  سایرحال.، 

 (.113ص ، 0839مک كروسکی، 

ثیر در جتز  أو تت اكترم ال بوی  و  از طترف پیتامبر استع

مفیتد از بتوی  ای استتفادة از ن ونتهمخاطبان در ابمغ پیتام ایشتان 

 اس..فردی  و  در ارتباطات بین

 غیركممی ارتبا   اینشانه كشف برای ی:هاي چمايارتباط. 5

 قترآن در را« نچشتید»وم مفهتدا بایتد ابتت چشتایی، حس به مربو 

ة ك،یتدواژ كتریم، قترآن آیتات در مفهتوم این واژگانی معادل اف..دری

 «د تان بتا غتزا ةمز چشیدن»ی معنا به اس. كه در قرآن، « ذوق»

 امتا د.باشت میتان در اندكی  وراکرود كه . و در جایی به كار میاس

بترای آن « اكتل»ة واژ شتود، انجتام زیتاد مقدار به چیزی  وردن اگر

 (.881ص ، ق0101 نی،راغب اصفهاگردد )استع ال می

 نکته بدین را ما كریم، رآندر ق« اكل»برد واژة كار موارد به توجه

 كتاره بت الهتی  ای عزا  برای بیشتر واژه، این كه سازدمی ر ن ون

 (.091بقره:) اس. رفته

 زبتان و د تان واستطة بته كریم قرآن در «تزوق»چشیدن یا  اما

پتس شتیطان  (.11)اعتراف: « جَآَةَفَلَمّا ذلقَا لْشا»توجه به آیة  اس.  با

آن دو را با فریب و حی،ه به سقو  )و پرتگاه گناه( كشاند، پتس چتون 

شتان بترا  آنتان از آن در . )نهى شده( چشتیدند، زشتتى بر نگى

 را پیتام ایتنبنابراین، آیة فوق (. 87، ص8،ج0838قرا تی،شد )آشکار 

در  بایتد انسان و نیس. جایز حرام چیز چشیدن حتی كه كندمی تقوی.

ای ی، گو  به فرمان فرامین الهی باشتد و ذرهزندگ  ایصحنه ت ام

 او را نافرمانی نکند.

در  ر ارتبا  كممی، گوینده مع وال  ستخن  تود را بتا  ن:زبان بدب. 

كنتد مانند آن   راه میت ییر در چهره، نگاه، حركات بدن، تن صدا و 

بترای ایجتاد  «ان.ال.پتی»در گتردد. یاد می «زبان بدن»به كه از آن 

زیاد توجه شتده است.. ازآنجاكته در « زبان بدن»یک ارتبا  مؤثر به 

بته   تین شتود،   یشه از بهترین منبع الگوستازی می «پی.اِل.اِن»

 ای قرآنی محتواد ی صتورت از آموزه ،در ارتبا  با زبان بدن ،منرور

 شود:ن میتبیی« زبان بدن»ابعاد بر ورد با . در ذیل گرفته اس.

  تتا ویهگتتى ةدربتتار متعتتال  داونتتد :متواضااعانه رفاات  راه. 1

 متواضتعانه رفتتن راه را ویهگتى اولتین  اص الهى، بندگان و مؤمنان

ِِْ  : »اس. ن وده ذكر ََ َعََُا اْلَُْ ن َو ِعباُد الرَّْحمِن الَِّذيَن َيْمشُُ
اه بندگان  اص  دا كسانی  ستند كه با تواضتع ر  (18فرقان:«)َهْننًا

ِِ ُِِا  » فرمایتد:متعال می  دا  دیگر، جایى روند. درمی َو ال َتْمُ
ِِْ  َمَرحًا  نرو.، با حال. مستی راه در روی زمین  (89اسراء:«)اْلَْ

اس. كه از لبخند از ج ،ه حاالت چهره  رويی:لبخند و گماده. 2

رویتی و  و  ةلبخند و تبسم زمینحکای. دارد.  فرد ةشادی در چهر

 و گشتاده ةچهتر قرآن كریم به بهاس..ط اجت اعی بسیار گراندر رواب

ی كترده نهت كشتیدن در تم ابترو از وی سفار  ن وده بر ورد  و

ات را بترای چهتره(  03)لق ان : «َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك ِلَنَّاِس»اس.: 

 کش.مردم در م ن

آیتد، امتا لبخند بته سترع. بترق متی: معتقد اس. دیل كارنگی

ده نشتود، یكه بخشت یماند، و تا زمانا ی تا ابد پایدار میا  گه اطرا

 (.013، ص 0833)كارنگی،  آیدن یبه دس. 

