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  گفتار پیش

خصیصه زندگی جمعی و زیست اجتماعی انسان، هنر فراگیري تعامل و 

ارتباطات چندسویه را بر او الزامی ساخته است، و این نیاز و الزامات 

هاي نخستین رشد، چگونگی تعامل و  اجتماعی سبب شده که آدمی از سال

هاي اصلی او قرار  از دغدغههاي مختلف  ارتباط با دیگران در سطوح و الیه

هاي مختلف  در عرصه آدمی را به آموزش و فراگیري ،رد و این دغدغهگی

. از ارتباط با والدین و اعضاي خانواده و این مهارت وادار ساخته است

هاي سطوح باالتر در محیط کار و  ها و جمعیت همساالن تا ارتباط با گروه

  هاي فرهنگی و سیاسی و اجتماعی. فعالیت

هاي اسالمی نیـز مـورد    اجتماعی در آموزهاین نیاز اساسی در تعامالت 

 :معصومان ةتوجه قرار گرفته است به نحوي که در منابع دینی و سیر

 بسـت ها و چگونگی و آثار و پیامدهاي آن بر کار  و اولیاي الهی، بر شیوه

ارتباط و تعامل صحیح با دیگران تأکید و توصیه شده است. از دیگر سـو،  

تعامل و ارتباط مؤثر براي مربیان و اسـاتید و  کسب توانایی الزم در ایجاد 

شود. بدون کسب چنـین توانـایی،    مبلغان اصل اساسی و بنیادي محسوب می
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صـرف   ممکـن نخواهـد بـود.    بامکان تربیـت و انتقـال پیـام بـه مخاطـ     

تربیتی، آموزشی و یا تبلیغی  برخورداري از دانش و معرفت براي ایفاي نقش

و دانش، داشتن مهارت ایجـاد   معرفت ۀسرمایکنار در و کافی نخواهد بود 

هـا   ارتباط مؤثر با فراگیران و مخاطبان زیربنا و اساس توفیق در این عرصه

باشد. مدیریت آموزش بعثه مقام معظم رهبري با درك این ضرورت و  می

حسب رسالت و مأموریتی که براي روحانیون و کـارگزاران فرهنگـی در   

گفتاري  هاي ارتباطات براي ارتقاي مهارتحج و زیارت قائل است،  ۀعرص

رسانی دینی است به تهیه و تـدوین ایـن    که یکی از ارکان مهم تبلیغ و پیام

ـ بلتگـامی در مسـیر اعـتالي فرهنـگ      متن اقدام نموده است تا بتواند غ و ی

سـاز موفقیـت کـارگزاران فرهنگـی در       زمینه بردارد تارسانی دینی  اطالع

   هاي اسالمی باشد. آموزش و ترویج ارزش ،تبلیغ ۀعرص

این اثر ارزشمند که به همت واالي فاضل و محقق ارجمند جناب آقاي 

هاي اسالمی،  به دلیل اتکاي به متون دینی و آموز ،هشدتألیف  جواد ایروانی

اقدامی نو و در خور تقدیر است که انشاءاهللا با اقبال روحانیون و مبلغان و 

رصه حج و زیارت مواجه و مورد استفاده ایشان قرار هاي معزز ع مبلغه

  گیرد.

 ،دانیم از مساعی مؤلف محترم و سایر عزیزانی که در بررسی الزم می

سازي این اثر ما را یاري دادند تشکر نموده و توفیق ایشان را  تنظیم و آماده

  از خداوند سبحان مسئلت نماییم.

  معاونت فرهنگی

  مدیریت آموزش 
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  مقدمه

 1اسـت.  »سـخن « یکى از مواهب بزرگ الهى که به آدمى ارزانـى شـده  

هـاى متنـوع،   گویشتنها استعداد سخن گفتن را با   نه ،خداوند سبحان

د، چگونگى و آداب آن را نیز، چه با الهام فطرى و قرار دادر نهاد بشر 

  هدایت درونى و چه از راه وحى و تشریع بیرونى، به وى آموخت.

ــوزه  ــان، آم ــن می ــو و   در ای ــى، آداب گفتگ ــه فراوان ــى، ب ــاى دین ه

هـاى   ارتباط گفتارى مؤثّر، به شـیوه  برقرارىچندوچون آن را با هدف 

گـاه بـه روش مسـتقیم و صـریح، فرمـان       .گوناگون بیان نموده اسـت 

گونه سخن بگویید؛ یا آنکه گاه سخن را با وصفى خـاص   دهد: این مى

خواند یـا   کند، تو گویى ما را به سخنى با چنان وصف فرامى مطرح مى

دارد؛ بارى دیگر، غیر مستقیم و بـا ارائـه مصـادیق سـخن      از آن بازمى

   سازد. ر، ما را به آداب آن رهنمون مىنیک و گفتگوى مؤثّ

هـاي دینــی مربـوط بــه   در نوشـتار پــیش رو، اختصـارگونه آمــوزه  

دانـیم  نماییم و در آغاز، الزم مـی برقراري ارتباط گفتاري مؤثر را برمی

 حسینى محمود مرویان حجج اسالم سیدارزیاب  ان محترماستادهاي تالش

انـد،   ن مباحث نقـش داشـته  ندهى ایکه در ساما را على جالئیان اکبرنیا و

  و ارج نهیم. سپاس

                                         

 .4رحمن، ال. 1
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  شناسى مفهوم

  تعریف ارتباط و آثار آن

فـردى، فراینـدى اسـت کـه در آن، اطالعـات، مفـاهیم و        ارتباط میـان 

هـاى کالمـى و غیرکالمـى بـا دیگـران در میـان       احساسات را بـا پیـام  

هویت و کمـال انسـان    ۀفردى، نماد و نشان ارتباطات میان 1گذاریم. مى

ارتباطات مؤثّر، موجب شکوفایى افراد و بهبـود کیفیـت روابـط     است.

شـود   شود، و در مقابل، ارتباطات غیرمؤثّر، مانع شکوفایى انسان مى مى

کند. بر اساس تحقیقات، کسانى کـه پیونـدها و    و روابط را تخریب مى

در معـرض   روابط اجتماعى استوارى ندارند، دو تـا سـه برابـر بیشـتر    

هـاى قلبـى،   بیماري ند، نیز مشکالتى همچونهم هست مرگ زودهنگام

نارضایتى شغلى، فشار روانى و مسائل  2افسردگى، اضطراب، خستگى،

  از دیگر پیامدهاى ضعف یا فقدان ارتباط مؤثر است. 3خانوادگى،

هاى دینى بر ایجاد ارتباطات مؤثّر، تأکیدى فـراوان   از این رو، آموزه

المؤمن مـألوف، و  « فرمایند: مى 7براى نمونه، امیرمؤمنان علی ؛دارند

مـؤمن [بـا مـردم] در ارتبـاط و الفـت       4؛الخیرَ فى من الیألف والیؤلف

                                         

هـاى اجتمـاعى در   مهارت. اُوِن هارجى، کریستین ساندرز و دیوید دیکسـون،  1

 .21ـ20خشایار بیگى و مهرداد فیروزبخت، ص ۀ، ترجمفردى ارتباطات میان

، شناسـى تعامـل اجتمـاعى    فـردى، روان  ارتباطات میانك: جولیاتى، وود، ر.. 2

 .35ـ 34، 30ترجمه مهرداد فیروزبخت، ص

حمیدرضـا سـهرابى،    ۀ، ترجمشناسى روابط انسانى روانك: رابرت بولتون، ر.. 3

 .25ص

 .104، ص2، جالکافى. کلینى، 4
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است. و آن کس که نه با دیگران الفت گیرد و نه دیگران با او، خیـرى  

  ».در وى نیست

ها گفتگوست. بـر ایـن   ترین راه ارتباط میان انساندر این میان، مهم

هـاى اسـالمى، حـد و مـرز ارتبـاط       از منظـر آمـوزه   الزم استاساس، 

  و به طور کلى، آیا سکوت بهتر است یا سخن؟ را بدانیمگفتارى 

   نسبى آن دو! برتريسکوت یا سخن و 

و هـر یـک داراى    1سخن آرامش روح است و سکوت، آسایش عقـل، 

نگرى در داورى بـه نفـع    هایى است که مطلقجایگاه، شرایط و آسیب

شمارد. در روایات، گـاه بـر محبـوس نمـودن      هر یک را، نادرست مى

و گاه، بر سخن گفتن و شکستن  2شود زبان و برترى سکوت تأکید مى

ــ در   سان که خواهد آمد حقیقت امر، آن است که زبان ـ آن  3سکوت!

