
بر اساس آیات قرآن و توصیف رفتار پیامران در تعامل با مخاطبانمصاحبهراهبرد ایجاد رابطه در 
( 6کهف، )« الْحَدِیثِ أَسَفًابِهَذَا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلىَ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُواْ »براساس آیه : عالقه نسبت به مخاطب

م دارد و به خاطر اعراض مشرکین ، با حسرت و ناراحتی خو گرفته که حکایت از شدت عالقه وی به مرد( ص)پیامبر
.ی احساس مسئولیت در مقابل دیگران است، با هر شخصیت و جایگاهی که دارندنتیجه

آل . )« حَوْلِكفَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا مِنْ»براساس آیه : اظهار محبت به مخاطب
لمانان خویی و محبت زایدالوصف آن حضرت نسبت به مسنرم( ص)یکی از رموز موفقیت پیامبر اکرم( ۱۵۹/ عمران 

.  ها را درک کندای تعامل داشته باشد که مشکالت حقیقی آنها به گونهاست تا با آن
ه ککند با بیانی رسا و دلنشین به پیامرش امر می( 63نساء،)« وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغاً»براساس آیه : خوش گفتاری
.سخن گویدها نفوذ کند در دل و جان

خداوند در میان (4ابراهیم، )« لَهُمْوَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیّنِ»بر اساس آیه : هماهنگی با ادبیات مخاطب
ادر بر تا آنکه همگی قاند،هر قومی رسوالنى فرستاده که هر یك، از اهل همان زبانى بوده که مامور به ارشاد اهل آن شده

.  فهم آن باشند
موظف است در تعامل با ( ص)پیامبر( 2۱۵شعراء، )«وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»اساس آیه بر :فروتنی

ها و پیروان خود با رحمت وتواضع برخورد کند، تا آنکه احساس آرامش کرده و از سخن گفتن در مورد رنج
.نکنندآرزوهایشان احساس مشقت 

پیامبر در دعوت خود، عفو و گذشت را به عنوان برنامه عملی ( ۱۹۹/ اعراف )« خُذِ الْعَفْو»بر اساس آیه : عفو و گذشت
.ند کی تسامح و مهربانی را در وی متبلور ، تا روحیهدهدمیهای ایشان قرار در تعامل با مردم و مواجهه با سرکشی

های الشــــچپیامبر باید در مواجه با ( ۱27نحل، )«وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّه»بر اساس آیه : شرح صدر و بردباری
.دهند، صبر پیشه کند رحمانه که افکار و عوطف را تحت تأثیر خود قرار میبی

دین اجبارى نفى شده (2۵6/ بقره )«ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ » بر اساس آیه : پرهیز از اکراه و اجبار 
.پذیرندگرایانه مصاحبه گر را نمیبیماران رفتار سلطهاساس متون روانشناسی نیز بر . است

، بر اساس موارد استعمال این کلمه در آیات، حکمت در قرآن، داللت بر ضرورت در نظر گرفتن مقدمات: حکمت
.  داردهای آن در ارشاد و هدایت مردم شرایط، بررسی اوضاع و جو عمل و عرصه

(  ص)پیامبر( 47سبا، )«قُلْ مَا سَأَلْتُکُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ  إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلىَ اهلل»اساس آیه بر :داشت مادی نداشتنچشم
لیت و و اقدامات پیامر تنها به خاطر مسئوکند نمیاجر مادی طلب خودعملهای فکری، رسالی و در مقابل بذل تالش
.باشدمیمحبت وی به مردم 
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