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توانایی انجام یك مصاحبهی جامع ،اساسیترین گام در ارزیابی و درمان است .یك درمانگر باید اصول زیربنایی فرآیند
مصاحبه را بداند .اولین اصل ،ایجاد رابطه یعنی چگونگی برقراری ارتباط بین بیمار و مصاحبهگر است که از درک و
فهم میتواند به سوی اعتماد پیشرفت کند.
این وظیفه درمانگران است که با ایجاد رابطه در سرتاسر مصاحبه بالینی ،جهتگیری را به سمت تشخیص دقیق و
برقراری اتحاد درمانی هدایت نمایند .مفهوم رابطه یك مکالمه اولیه و در ابتدای مصاحبه نیست ،بلکه از ابتدا تا انتهای
یك مصاحبه بالینی ،در فراز و نشیب زیادی قرار گرفته و هر لحظه میتواند بر اساس یك پرسش نامناسب ،ذهنیت
بیمار به هم خورده و فرآیند کسب اطالعات و تشخیص و پیروی از درمان را تحت تاثیر جدی قرار دهد .بنابراین

مصاحبهگرها بیش از آنکه مهارت ارزیابی و تدابیر درمانی را فرا بگیرند باید مهارتهای ایجاد رابطه صمیمانه وارتباط
درمانی مثبت را بیاموزند .این مهارتها به ایجاد و حفظ رابطه صمیمانه مثبت میانجامد  .درحقیقت درمان تابع کیفیت
رابطه است و هر مشاور و روان درمانگری با هر چشم انداز نظری بر اهمیت و حساسیت ایجاد رابطه مثبت با مراجع،
مقدم بر تحقق هرگونه شیوه و اسلوب درمانی پای می فشارد .ایجاد رابطه از این جهت میتواند درمان بخش باشد که
اعتماد ساز است و در مراجع ایجاد انگیزه میکند .مراجعان در برابر کسی که به آنها توجه میکند بیشتر احتمال دارد
خودافشایی کنند.
بر اساس متون دینی اصل بر این است که خالق انسان بهترین راهنمای وجودی را برای مراقبت و بهترین برنامه را برای
ارتقا و سالمت مخلوق خود طراحی و به شیوههای مختلف در اختیار او نهاده است .یکی از موهبتهای بزرگ ،عقل
است که به واسطه آن بر دنیای درونی و بیرونی خود تسلط مییابد؛ اما به دلیل عالقه خداوند حکیم به مخلوق خود،
در کنار عقل ،برنامه و راهنمایی را از طریق پیامبران در اختیار او قرار داده است که به عنوان یك منبع عقالنی بیرونی

راهبرد ایجاد رابطه در مصاحبه بر اساس آیات قرآن و توصیف رفتار پیامران در تعامل با مخاطبان
عالقه نسبت به مخاطب :براساس آیه «فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلىَ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُواْ بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا» (کهف)6 ،
پیامبر(ص) به خاطر اعراض مشرکین  ،با حسرت و ناراحتی خو گرفته که حکایت از شدت عالقه وی به مردم دارد و
نتیجهی احساس مسئولیت در مقابل دیگران است ،با هر شخصیت و جایگاهی که دارند.
اظهار محبت به مخاطب :براساس آیه « فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك»( .آل
عمران  )۱۵۹ /یکی از رموز موفقیت پیامبر اکرم(ص) نرمخویی و محبت زایدالوصف آن حضرت نسبت به مسلمانان
است تا با آنها به گونهای تعامل داشته باشد که مشکالت حقیقی آنها را درک کند.
خوش گفتاری :براساس آیه «وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغاً» (نساء )63،به پیامرش امر میکند با بیانی رسا و دلنشین که
در دل و جانها نفوذ کند سخن گوید.
هماهنگی با ادبیات مخاطب :بر اساس آیه «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیّنِ لَهُمْ» (ابراهیم )4 ،خداوند در میان
هر قومی رسوالنى فرستاده که هر یك ،از اهل همان زبانى بوده که مامور به ارشاد اهل آن شدهاند ،تا آنکه همگی قادر بر
فهم آن باشند.
فروتنی:بر اساس آیه «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(شعراء )2۱۵ ،پیامبر(ص) موظف است در تعامل با
پیروان خود با رحمت وتواضع برخورد کند ،تا آنکه احساس آرامش کرده و از سخن گفتن در مورد رنجها و
آرزوهایشان احساس مشقت نکنند.
عفو و گذشت :بر اساس آیه « خُذِ الْعَفْو» (اعراف  )۱۹۹ /پیامبر در دعوت خود ،عفو و گذشت را به عنوان برنامه عملی
در تعامل با مردم و مواجهه با سرکشیهای ایشان قرار می دهد ،تا روحیهی تسامح و مهربانی را در وی متبلور کند .
شرح صدر و بردباری :بر اساس آیه «وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّه»(نحل )۱27 ،پیامبر باید در مواجه با چــــالشهای
بیرحمانه که افکار و عوطف را تحت تأثیر خود قرار میدهند ،صبر پیشه کند .
پرهیز از اکراه و اجبار  :بر اساس آیه « ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ » (بقره  )2۵6 /دین اجبارى نفى شده
است .بر اساس متون روانشناسی نیز بیماران رفتار سلطهگرایانه مصاحبه گر را نمیپذیرند.
حکمت :بر اساس موارد استعمال این کلمه در آیات ،حکمت در قرآن ،داللت بر ضرورت در نظر گرفتن مقدمات،
شرایط ،بررسی اوضاع و جو عمل و عرصههای آن در ارشاد و هدایت مردم دارد.
چشمداشت مادی نداشتن :بر اساس آیه «قُلْ مَا سَأَلْتُکُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلىَ اهلل»(سبا )47 ،پیامبر(ص)
در مقابل بذل تالشهای فکری ،رسالی و عمل خود اجر مادی طلب نمی کند و اقدامات پیامر تنها به خاطر مسئولیت و
محبت وی به مردم میباشد.