هــا و گناهــان بســیارى اســت و رهــا ســاختن زبــان، معــرض آســیب

از سـوى دیگـر، آدمـى در     4زا. آفـرین و مالمـت   میز و زحمتآ مخاطره

غلبه بر شهوت سخن و کنترل زبان و تسلّط بر احساسـات و عـادات   

ناپسند، گرفتار ضعف و ناتوانى است. از این رو بهترین شـیوه رهـایى   

گـو   ؛گـویى و سـکوت کـردن اسـت     از آفت زبان، در بیشتر موارد، کم

مصونیت از آفات آن، سخن گفتن،  اینکه در صورت تسلط بر گفتار و

                                         

 . (ر.ك:»النطق راحۀ للرّوح و السکوت راحـۀ للعقـل  : «فرماید می 7دق. امام صا1

 )402، ص4، جمن الیحضره الفقیهشیخ صدوق، 

 .193، ص12، جالشیعهوسائل؛ حرّ عاملى، 114، ص2، جالکافى. کلینى، 2

، غررالحکم؛ عبدالواحد آمدى، 188، ص12، جوسائل الشیعهك: حرّ عاملى، ر.. 3

 .209ص

  ام بس که بر ناگفته، شادان بوده    ام  بس که بر گفته، پشیمان بوده .4

  »رودکى«
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ى روایـات، بـه آن   خـ رببه طورى که در  ؛خود، بر سکوت برترى دارد

گـویى و   بنـابراین سـخن گفـتن، بـه شـرط کـم       1تصریح شده اسـت. 

  گویى، بر سکوت برترى دارد. حق

  عوامل برقرارى ارتباط گفتارى مؤثّر

دارد کـه  ـ رفتارى وجـود   فردى، چندین عنصر اخالقى در روابط میان

شـود و بـر تأثیرگـذارى آن     گونه روابط مـى  موجب تسهیل و ثبات این

  از: ندهاى دینى عبارت مهم از نگاه آموزه . عناصرافزاید مى

  ادب و احترام متقابل .1

رعایت ادب و حفظ احترام مخاطب، نخستین شرط برقـرارى ارتبـاط   

ر رمى، حتـى د شـ  شـکنى و بـى   و با ثبات است. حرمـت مؤثّر، مطلوب 

صدا زدن یا در گونه نگاه کردن حالتى روانى را بـراى مخاطـب    ةنحو

پذیرد و آتش خشـم و تنفّـر از    آورد که سخنان گوینده را نمى پدید مى

سازد. از این روى، حفـظ حرمـت و ادب،    ور مى وى را در درون شعله

یابد،  حتى در جایى که طرف مقابل، پایبندى به آن ندارد، ضرورت مى

، هنگـامى کـه در گفتگـوى    7ابـراهیم  حضـرت  است کـه  گونه و این

رو گردیـد و   آمیز خود با عمویش آزر، با توهین او روبـه  منطقىِ احترام

بـاز هـم پـاس حرمـت را نهـاد و       2فریاد تهدیـد و تنفّـر او را شـنید،   

 3؛سالم علَیک سأَستَغْفرُ لَک ربى إِنَّه کـانَ بـى حفیـا   «بزرگوارانه فرمود: 

                                         

لکـلّ  :«7إنّه سئل عن الکـالم و السـکوت... فقـال   «: فرماید می 7. امام سجاد1

ك: حرّ عـاملى،  . (ر.»سکوتمنهما آفات، فإذا سلما من اآلفات فالکالم أفضل من ال

 )188، ص12، جالشیعه وسائل

 .46ـ42مریم، . 2

  .47 . مریم،3
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خواهم، زیـرا او   ود بر تو باد، به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مىدر

دهـد کـه در    ایـن، نشـان مـى    ».همواره نسبت به من، مهربان بوده اسـت 

  1گام نخست، گفتگوى توأم بااحترام است. مواجهه با افراد منحرف نیز

رعایت این نکته، به ویژه هنگام گفتگـو بـا کسـانى کـه از جایگـاه      

برخوردارند و یا زمانى کـه گوینـده، در موضـع قـدرت قـرار      باالترى 

تـوان از قـرآن    یابد. در این باره مى گرفته است، ضرورتى دوچندان مى

و یوسف  2کریم، گفتگوى آکنده از ادب و احترام فرشتگان با خداوند،

  را شنید. 3با پدر و مادر و برادران خود

تنهـا گفتگـو تـأثیر     نـه بنابراین، بدون رعایت ادب و احترام متقابل، 

ها خواهـد  بر مشکالت و تنش مثبتى در پى نخواهد داشت، بلکه غالباً

ادبانه سخن گفتن است؛  افزود، و اینجاست که دم فروبستن، بهتر از بى

هرگاه  4؛إذا فاتک األدب، فَالْزمِ الصمت« فرماید: مى 7امیرمؤمنان علی

  ».ادب از تو رخت بربست، سکوت پیشه نما

  نگرى مثبت .2

فـردى، مفـاهیم مختلفـى از سـوى شـنونده آفریـده یـا         در ارتباط میان
چراکه نمادهایى همچون کلمات، به خودى خـود،   ؛شوند دگرگون مى

رسـانند، بلکـه نیازمنـد تفسـیرند و در فراینـد       بار معنایى الزم را نمـى 
ها و فضـاى  تفسیرى، عواملى همچون بافت و شرایط سخن، و نگرش

ده، نقش دارد. بنابراین، دو طرف ارتباط، همـواره یکـدیگر   ذهنى گوین
هاى مثبت یا منفى و گاه حتى بـر  توانند نگرش و مى 5کنند را تفسیر مى

                                         

 .11و  4، 2. حجرات، 1

 .32ـ30. بقره، 2

 .100و  92 . یوسف،3

 .293، ص68، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه. 4

، شناسـى تعامـل اجتمـاعى    فـردى، روان  ارتباطات میانك: جولیاتى، وود، ر.. 5

 .74ـ73ترجمه مهرداد فیروزبخت، ص



   هاي گفتاري مهارت                                          16

 

هاى دینى،  خالف هم، در خود ایجاد کنند. از این روست که در آموزه

نگرى، خواسته شده است تا هنگام برقرارى ارتباط بـا   با تأکید بر مثبت
از سـخنان آنـان، برداشـت    ى خود، همواره بهتـرین تفسـیر   برادران دین

ضَع أَمر أَخیک على « د:فرمای در این باره مى 7 لیمؤمنان عشود؛ امیر

أَحسنه... و التظنّنّ بکلمۀ خرجت من أخیک سوءا و أنـت تجـد لهـا فـى     

کار برادر [دینى]ات را بر زیباترین شـکل بنـا گـذار... و     1؛الخیر محمالً

تـوانى   سخن برادرت گمان بد مبر، در حـالى کـه مـى    هرگز نسبت به
  ».توجیه نیکى براى آن بیابى

 ةسـیر  3و نهـى از آن،  2نگـرى  قرآن کریم، با انتقاد از منفى همچنین

نگرى، نقاط قوت مـردم   کشد که با مثبت پیامبران الهى را به تصویر مى

و از این شیوه، براى نفوذ در آنان و برقـرارى   4شدند خود را یادآور مى

  جستند. ارتباطى مؤثّر، سود مى

گردد که آدمى نسـبت   اى روانى تبدیل مى نگرى گاه به بیمارى منفى

نگـرد و حتـى    اى، فقـط نقـاط منفـى را مـى     به هر گفتار و هر گوینـده 

هاى مهم ایـن  کند. یکى از خاستگاه عناصر مثبت را نیز منفى تفسیر مى

حالت، ضعف ایمان و توکّل به خدا، و ترس و وحشت از همـه چیـز   

  5است؛ حالتى که از دید قرآن کریم ویژگى منافقان است.