رویتتی و متبستتم بتتودن از نرتتر ا مقتتی و دینتتی و گشتتاده

طالتب آن  ستتند و  ا ، اص،ی مؤكد اس. كه   ة انسانشناسیروان

 گزارد.ر افراد مقابل میباثرات ملبتی  ،از نرر روانی

ماننتد كیفی. صدا شامل ب،ندی، كوتا ی، تنتدی و  دا:لح  ص. 3

« لحتن صتدا» شتودای از آن متی ای ویتههال  برداش.آن، كه مع و

 ای لفرتی مناستب و تعتاممت بتا دیگتران از شود. بر وردگفته می

ول ِ : » ای الهی اس.توصیه وَ لغقضُضق مِنَق ََنوقكِكَ لِ ا أَنقكَنآَ لْقأََنق

به معنای آ سته و كوتتاه  «غض صوت» (.07ق ان:)ل «َْصَوق ُ لْقحَمِيآ

(. بتدترین صتدا ا 119ص ، 0838راغب اصفهانی،) صدا كردن اس.

آن  تم ، و تفسیر شتده «قهقهه»صدای  ران اس. كه در روایات به 

كه . در بعحی از روایات، از مصادی  بر ورد ای لفری نامناسب اس.

ه بتا صتوت ب،نتد ادا ای كاین آیه به عطسه ،نقل شده از امام صادق

 دركته تفسیر گردیتده  شود، و یا داد و فریاد به  نگام سخن گفتنمی

 (.111ص ، 0831طبرسی،) بیان مصداق روشنی از آن اس.حقیق.، 

 

 ايهاي آينهنورون
عصتبی از ا  یت. دستتگاه  كنتترل، «پتی.اِل.اِن»ارتباطی در الگوی 

ای قرآنتی نقتش  تاز آمتوزهستبب، باالیی بر وردار اس.. به   ین 
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تح،یل محتوا شده اس. تا بتوانیم بته ، در ارتباطاتای  ای آینهنورون

 الگوی رفتاری مط،و  دس. یابیم.

 

 با ارتباطات چممیاي هاي آينهنورون ةرابطالف. 

 ةع ل مشتا ده موجتب فعتال شتدن   تان نقشتای، در نورون آینه

بته ) د داردكننتده وجتوشود كه در ع تلكننده میحركتی در مشا ده

یتک واكتنش ن، ع ل و ع تل كتردن در ذ ت ةمشا ددیگر،  عبارت

(. 73، ص 0837 كیتتان ارثتتی،و  ستتیفشتتود( )شتتی یایی انجتتام می

ثیر مشتا ده بتر رفتتار أبه تگوناگون،  ای  ای دینی به صورتآموزه

تت « نتور»ستورة  80و  81، آیات در قرآن كریماند. كردهانسان اشاره 

. ثیر مشا ده و نگاه آمده اس.أدر رابطه با تشد ت  گونه كه اشاره  ان

كه ع،تم پزشتکی در اثبتات ع ،کترد  نقتش نتورون گونه پس   ان

در ارتباطتتات دیتتداری و   چنتتین ر ن ود تتای قتترآن در ای آینتته

یتک الگتوی رفتتاری كارآمتد ، الزمة  ای چش ی گفته شدارتباطات

 ..توجه به  كنترل چشم اس

 

 فرديبا ارتباطات میاناي آينههاي نورون ةرابطب. 

در یتک تعامتل  آن اس. كهای  ای آیینهرسد نقش س،ولبه نرر می

شونده به  م نزدیک كننده را با ع ل مشا دهاجت اعی، ع ل مشا ده

تترین مطابقت. دادن اساستی :توان گف.، میبه عبارت دیگركند. می

(. 77، ص 0837كیان ارثتی،و  اس. )سیفای  ای آینهویهگی نورون

ر رابطته بتا اثتر د«  تود»ستورة  11و11، در آیتات  ای قرآنیآموزه

نو  در اثر انتخا    نشین بتد ححرت به ت ییر رفتار پسر ،   نشینی

دربتارة تتأثیر  یرمؤمنتان ع،تیاشاره دارد.   چنین در حتدیلی از ام

با فرزانگان   نشینی كتن تتا  تردت ك تال »   نشینی آمده اس.:

 .«ربندد. نفس یابی و نادانی از تو ر . بیابد و شراف

 تای الگتوی یکتی از الزمتهشتده، پس با توجه به مطالب گفته

 رفتاری كارآمد انتخا    نشین مناسب اس..