تلقی میشود .از آنجا که خلقت انسان از قواعد ثابتی برخوردار است ،میتوان بر اساس کشف و مطالعه آن قواعد و
وحی الهی به تدوین برنامههای مختلف در حوزههای مختلف زندگی پرداخت؛ بر همین اساس می توان با استنطاق از

آیات قرآن و تمرکز بر چگونگی تعامل پیامبران به مثابهی طبیبان الهی با مخاطبان خود ،راهبردهای ایجاد و تداوم یك
رابطه موثر در تغییر رفتار را تبیین کرد.

ایجاد رابطه یعنی چگونگی برقراری ارتباط بین بیمار و مصاحبهگر است که از درک و فهم به سوی اعتماد پیشرفت
کرده و به احتمال زیاد منجر به ادامه درمان و کسب اطالعات از سوی بیمار میشود و به او کمك میکند تا برای صحبت
خودانگیخته ،و بیان اطالعات شخصی انگیزه داشته باشد .عالقه و اظهار محبت به مخاطب ،خوشگفتاری ،هماهنگی با
ادبیات مخاطب ،فروتنی ،عفو و گذشت ،شرحصدر و بردباری ،پرهیز از اکراه و اجبار ،حکمت و چشمداشت مادی
نداشتن ،راههای ایجاد رابطهی همدالنه و احساس هماهنگی و اطمینانی است که میتوان بر اساس آیات قرآن و روشها

و رفتارهایی که قرآن از چگونگی تعامل پیامبران با مخاطبان خود به عنوان طبیبان الهی گزارش میدهد ،به عنوان اصول
ایجاد رابطه استنباط نمود .این راهبردها اگر به خوبی توصیف شود به الگویی ساده و روشن برای تغییر و تحول و نیل به
یك رابطه درمانی مطلوب تبدیل خواهند شد.

امروزه مشاوره و روان درمانگری به عنوان یك فن کاربردیِ روانشناختی پیشرفت شایان توجهی یافته است؛ اما به رغم
تالش های فراوان و گذاردن دورههای مختلف تحول ،هنوز جان بشر رنج دیده را التیام نمیبخشد و امروزه پس از
گذار از دورههای مختلف ،دانش بشری راه خود را به سوی معنویت و تعالی با تدابیر الهی فراهم کرده است .منابع غنی
و پربار اسالمی در عرصههای مختلف ،زمینه را برای شکلگیری چهارچوبهای معتبر و معنوی برای کمك به افراد
نیازمند فراهم میسازد.
در این پژوهش به روش توصیفی_ تحلیلی و با استعانت از آیات قرآن و روشها و رفتارهایی که قرآن از چگونگی
تعامل پیامبران با مخاطبان خود به عنوان طبیبان الهی گزارش میدهد ،راهبرد ایجاد رابطه در مصاحبه تبیین می شود ،تا
ضمن تبلور مکتب اسالم دربرابر انبوه مکاتب غربی ،در مقام عمل نیز آموزههای قرآنی ،چراغی نورانی و ابزاری کارآمد
باشند تا از آنها در عرصههای مختلف استفاده شود.
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