                                         

است که بر اسـاس روایـات، وقتـى     به ذکرزم ال. 362، ص2، جالکافى. کلینى، 1

نگـرى و حسـن    فساد بر اهل زمانه غالب شود و نیز در مواجهه با دشـمن، مثبـت  

 )53شهیدى، نامه ، ترجمه جعفرالبالغهنهجك: (ر. .ظن، روا نیست

 .33ـ30؛ بقره، 12و  11. نور، 2

 .12. حجرات، 3

 .100و  90؛ یوسف، 84و  78. هود، 4

 ».پندارنـد  هـر فریـادى را بـه زیـان خـویش مـى       ؛کُلَّ صیحۀٍ علَـیهِم یحسبونَ «. 5

 )4منافقون، (
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  اعتمادآفرینى .3

از عوامل مهم ارتباط مؤثّر و نفـوذ در مخاطـب، کسـب اعتمـاد او بـه      

گفتار و انگیزه گوینده اسـت. میـان افـزایش عناصـر اعتمـادآفرین بـا       

  مستقیمى وجود دارد. ۀمخاطب، رابطافزایش پذیرش 

، ایـن  7داسـتان ابـراهیم  حضـرت  اى نغـز در   قرآن کریم، با اشاره

واقعیت را بیان کرده اسـت؛ هنگـامى کـه جمعـى از فرشـتگان بـراى       

آمدنـد و از  7 نابودى قوم لـوط بـه صـورت ناشـناس، نـزد ابـراهیم      

احسـاس بیگـانگى و دلهـره    حضرت خوردن غذا خوددارى ورزیدند، 

و از گفتگو با آنان، خـوددارى نمـود. ولـى پـس از شناسـایى و       1کرد

مأموریــت آنــان و  رةدریافـت بشــارت از آنــان، بــاب گفتگــو را دربــا 

ذَهـب عـنْ إِبـراهیم الـرَّوع و جاءتْـه       فَلَمـا «شفاعت از قوم لوط گشود: 

مِ لُوطلُنا فى قَوجادشْرى ی2».الْب  

شرط گفتگوهاى مؤثّر و سازنده، ایجـاد   آید که پیش از این آیه برمى

  فضایى امن، همراه با اعتمادى متقابل است.

  عناصر اعتمادآفرین در روابط گفتارى

از عوامل مؤثرى که موجب ایجاد و تحکـیم اعتمـاد    راستگویى: )الف

به طورى که بـراى شـنونده،    ؛گردد، صداقت گوینده است مخاطب مى

 زیـرا  ؛مالً محسوس و ملموس باشداز روى قرائن یا شناخت قبلى، کا

پـردازىِ وى   گونه اعتمادى بـه دروغگـو نیسـت، حتـى اگـر دروغ      هیچ

                                         

 .70و  69. هود، 1

پس وقتى ترس ابراهیم از میان رفت و مژده [فرزنددار شدن] بـه او  : «74. هود، 2

 ».کرد رسید، درباره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا [و گفتگو] مى
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پـیش از رسـالت،    9از این روى، رسول گرامى اسالم 1مقطعى باشد.

به راستى و صدق، پیش  ،7و امام باقر 2به صدق و راستى، شهره بود،

راسـتگویى را   3؛تعلّموا الصدق قبل الحدیث« از سخن، فرمان داده است:

نظر بـه اهمیـت ایـن عنصـر، جایگـاه و       ».پیش از سخنگویى بیاموزید

  نکاتی پیرامون آن در ادامه با تفصیل بیشتري خواهد آمد.

بودن گوینـده در ذهـن    تصور خیرخواهى و دلسوز خیرخواهى: )ب

تـأثیر   باعـث  مخاطب، تحکیم اعتماد وى را به دنبال دارد و در نتیجـه 

  .شودمى آدمیتر گفتار بر دل و جان بیش

از ایــن رو، پیــامبران هنگــام دعــوت و گفتگــو، بــر خیرخــواهى و 

هـاى خودخـواهى و    نفـى شـائبه   4ورزیدنـد.  دلسوزى خود تأکیـد مـى  

  نیز در همین راستا بود. 5سودجویى از سوى آنان

 و 6رور و خــودبرتربینى در گفتگــوـغــ ورى:ـپرهیــز از خودمحــ )ج

سلب اعتمـاد وى از برقـرارىِ    7هاى طرف مقابل،رشبه نگ توجهى بى

  ارتباطى مفید و مؤثر را به دنبال خواهد داشت.

هاى اعتمادآفرینى، معرّفـى خـود و هـدف    از روش معرّفى خود: )د

خویش با واژگانى صمیمانه و نیز بیان توانمندى و تخصـص خـویش   

                                         

، 69، جبحـاراالنوار مجلسـى،   عالمه؛ 343ـ338، ص2، جالکافى: کلینى، ر.ك. 1

 .172، ص72؛ ج263ـ260ص

 .200، ص1، جالطبقات الکبرىك: ابن سعد، ر.. 2

 .104، ص2، جالکافى. کلینى، 3

 .33ـ30؛ مؤمن،135؛ شعراء، 47و  45؛ مریم، 93و  79، 68، 62. نک: اعراف، 4

 .23؛ شورى، 180و  164، 145، 127، 109؛ شعراء،  57؛ فرقان، 29. هود، 5

 .206. نک: بقره، 6

 .28. نک: هود، 7
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از ایـن رو  زنى بسته شـود.   داورى و گمانه است تا راه بر هرگونه پیش

پیامبران الهى، در گـام نخسـت، بـه معرّفـى خـویش و اهـداف خـود        

إِنّى لَکُم رسـولٌ  «فرمود:  مى 7براى نمونه، حضرت نوح ؛پرداختند مى

  1».أَمینٌ، فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ، و ما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ...

  همگامى .4

نظرهـایى  فـردى، اخـتالف   روابـط میـان  گمـان در فراینـد گفتگـو و     بى

هــا وجــود دارد. از  هــا، باورهــا و ســلیقهبرخاســته از تفــاوت دیــدگاه

حقیقت آنهاست، و برخورد با باورهاى اشخاص، برخورد با  ،سودیگر

گاه کـه بـراى بیـان     آن هرچند خیرخواهانه و روا باشد انگیزه و نظر ما

افکنـد.   را بـه مخـاطره مـى   رود، روند ارتبـاط   اشتباه دیگران به کار مى

گیـرى تـدافعى و   گونه شرایط، موضـع  واکنش احتمالى مخاطب در این

اسـت؛   2بهترین شیوه در این حالـت، اسـتفاده از روش همگـام شـدن    

روشى که قـرآن کـریم، بـا هـدف برقـرارى ارتبـاط مـؤثر و نفـوذ در         

دى أَو فى ضَـاللٍ  أَو إِیاکُم لَعلى ه قُلِ... و إِنّا«مخاطب، پیش داشته است: 

[به مشرکان] بگو: ... در حقیقت یا ما، یا شما بر هدایت یا گمراهـى   3؛مبینٍ

  ».آشکاریم

شناسد  یافتگان را از گمراهان بازمى هدایت، 9روشن است که پیامبر

بـه  گونـه گفتگـو و    امـا ایـن   4؛و در حقانیت راه خویش، تردیدى نـدارد 

                                         

 .109ـ 107. شعراء، 1

ــون،  ك: جــرىر.. 2 ــى. ریچاردس ــاط و ان.ال.پ ــزه ارتب ــدى معج ــه مه ، ترجم

 .48ـ 47داغى، ص قراچه

 .24. سبأ، 3

 .108؛ یوسف، 285 ،. نک: بقره4
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کـه وى   گذارد شیوه همگامى، اثر روانى خاصى بر مخاطب مى کارگرفتن

دارد.  کند و به اندیشیدن وامـى  گیرانه، خارج مى را از حالت تدافعىِ جبهه

  هاى جزمى است.چنین برخوردى، دورى از نگرش ةثمر

نیست تـا  » اندیشه و خرد«تحلیل این نکته، آن است که آدمى، تنها 

سانى تسلیم گـردد، بلکـه افـزون بـر آن،     در برابر قدرت استدالل، به آ

گوناگون است که بایـد صـحیح   » عواطف و احساسات«اى از  گردآمده

هـاى روانـى و    گونـه جنبـه   رعایـت ایـن   1و خردمندانه، اشـباع گـردد.  