 

 با نیت و قصد در ارتباطاتاي هاي آينهنورونج. رابطة 

ایتن است. كته بته صتورت ای  تای آینته ای مهم نوروناز ویهگی

كنتیم و بته ، و وقتی فقط به موضوعی فکر میكنند ودكار ع ل می

ای فعتال قصد انجام كاری را فقتط داریتم نتورون آینتهدیگر،  عبارت

بته نیت.  ،در ع،وم دینی (.77، ص 0837كیان ارثی،و  سیفشود )می

 كته از پیتامبر اكترمایگونه، بهو قصد انجام ع ل توجه  اص شده

 تا ل بستگی بته نیت.ارز  اع ا»: ندچنین نقل شده اس. كه فرمود

كسی كه به  تاطر .  ر كس از ع ،ش مطاب  نی. اوس. ةدارد و بهر

و  جرت كرده است.،  به سوی  دا و پیامبر،  دا و پیامبر  جرت كند

كسی كه به  اطر رسیدن به مال دنیا یا بته دست. آوردن   ستری 

ا    ان چیزی است. كته بته ستوی آن  جترت  جرت كند بهره

 (.100ص ، 19ق، ج 0118 )مج،سی،« كرده اس.

 تای دینتی و آمتوزهای  ای آینتهر بحث نورونگونه كه دپس   ان

نیازمند كنترل نیت.  ،برای دستیابی به الگوی رفتاری كارآمد ،گفته شد

 م.و قصد ع ل  ود  ستی

 

 نتیجه گیري
ثر ؤرمز موفقی. را در برقراری ارتبتا  مت «پی.اِل.اِن»ارتباطی الگوی 

در ایتن پتهو ش بتا توجته بته  ،اند. به   ین منروردالگوبرداری می

از قرآن كریم  یالگوی ارتباطی كارآمد و جامع «پی.اِل.اِن» ای گزاره

الگتوی ارتبتاطی قرآنتی بتا توجته بته (، 0) جتدول. در دس. آمتدبه 

 :آورده شده اس. «پی.اِل.اِن»ارتباطی الگوی  ای گزاره

 «اِن.اِل.پی»هاي الگوي ارتباطی گزاره : الگوي ارتباطی قرونی با توجه به6جدول 

 
 ارتبا  كممی

 كنترل سیستم عصبی در ارتباطات ارتبا  غیركممی
 زبان بدن سیستم واكوگ در ارتباطات(ای  ای آینه)نقش نورون

 اصل فطرت
 «روم»سورة  81آیة 

 ارتبا  چش ی
 «نور»سورة  80و81آیات 

 راه رفتن متواضعانه
  «فرقتتان»ستتورة  18آیتتة 
 «اسراء»سورة  89آیة 

ای بتتا  ارتباطتتات   تتای آینتتهرابطتتة نورون
 چش ی
 «نور»سورة  80و 81آیات 

 نقش پایگاه اجت اعی
 «اعراف»سورة  18آیة 

 ارتبا  شنوایی
 «احزا »سورة  81  آیة «لق ان»سورة  07آیة 

 نقش ظرفی. درونی
 «اسراء»ة سور 31 ةآی

 رویید و گشادهلبخن سورة انعام 9ارتبا  ل سی آیة 
 «لق ان»ة سور 03آیة 

بتتا ارتباطتتات ای  تتای آینتتهرابطتته نورون
 فردیمیان
 ارتبا  بویایی آزادی در انتخا  پیام «د و» ةسور 11و11آیات 
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ثیرگتزاری ابتمغ أدر ت توستط پیتامبرثیر استع ال بوی  و  أت «زمر» ةسور 03 ةآی
 پیام

 لحن صدا
 «لق ان»ة سور 07ة آی

با نیت. و قصتد در ای  ای آینهنورونرابطه 
 ارتباطات

چنتتین نقتتل شتتده استت. كتته  پیتتامبراز 
 تا ارز  اع ال بستتگی بته نیت.فرمودند: 

دارد و بهره  ر كس از ع ،ش مطاب  نیت. 
 اوس.

 جویینقش نیاز
 31سوره طور  آیتة  11آیة 

 سوره نحل
 ارتبا  چشایی

 «اعراف»سورة  11 ةآی  «بقره»ة سور 091ة آی
 تکرار و تعدد پیام

 «یس»ة سور 01 آیة
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