ــیوه ــى، ش ــوذ و    اخالق ــاطفى و در نتیجــه، نف ــد ع ــاع بع ــراى اقن اى ب

یابـد کـه    ىچراکه با ایـن کـار، وى درمـ    ؛تأثیرگذارى بر مخاطب است

طلبـى و   جـویى اسـت نـه برتـرى     گویى و حقیقـت  هدف گوینده، حق

نـه   ،اش، خیرخواهى و دلسـوزى اسـت   تحمیل سخنان خود، و انگیزه

سودجویى و تحقیر دیگران. و این خـود، کلیـدى اسـت کـه درهـاى      

  2گشاید. را بر روى فرد، مى» پذیرى حق«

  رازدارى .5

 ؛تـدارى و خـرد آدمـى اسـت    امان ۀرازدارى و پاسداشت اسـرار، نشـان  

 3؛صدر العاقلِ صـنْدوقُ سـرِّه  « اند: فرموده 7سان که امیرمؤمنان علی آن

  ».سینه خردمند، صندوقِ راز اوست

                                         

 . 87، ص18ج، تفسیر نمونهك: ناصر مکارم شیرازى و دیگران، ر.. 1

، تنها بر روى نقاط مشترك باید تکیه کرد و »همگامى« ة. با این حال، آیا در شیو2

از تظاهر به مطالب خالف حق یا اعتقاد گوینده، خوددارى ورزید، یا آنکه اظهـار  
اى مطالب خالف نیز، به قصد همراهى با طرف مقابل، روا خواهد بود؟ برخى  پاره

، بر طرح نقاط مشترك تأکید 46و عنکبوت،  64ان، آیات قرآن، همچون: آل عمر

با مشرکان،  7(گفتگوى ابراهیم 79ـ 74ولى از آیات دیگر، همچون انعام،  ،دارد
 عالمـه ك: ر.( .بر اساس نگرشى تفسـیرى)، روایـىِ گونـه دوم، دریـافتنى اسـت     

 )177، ص7، جالمیزانطباطبایى، 

 .361، ص6، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت نهج البالغه. 3
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یابـد: حفـظ    فردى، در دو مـورد نمـود مـى    این مهم، در روابط میان

  اسرار خود، و دیگران.

در مورد نخست، خودافشایى گـاه مطلـوب اسـت و گـاه ممنـوع؛      

خودافشایى در حد متعارف و معقول، به ویژه در آغـاز گفتگـو، و نیـز    

ی براى جسـتجوى نقـاط مشـترك و تشـویق مخاطـب بـه خودافشـای       

گونه است براى معرفى آسـان خـود و    ، همینباشدمیمتقابل، مطلوب 

کـه   1رهایى از احساسات منفى و ناخوشایند، نزد افـراد قابـل اعتمـاد،   

گونـه معرّفـى، نقـش مهمـى در      است. اینو سودمند  خود، درمانبخش

پیشبرد و حفظ روابط دارد، اما افراط و تفریط در آن، برقـرارى روابـط   

  7صـادق  امامفرمایش توان از  حد و مرز آن را مى 2سازد. را دشوار مى

اطّلع علیه عدوك لم  التطّلع صدیقک من سرّك إالّ على ما لو« دریافت:

دوسـتت را تنهـا از رازى    3؛ما ن عدوا یوماًیضرّك، فإنّ الصدیق قد یکو

 ؛باخبر کن که اگر دشمنت بر آن دسـت یابـد، بـه تـو زیـانى نرسـاند      

  ».چراکه دوست، ممکن است روزى دشمن تو گردد

توانـد   حدومرز، حتى در روابط نزدیک هم مى بنابراین، افشاهاى بى

ل ابـذ « فرمایـد:  مـى  7علـی  خطرناك باشد، از این روى، امیرمؤمنـان 

بـراى دوسـتت همـه     4؛لصدیقک کلَّ المودة و التبذل له کـلَّ الطمأنینـۀ  

  ».مهرت را ارزانى دار، ولى به طور کامل، اعتماد مکن

                                         

 .235، ص77، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه: ر.ك. 1

هاى اجتمـاعى  مهارت. نک: اُوِن هارجى، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون، 2

ــان ــات می ــردى در ارتباط ــت،   ف ــرداد فیروزبخ ــى و مه ــایار بیگ ــه خش ، ترجم

 .254ـ249ص

 . و به گفته سعدى: 669، صاالمالى. شیخ صدوق، 3

  .)، باب هشتمگلستان( که بر انجمن نشایـد گفـت     سخنى در نهان نباید گفت 

 .421، صغررالحکم. عبدالواحد آمدى، 4
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 تـوان بـه  مـی خودافشایى ممنوع نیز، مواردى دارد که از آن جملـه  

آبرویـى شـخص یـا سـوء اسـتفاده       فاش ساختن اسرارى که زمینه بـى 

، آدمـى را در  7علـى  ة امـام کند و به فرمود طلبان را فراهم مى فرصت

بـرمال کـردن گناهـان نهـانى خـود نـزد        1.نماینـد  کَمند خود اسیر مـى 

 3.اشـاره کـرد   و فاش کردن اسرار خود و جامعه نزد دشـمنان  2دیگران

مخاطب نیز نباید در افشاخواهى و آگاهى از اسرار گونه موارد،  در این

  4گوینده، پاى فشارد.

تأکیـد فراوانـى بـر لـزوم      ،حفظ اسرار دیگـران یعنی  ،در مورد دوم

 9چنانکـه رسـول خـدا    ؛رازدارى و ممنوعیت افشاگرى شده اسـت 

هـا و  نشسـت  5؛المجالس باألمانۀ و إفشاء سرّ أخیک خیانۀ« فرمایند: مى

  ».است، و برمال نمودن راز برادرت، خیانتمجالس امانت 

در  ؛هـاى دیگـران، پوشـیده مانـد     گرچه اصل آن است کـه ناگفتـه  

و کشــف توطئــه  6مــواردى خــاص، همچــون دادخــواهى از ســتمگر

  7گردد. بدخواهان، افشاگرى، تجویز یا الزامى مى

  شناسى اولویت .6

تشخیص یا تغییـر موضـوع بحـث و چگـونگىِ بیـان آن بـه فراخـور        

ها و شرایط، از دیگر عناصر ایجاد و تداوم ارتباط گفتـارىِ مـؤثّر    زمینه

                                         

 )320همان، ص. (»سرّك أسیرك فإن أفْشَیتَه صرت أسیرَه. «1

 .330، ص8، جالسنن الکبرىك: بیهقى، ر.. 2

 .16 ،؛ توبه118. آل عمران، 3

 .12. حجرات، 4

، 2، جالکافىکلینـى،   همچنین ر.ك:؛ 307، ص12، جالشیعهوسائل. حرّ عاملى، 5

 . 660ص

 .105، ص12، جالشیعهوسائل؛  حرّ عاملى، 148. نساء، 6

 .165، ص1، جالمکاسب. مرتضى انصارى، 7
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اى مطـرح   است. گوینده بایستى موضوعاتى را انتخاب کند، و به گونه

تدبیرى در این کار،  نماید که مفید و متناسب با فضاى گفتگو باشد. بى

. بـراى نمونـه، سـخن از شـادى و     کنـد  ارتباط را مشکل مى ۀخود ادام

ساز است  مشکل شکسته، آن اندازه نابجا و زده و دل نزد مصیبتشعف 

هر سخن جایى و « زیرا ؛که سوگوارى و ماتم در مجلس سور و سرور

  1».هر نکته مقامى دارد

گونه است که محتوا، سیاق و حتى سجع و آواى سور مکـى و   این

با یکـدیگر تفـاوت دارد؛ چراکـه محـیط و فرهنـگ       مدنى قرآن، غالباً

بــر آن دو و موقعیــت مســلمانان و مخاطبــان مســتقیم آیــات،  حــاکم 

دهد که توجه به فضاى گفتگو  و این نشان مى 2کرد، گونه اقتضا مى این

بندى موضـوعات، بـراى تأثیرگـذارى بـر مخاطـب، نقشـى        و اولویت

  کننده دارد. تعیین

از سوى دیگر، بر گوینده است که موضوعات مطرح شده از سوى 

  برانگیـز  آلـود یـا اخـتالف    فایـده، نامناسـب، گنـاه    بـى دیگران را ـ کـه   

اى کـه   ـ به سمت مطالب مفید و سازنده، هدایت کند؛ شـیوه   باشد مى 

چنانکـه برخـى    ؛قـرآن کـریم، در مـواردى، آن را پـیش گرفتـه اسـت      

گونـه   کردنـد کـه هـیچ    لى را مطرح مـى ئمسلمانان یا مخالفان، گاه مسا

گونـه مـوارد، بـا تغییـر      در ایـن  ،قرآن کریم .سودى براى آنان نداشت

                                         

، غـررالحکم عبدالواحـد آمـدى،   . (»لکـلّ مقـامٍ مقـال   « فرماید:می7 . امام على1

 )212ص

و سور مـدنى   ،با آیاتى کوتاه و کوبنده، به مباحث مبدأ و معاد . سور مکّى غالبا2ً

محمـدهادى معرفـت،    . (ر.ك:اند پرداخته بیشتر به تشریع احکام و تفصیل براهین

 )88ـ  84، صعلوم قرآنى
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موضوع بحث و اشاره به بعد دیگر مسـأله، پاسـخى متناسـب و مفیـد     

داده است و یا به سادگى از کنار آن گذشته تا باب گفـت و شـنود در   

 9براى نمونـه، گروهـى نـزد رسـول اکـرم      1آن موضوع، بسته شود.

سـؤال   هـاى آن، آمدند و از هالل ماه و چگونگى پیدایش و دگرگـونی 

جـا کـه علـل پیـدایش و محاسـبات دقیـق آن، نـه در        اما از آن ؛کردند

اى بـراى آنـان دربرداشـت، قـرآن در      گنجید، و نه فایـده  افکارشان مى

یسـأَلُونَک عـنِ   « 2پاسخ آنها، به بیان فواید دگرگونى هـالل پرداخـت:  

پرسـند،   ها از تو مـى لدرباره هال 3؛هلَّۀِ قُلْ هى مواقیت للنّاسِ و الْحجاألَ

  ».شمارى براى مردم و [موسم] حج است گاه بگو: آن [شاخصِ]

تعداد اصحاب  ةدیگر، گفتگوهاى فراوانى بود که دربار ۀنمون

کهف وجود داشت. قرآن کریم، پس از طرح داستان، با اشاره به 

را از  9اختالف یاد شده و بدون تصریح به عدد واقعى آنها، پیامبر

ـ   دال و گفتگو در این باره ـ جز با منطق برتر و مستدلّهرگونه ج

گونه مطالب  آموزه و پیام آیه، نکوهش گفتگو بر سر این 4.دارد بازمى

                                         

سیدحسـین   ۀ، ترجمـ گفتگو و تفاهم در قـرآن کـریم  ،  اللّه . محمدحسین فضل1

 .197ـ192میردامادى، ص

طباطبـایى،   عالمـه ك: ر. .هـاى تفسـیرى  ماهیت پرسش آنان، و نیز نگـرش  ةدربار. 2

 .11، ص2، جتفسیر نمونه؛ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، 56ـ 55، ص2، جالمیزان

 .46ـ42؛ نازعات، 63 ،؛ احزاب85؛ اسراء، 187. نیز نک: اعراف، 189. بقره، 3

ا سگشـان بـود، و   چهـارمین آنهـ   به زودى خواهند گفت: سه تـن بودنـد [و]  «. 4

اندازنـد.   ششمین آنها سگشان بود. تیر در تاریکى مى گویند: پنج تن بودند [و] مى

گوینـد: هفـت تـن بودنـد و هشـتمین آنهـا سگشـان بـود. بگـو:           مـى  اى] و [عده

دانـد. پـس    آنها را نمى تر است، جز اندکى [شماره]پروردگارم به شماره آنها آگاه

 .»آنهـا از هـیچ کـس جویـا مشـو      ةایشان جز با دلیل، جدال مکن و دربـار  ةدربار

 )22کهف، (



  25                                                                             هاي گفتاري مهارت  

 

 

تواند آدمى را از اندیشیدن در  اى است که مى فایده اهمیت یا بى کم

هاى هاى هدایتى داستان مطالب اساسى، و از جمله اهداف و آموزه

ز همین روى، قرآن کریم، از پرداختن به جزئیات و قرآن، بازدارد. ا

  اى در نقل رویدادهاى تاریخى، پرهیز نموده است. مطالب حاشیه

  توجه به سطح فهم و نیاز مخاطب .7

هـاى وى،  توجه به سطح فهم مخاطب و نیز نیازها، عالیـق و گـرایش  

یکــى از معیارهــاى گــزینش موضــوع گفتگــو و چنــدوچون آن، و از  

  بخش و تأثیرگذار ارتباط گفتارى است. تحکیمعناصر 

گوینده بایستى با در نظر گرفتن سنّ، پایگاه اجتماعى و سطح خرد 

و دانش مخاطب، طورى سخن گوید کـه هـم قابـل فهـم و دریـافتنى      

باشد و هم با ایجاد همسطحى و همسانى بین خـود و مخاطـب و در   

حمایـت و   سطح او ظاهر شدن، موجب تأثیرگذارى در وى، و کسـب 

نخسـت، بـه    ۀآوران الهـى، در وهلـ   همکارى او گردد. از این رو، پیـام 

و مـا  «گفتنـد:   فرهنگ و عرف مقبول جامعه خویش سخن مـى » زبان«

منَ لَهیبیه لمسانِ قَوولٍ إِالّ بِلسنْ رلْنا مسو ما هیچ پیامبرى را جـز بـا    1؛أَر

  ».براى آنان بیان کندزبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق را] 

افزون بر آن، ایشان سطح درك و خرد مخاطبـان خـود را در نظـر    

کـه  چنان ؛شدند داشتند و در ارتباطات گفتارى، در سطح آنان ظاهر مى

العباد بکنه عقلـه قـطّ،    9ما کَلَّم رسولُ اللّه« فرماید: مى 7امام صادق

رنا أن نکلّـم النـاس علـى    إنّا معاشرَ األنبیاء أُم 9و قال: قال رسول اللّه

متناسب با خرد واالى خویش با  9گاه رسول خدا هیچ 2؛قدر عقولهم

                                         

 .4. ابراهیم، 1

 .23، ص1، جالکافى. کلینى، 2
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مـا پیـامبران،   «خود فرموده اسـت:   9دم سخن نگفت، رسول خدامر

  ».مأموریم تا با مردمان به اندازه درك و عقلشان سخن گوییم

تر از سطح مخاطب ظاهر شـدن   روشن است که پایین ،سو از دیگر

نیز، ممکن است ضعف و کاستى گوینده را در ذهن مخاطـب تـداعى   

  کند و از تأثیر سخن او، بکاهد.

توجه به عنصر یادشده، به ویژه در گفتگـو بـا کودکـان، ضـرورتى     

دوچندان دارد. درك محدود و روح لطیف آنان، نیازمند گشودن زبـان  

هاى برخـورد بـا آنـان اسـت. از ایـن روى،      رعایت ظرافتکودکانه و 

هـر کـس    1؛منْ کانَ عنده صبى فلیتصاب له« فرمایند: مى 9پیامبر اکرم

  ».کودکى نزد اوست، باید که برایش کودکى کند

  هنر خوب گوش دادن . 8

فـردى دارد. بـر اسـاس     ، اهمیت فراوانى در روابـط میـان  »گوش دادن«

درصد از زمـان ارتبـاط، صـرف     45طور متوسط، ها، به اى بررسی پاره

 ؛ زیـرا انـد  از افراد، شنوندگان خوبى اندکی داعدتولى  2شود، شنیدن مى

براى توصیف آن » شنیدن«تفاوت است: » گوش دادن«و » شنیدن«میان 

هـاى  رود که از طریق آن، تحریک بخش از فرایندهاى حسى به کار مى

گردد،  شود و به مغز ارسال مى شنیدارى در سیستم شنوایى دریافت مى

تـرى اسـت کـه درك،     شناختى پیچیده فعالیت روان» گوش دادن«ولى 

  3شود. اى حسى را شامل مى تعبیر و تفسیر تجربه

                                         

 .484ـ483، ص3، جمن الیحضره الفقیه. شیخ صدوق، 1

هاى اجتمـاعى  مهارت. نک: اُوِن هارجى، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون، 2

 .215مه خشایار بیگى و مهرداد فیروزبخت، ص، ترجفردى در ارتباطات میان

، ترجمه حمیدرضـا سـهرابى،   شناسى روابط انسانى روانك: رابرت بولتون، ر.. 3

 . 61ص
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باشـد کـه    ال مـى به دیگر سخن، گوش دادن، فرایندى پیچیده و فع

شامل این عناصر است: توجه (به سخنان گوینده بـدون درگیـر شـدن    

ــار، اح  ــا افک ــات و داوريب ــاب و   ساس ــنیدن، انتخ ــود)؛ ش ــاى خ ه

نظـر گوینـده)؛    سازماندهى اطالعـات، تفسـیر (در نظـر گـرفتن نقطـه     

پاسخگویى (با اشارات دست و سر همچون نگاه و تأییـد و...)؛ و بـه   

  1خاطر سپردن اطالعات.

  چند ویژگى دارد: 2مهارت گوش دادن پویا

ـ     1 راى مخاطـب  ـ فرصت سخن گفـتن را بـا سـؤاالت بازپاسـخ، ب

کنیــد. (ســؤاالت بازپاســخ، ســؤاالتى اســت کــه  خــویش فــراهم مــى

هایش بله ـ خیر نیست، بلکه بایـد در آنهـا تفصـیل و توضـیح       جواب

  داد).

ـ با نگاه کردن به گوینده، و حرکات چشم و ابرو و سر، رضایت 2

  مندى خویش را از صحبت کردن با او، نشان دهیم. و حمایت و عالقه

طور است،  هاى کوتاه مثل بله، صحیح، درست، همینکالم ـ با تکّه3

  جالب بود، عجیب و... او را تشویق و همراهى نماییم.

هـایش بـه او بگـوییم کـه از مطالـب او چـه       ـ در میـان صـحبت  4

اى از سـخنان او را ارائـه کنـیم و در واقـع      ایم، خالصه برداشتى داشته

نشـان دهـیم تـا مطمـئن     تغییر نگرش خویش را با توجه به سخنان او 

  ایم یا خیر. شویم سخنان او را فهمیده

یابـد، و ایـن سـخن     مدى گفتگو تحقـق مـى  آگونه است که کار این

  یابد که: علوى مصداق مى

                                         

، شناسـى تعامـل اجتمـاعى    فـردى، روان  ارتباطات میانك: جولیاتى، وود، ر.. 1

 .362ـ348ترجمه مهرداد فیروزبخت، ص

2. Active listening 
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آن کـس کـه بـه نیکـى گـوش       1؛منْ أَحسنَ االستماع تعجل االنتفـاع «

  ».برد فرادهد، به زودى سود مى

ازمنـد تـالش و تمـرین    با این همه روشن است که گوش دادن، نی

شناختى مخاطب و توجـه او بـه    است و عواملى همچون حضور روان

؛ تمرکز حسـى و ذهنـى؛ حالـت    هها و مقصود گویند گوینده؛ فهم واژه

مناسب فیزیکى و تماس چشمى؛ و کیفیت صدا و محتواى مطلـب در  

  آن نقش دارند.

 با توجه به اهمیت گوش دادن و نقـش آن در اثربخشـى ارتباطـات   

را، به خـاطر خـوب گـوش دادن     9است که قرآن کریم، پیامبر اکرم

الَّـذینَ یـؤْذُونَ النَّبِـى و     و منْهم«ستاید:  بینى، مى توأم با احترام و خوش

و یـؤْمنُ للْمـؤْمنینَ و رحمـۀٌ       یقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَکُم یؤْمنُ بِاللّه

دهنـد و   انـد کـه پیـامبر را آزار مـى     و از ایشان کسـانى  2؛آمنُوا منْکُم للَّذینَ

گوش خوبى براى شماست به خدا «بگو: ». او سراپا گوش است«گویند:  مى

کند، و براى کسانى از شما که ایمان  ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور مى

  ».اند، رحمتى است آورده
در  9لطف و محبت رسول خدا هرچند پیام اصلى این آیه، بیان 

این نکته نیـز   3.آنهاست گوش فرادادن به سخنان مردم و تأیید ظاهرى

آید که توجه با تمام وجود به سـخنان گوینـده، از آداب    به خوبى برمى

ــر دادن،   » گــوش دادن« ــب اث ــى و ترتی ــد تصــدیق عمل اســت، هرچن

  اند. مخصوص گفتار مؤمنانى است که اعتمادکردنى

                                         

  .60، صغررالحکم. عبدالواحد آمدى، 1

 .61. توبه، 2

 .315ـ 314، ص9، جالمیزانطباطبایى،  عالمهك: ر.. 3
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  هاى غیر کالمى رى از نشانهگی بهره .9

ها بیش از نیمى از مکالمات رودرروى ما غیـر  اى بررسی بر اساس پاره

کـه سـخنى بگـوییم،    پـیش از آن » زبـان اشـاره و ایمـا   «و کالمى است 

حالـت چهـره، تمـاس     1گویـد.  هاى مـا را بـازمى  احساسات و نگرش

چشمى، چگونگى صدا زدن و قیافه بدنى، هر کـدام، پیـامى را تـداعى    

هاى غیـر کالمـى دیگـر     کنند و در این میان، حاالت چهره، از نشانه مى

چهره، اطالعات فراوانى در خصوص حـاالت هیجـانى    2مؤثّرتر است.

 پـردازان معتقدنـد:   به طورى کـه برخـى نظریـه    ؛دهد دیگران، به ما مى

  3ترین منبع اطالعاتى است.حاالت چهره بعد از زبان، مهم

از  ؛قرآن کریم، در مواردى چند، به این نکتـه اشـاره نمـوده اسـت    

آنهـا   4؛تَعرِفُهم بِسیماهم«فرماید:  تهیدستان خویشتندار مى ةجمله، دربار

لَحـنِ  و لَتَعـرِفَنَّهم فـى   «، و درباره منافقـان:  »شناسى را از سیمایشان مى

همچنـین،  ». بـرى  آنـان پـى مـى    و از آهنگ سخن، بـه [حـال]   5؛الْقَولِ

کـاوى افـراد    حاالت چهـره را، راهـى بـراى درونْ    7امیرمؤمنان علی

ما أضمرَ أَحد شـیئا إالّ ظَهـرَ فـى فَلَتـات لسـانه و صـفَحات       « شمارد: مى

ن هیچ کس چیـزى را در دل نهـان نکـرد، جـز کـه در سـخنا       6؛وجهِه

  ».اش آشکار شد و در صفحه رخسارش پدیدار اندیشه بى

                                         

 .13داغى، ص ، ترجمه مهدى قراچههاى گفتگومهارتك: دون گابور، ر.. 1

ــون، ر.. 2 ــى. ك: جــرى ریچاردس ــاط و ان.ال.پ ــزه ارتب ــدى معج ــه مه ، ترجم

 .32داغى، ص قراچه

هاى اجتمـاعى  مهارت. نک: اُوِن هارجى، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون، 3

 . 63، ترجمه خشایار بیگى و مهرداد فیروزبخت، صفردى در ارتباطات میان

 .273 ،. بقره4

 .2ـ1؛ عبس، 24؛ مطفّفین، 41رحمن، ال؛ 47،30. محمد 5

 .364، ص26، ترجمه سیدجعفر شهیدى، حکمت نهج البالغه. 6
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هاى غیر کالمى، تا بدانجاست که هرگاه بین  اهمیت توجه به نشانه

حاالت چهره و گفتار شخص، ناسـازى پدیـد آیـد، حـاالت چهـره و      

باشـد،   تر و معتبرتر از سخنانش مـى رفتار غیر کالمى او، به مراتب مهم

 1تـر از کنتـرل چهـره اسـت.    بسـى آسـان  به ویژه اینکه کنترل گفتـار،  

 2؛لسان الحال أصدق من لسان المقـال « فرماید: مى 7علىامام رو،  ازاین

  ».زبان حال، راستگوتر از زبان گفتار است

هاى غیـر کالمـى و کـاربرد درسـت آن، از      بنابراین، توجه به نشانه

مهـم  هـاى   عوامل مهم در ایجاد ارتباط مؤثّر است. موارد زیر، از جنبـه 

  بخشد: هاى غیر کالمى است که فرایند گفتگو را تسهیل مى نشانه

دهد براى طرف مقابل، رفتار مثبت و  که نشان مى چهره باز و تبسم:

پیوسته با تبسم سخن  9اید. از این رو، رسول خدا پذیرش قائل شده

  3».إذا حدثَ بحدیث تبسم فى حدیثه 9رسول اللّه کان«گفت:  مى

إذا « فرماینـد:  بـا توصـیه بـه آن مـى     9پیامبر :معانقهدست دادن و 

بـا سـالم کـردن و دسـت دادن،      4؛الْتَقَیتُم فتالقـوا بالتسـلیم و التصـافح   

  ».یکدیگر را مالقات کنید

                                         

ــون، ر.. 1 ــى. ك: جــرى ریچاردس ــاط و ان.ال.پ ــزه ارتب ــدى معج ــه مه ، ترجم

هاى اجتماعى در ارتباطـات  مهارت؛ اون هارجى و دیگران، 32داغى، ص قراچه

 .64خشایار بیگى و مهرداد فیروزبخت، ص ۀ، ترجمفردى میان

 .153، صغررالحکم. عبدالواحد آمدى، 2

 .236، ص2، جالکافىکلینى،  ؛298، ص16، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه. 3

هاى دینـى،   . نیک روشن است که بر اساس آموزه181، ص2، جالکافى. کلینى، 4

ك: ر.( .تماس بدنى و مصافحه، نسبت به زن و مرد نامحرم بـراى زن، روا نیسـت  

 ).525، ص5همان، ج
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چراکـه   1:تماس چشمى مسـتقیم و مناسـب، نـه پیوسـته و جبـرى     

یا عشق و  2ها در واقع آیینه روحند و نمایانگر خشم و مخالفت، چشم

گفتگـو، نگـاه گـرم و    ، هنگـام  9از این روى، رسـول خـدا   3محبت.

کـان  «فرمـود:   خود را از هیچ یـک از مخاطبـان، دریـغ نمـى     ۀصمیمان

یقسم لحظاته بین أصحابه فینظر إلـى ذا و ینظـر إلـى ذا     9  رسول اللّه

رسـول   5؛»یعطى کلّ مـن جلَـس إلیـه نَصـیبه مـنْ وجهِـه      «و  4»بالسویۀ

کرد؛ و بـه   میان یارانش تقسیم مى هاى خویش راهمواره نگاه 9خدا

سان  آن«[و » فرمود و گان بدان [سو] نظر مى طور برابر، گاه بدین [سو]

  ».ساخت مند مى که] تمام اهل مجلس را از توجه خود بهره

یعنى تـالش کنیـد    استفاده از احساسات خویش در بیان افکار خود:

رین، خود را راضى و امیدوار نشان دهیـد، و  هاى شیکه هنگام صحبت

آور، حالت بحران و اضطراب را بنمایانیـد، و   هاى ترسهنگام صحبت

هاى عجیب، ابهام و ناباورى خویش را... با این کـار،  در وقت صحبت

هاى خویش اعتماد دارید و تأکید  کند که شما به گفته مخاطب باور مى

  کند. تر مى پذیرش آماده عملى شما بر سخنانتان، او را براى

  شایستگى سخن .10

کمیت و کیفیت سخن و در نظر داشتن معیارهاى سخن شایسته، از عوامـل  

» معـروف « مهم برقرارى ارتباط مؤثّر است. قرآن کریم، با عناوینى همچون

                                         

 .22ـ13داغى، ص ، ترجمه مهدى قراچههاى گفتگومهارتك: دون گابور، ر.. 1

 .20؛ محمد،19حزاب، ك: ار.. 2

 .73، ص71، جبحاراالنوارمجلسى، عالمه ك: ر.. 3

 . 671، ص2، جالکافى. کلینى، 4

 .131، ص4اکبر غفارى، ج ، تصحیح علىالمحجۀ البیضاء. فیض کاشانى، 5
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چنانچـه   ؛کلّـى، مطـرح کـرده اسـت     اي ، این مهم را بـه گونـه  »حسن«و 

  ».و با آنان سخنى پسندیده بگویید 1؛قَوالً معرُوفاً و قُولُوا لَهم« :فرماید می

سـکون و  «در اصل به دو معنا آمده کـه یکـى بیـانگر    » عرف«واژه 

، گفتار یا رفتارى است که از نظر عقلى و »معروف«است، و  2»طمأنینه

و از این روى، آدمى بدان آرامش  3شرعى، به خوبى شناخته شده است

و بـا مـردم [بـه زبـان] خـوش       4؛قُولُوا للنّاسِ حسناًو «آیه دیگر  گیرد. مى

  است. »سخن بگویید

قولوا للناس أحسن ما تحبـون  « فرماید: در تفسیر آیه مى7 امام باقر

زیباترین سخنانى را که دوست دارید به شما گفته شود،  5؛أن یقال لکم

  ».به مردم بگویید

کیفى و محتوا، سان، سخن شایسته آن است که از نظر کمى و  بدین

هاى دینى و آداب و سـنن مثبـت   در چارچوب موازین عقلى و ارزش

  قرار گیرد و شنونده را به پذیرش وادارد. 6اجتماعى

  معیارهاى سخن شایسته

  شیوایى و رسایى )الف

شیوایى و رسایى سخن، موجب جذابیت و شـیرینى آن، و در نتیجـه،   

این، هنرى اسـت کـه   ساز پذیرش بهتر از سوى مخاطب است و  زمینه

قرآن کریم به نیکـى از آن بهـره بـرده و بـا قـرار گـرفتن در اوج قلّـه        

ها نفـوذ کـرده کـه حتـى دشـمنان      چنان در دل فصاحت و بالغت، آن

                                         
 .21؛ محمد، 32؛ احزاب، 263و  235 ؛ بقره،8و  5 ،. نساء1

 .81ص، 4، جمعجم مقاییس اللغۀك: احمد بن فارس، ر.. 2

 .331یالنى، صگ، تحقیق محمد سیدالمفرداتك: راغب اصفهانى، ر.. 3

 .18؛ زمر، 34و  33؛ فصلت، 53 ،نیز اسراء ؛83 . بقره،4

  .165، ص2، جالکافى. کلینى، 5

 .380، ص8؛ ج389، ص2، جالمیزانطباطبایى،  عالمهك: ر.. 6
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سرسخت خود را، وادار به اعتراف نموده است، تا آن اندازه کـه تـأثیر   

و  1؛سحرٌ یـؤْثَرُ  فَقالَ إِنْ هذا إِالّ«نامیدند:  مى» سحر«اش را،  العاده فوق

  ».[ولید] گفت: این [قرآن] جز سحرى فراگرفته [از دیگران] نیست

برخى عوامل شیوایى و رسـایى گفتـار، عبـارت اسـت از: رعایـت      

(نه چنان طوالنى که به اطناب ممل انجامد، و نه چنان کوتاه که  2ایجاز

هـاى ادبـى، ماننـد     گیرى مناسب از آرایـه  از رساندن پیام بازماند)؛ بهره

برخـوردارى از سـاختارى    4روانى تلفظ و نرمى آوایى؛ 3تشبیه و کنایه؛

... کـه خـود نیازمنـد     6هـاى عـاطفى   و توجه به جنبـه  5منسجم و نیکو

  و ذهنى سرشار و آماده است. 7نا، زبانى گویاخردى دا

  سالمت و عفّت کالم )ب

پرهیز از تعبیرات زننده و کلمات رکیک، مبتذل و ناموزون، از شـرایط  

است. رعایت این مهم، که خود برخاسته از ادب، » سخن شایسته«مهم 

                                         

 .24. مدثّر، 1

 82؛ 58ـ   55؛ 46ــ 45؛ 43ــ 42 ؛10ــ 9. نمونه بارز آن در قرآن، نک: یوسف، 2

؛ بهترین سخن آن خیر الکالم ما الیملّ و الیقلّ«فرماید:  مى 7. نیز امیر مؤمنان83ـ

، غـررالحکم ك: عبدالواحـد آمـدى،   ر.( »است که نه مالل آورد و نه نارسـا مانـد  

 )210ص

 264، 261ك: بقره، ر.( .قرآن کریم به فراوانى از عناصر یادشده بهره برده است. 3

 )24؛ اسراء،  43؛ نساء، 22ـ19؛ فاطر، 35؛ نور، 26ـ24و  18؛ ابراهیم، 265و 

» أحسن الکالم ما التمجه اآلذان و الیتعب فهمه األفهام: «فرمایدمی 7. امام على4

 )210عبدالواحد آمدى، غررالحکم، ص(

 )210ص همان،(» أحسن الکالم ما زانَه حسن النظام: «فرمایدمی 7. امام على5

 .)211، صهمان(» مغرس الکالم القلب: «فرمایدمی 7. امام على6

(همـان،  » آیۀ [آلۀ] البالغۀ قلب عقـول و لسـان قائـل   : «فرمایدمی 7. امام على7

 ).17، ص11اکبر رشاد، ج ، زیر نظر على7دانشنامه امام علىك: ر.؛ نیز 49ص
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عزّت نفس و رشد شخصیتى گوینده اسـت، موجـب تقویـت احتـرام     

  گردد. ، تأثیرگذارى و جذابیت گفتار مىمتقابل و در نتیجه

بـه تصـویر    7زیباى آن را در داسـتان یوسـف   ۀنمون ،قرآن کریم

هاى حساس عشق سوزان و  کشیده است؛ داستانى که در ترسیم صحنه

دقـت در  «پاکـدامن،   آلود، با جوانى پاکـدل و  آتشین زنى زیبا و هوس

، »خلوتگـاه عشـق  « درآمیختـه، و در شـرح  » متانت و عفّت«را با » بیان

بدون آنکه از ذکر وقایع چشم بپوشد، تمام اصول اخالق و عفّت را به 

بـواب  و راودتْه الَّتى هو فى بیتها عنْ نَفْسه و غَلَّقَـت األَ «کار بسته است: 

ـ         فْلالی إِنَّـه ثْـواىـنَ مسـى أَحبر عـاذَ اللّـه إِنَّـهقالَ م لَک تیه قالَت و ح

؛الظّالمونَ
اش بود خواست از او کام گیرد  و آن [بانو] که وى در خانه 1

گفـت:   [یوسـف] » بیا که از آنِ تـوام «بست و گفت:  و درها را [پیاپى]

 پناه بر خدا، او آقاى من است. بـه مـن جـاى نیکـو داده اسـت. قطعـاً      

  ».شوند ستمکاران رستگار نمى

و تعبیراتـى   2همراه بـا نرمـى)،   طلب چیزى با اصرار» (: راود«واژه 

قالَـت هیـت   «و به ویـژه   »بوابغَلَّقَت األ«، »الَّتى هو فى بیتها«همچون 

حسـاس را بـا عبـاراتى     ۀ(بیا که من در اختیـار تـوام) آن صـحن    »لَک

آمیز و بدآموز، ترسیم  هاى تحریک گونه جنبه هیچ سنگین و پرمعنا و بى

و  ،مقابله و سخنان هوشمندانه یوسـف  ةشیوو سپس، بالفاصله  3کرده

  به تصویر کشیده است. عاقبت شوم هوسرانى را نیز

                                         

 .23. یوسف، 1

 .206، صالمفردات فى غریب القرآنك: راغب اصفهانى، ر.. 2

 .381ـ378، ص9، جتفسیر نمونهك: ناصر مکارم شیرازى و دیگران، ر.. 3
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انگیـز و   قرآن کریم هنگام یادکرد یا توصیف اشـیا و مطالـب شـرم   

  1خالف ادب، همواره از تعبیرات کنایى استفاده نموده است.

  نرمى و مالیمت در عین قاطعیت و شفافیت )ج

یمت و نرمش در گفتار است. سخنى کـه بـا   از جمله آداب سخن، مال

نـواز، دلنشـین و    نرمى و عطوفت همراه باشد، همچون آهنگى گـوش 

چراکه عواطف و احساسـات مخاطـب را بـه منظـور      ؛تأثیرگذار است

گیرد. از این روى، خداوند متعال، بـه   تأثیرگذارى در وى، به کمک مى

توصیه نمود که با فرعون به نرمى سخن گویند  7و هارون 7موسى

 2»قَـوالً لَینـا لَعلَّـه یتَـذَکَّرُ أَو یخْشـى     فَقُوال لَـه  «شاید که حق را بپذیرد: 

انگیـز رسـول    بدین جهت، قرآن کریم، راز موفقیـت شـگفت   همچنین

داند که در سیره  را در جذب افراد قلب مهربان او مى9 سالمگرامى ا

  3نمود یافته بود.و سخن وى، 

                                         
 ،نسـاء ( :با واژگانى همچون: لمس کردن» آمیزش جنسى«. براى نمونه: تعبیر از 1

 :) و سـراغ همسـر رفـتن   23 ،(نسـاء  :)، وارد شـدن 189 ،(اعراف :، پوشانیدن)43

ك: ر.است، (» فاصله و شکاف«که به معناى » فرج«کارگیرى واژه  )؛ به222 ،(بقره

)، بـراى عضـو تناسـلى (ماننـد:     375، صالمفردات؛ 365، ص7، جلسان العرب

دامـان خـود را   «) که در تعبیر کنایى فارسى، به معناى 91 ،انبیاء »:أَحصنَت فَرْجها«

اسـت،  » زمـین گـود  «ه بـه معنـاى   ک» غائط« ةباشد؛ و نیز واژ مى» پاك نگاه داشت

أَو جاء أَحد منْکُم «) کنایه از قضاى حاجت (: 365، ص7، جلسان العربك: ر.(

طنَ الغائبرخى مترجمان، به اشتباه و بدون توجـه بـه    ،). با این حال43 ،نساء :»م

ه انـد! (در ایـن بـار    کار بـرده  معناى کنایى این الفاظ، معادل فارسى صریح آن را به

، 13؛ ج400ــ 399، ص3، جتفسـیر نمونـه  ك: ناصر مکارم شیرازى و دیگران، ر.

 ).494ص

 .44. طه، 2

 .159. آل عمران، 3
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وجود، مالیمت در سخن، هنگـامى ارزشـمند اسـت کـه بـا       با این

چراکه نرمى گفتار، ابزارى است براى  ؛قاطعیت و شفافیت همراه گردد

گاه که موجب زیر پا نهادن بخشى از حق گـردد،   القاى بهتر حق، و آن

اى از  اى از نفاق و تظاهر، و گونـه  دیگر ارزش نخواهد بود، بلکه جلوه

  و چاپلوسى است. 1مداهنه

سان، سخن شایسته آن است کـه در عـین نرمـى و مالیمـت،      بدین

ارد و حقیقت را بازگویـد و بـا ارائـه دیـدگاهى     تمامیت حق را پاس د

آمیز، راه  شفاف و برخاسته از اعتقاد و پرهیز از تعبیرات دوپهلو و نفاق

  را بر سوء استفاده از آن ببندد.

کـارگیرى   تـوان بـا بـه    کـه مـى  اشـاره کـرد   ایـن نکتـه نیـز    به باید 

هـایى در گفتـار، در عـین پاسداشـت قاطعیـت و شـفافیت، از        ظرافت

هاى قـرآن کـریم در ایـن     یر شدن با مخاطب، پرهیز نمود. از شیوهدرگ

بدین معنا کـه خطـاب گوینـده (امـر،      ؛است» تعریض«باره، استفاده از 

نهى، توبیخ، و یا بیان حقیقتى تلخ) در ظاهر متوجـه شخصـى اسـت،    

مقاصـد خـود را غیـر     نـه وگو به این 2ولى در واقع به غیر او نظر دارد

کند، بدون آنکه در ظاهر، با آنـان برخـورد    ان القا مىمستقیم، به مخاطب

و در  9اى آیات که در ظاهر، خطاب به پیامبر داشته باشد. مانند پاره

  3واقع، خطاب به دیگران است.

                                         

. مداهنه، به معناى نرمش و انعطافى مذموم و منافقانه است که بخشى از حقیقت 1

؛ راغـب اصـفهانى،   9ك: قلم، . (ر.کند را فداى منفعت یا جلب رضاى دیگران مى

 ).174ـ173، صغریب القرآن المفردات فى

، تحقیـق محمـد ابوالفضـل    االتقان فى علوم القرآنالدین سیوطى،  ك: جاللر.. 2

 .164، ص3ابراهیم، ج

 . 65 ؛ زمر،24ـ22؛ اسراء، 95ـ 94؛ یونس، 68ك: انعام، ر.. براى نمونه 3
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در این روش، در عین حال که پیام با تأکید بیشترى بـه فـرد مـورد    

شـود و   نمـى رسانى مستقیم، با وى درگیـر   یابد مانند پیام نظر انتقال مى

ــون دل  ــار ســوئى همچ ــرت آث ــدارد  آزردگــى و نف ــال ن ــه دنب و  1را ب

  سازد. تأثیرگذارى ارتباط را دوچندان مى

  استوارى و سنجیدگى )د

هاى سخن شایسته، استوارى و سـنجیدگى آن اسـت. قـرآن    از ویژگی

قُولُـوا قَـوالً    و   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللّـه «فرماید:  کریم در این باره مى

اى کسـانى کـه ایمـان     2؛، یصلح لَکُم أَعمـالَکُم و یغْفـرْ لَکُـم ذُنُـوبکُم    سدیداً

اید، از خدا پروا دارید و سخنى استوار گویید، تـا اعمـال شـما را بـه      آورده

  ».صالح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید

» ناپـذیر  استوار و خلل محکم و«و به معناى » سد«از ریشه » سدید«

سخنى است که چون سدى محکم، مانع امـواج  » قول سدید«است، و 

  3فساد و باطل است و موافق حق و واقع و به دور از گناه باشد.

سنجیدگى و استوارى سخن، برایند وجود عناصرى چند در گفتـار  

آگاهانه سخن  4،اندیشه پیش از سخنتوان به میاست که از آن جمله 

                                         

مجله تخصصى ، »فلسفه وجود متشابهات در قـرآن «اصغر ناصحیان،  ك: علىر.. 1

 .34ـ32، ص1، شماره 1380، سال رضوى ه علوم اسالمىدانشگا

ارتباط قول سـدید بـا اصـالح اعمـال و      ةدربار(. 9؛ نیز نساء، 71ـ70. احزاب، 2

 )347، ص16، جالمیزانطباطبایى،  عالمهك: ر.مغفرت، 

همچون:  ؛اند بیشتر به مصادیقى چند اشاره کرده» قول سدید«. مفسران در معناى 3

مجمع ك: طبرسى، ر.روغ و لغو، هماهنگى ظاهر و باطن و... (صواب، خالص از د

؛ ناصـر مکـارم   347، ص16، جالمیزانطباطبایى،  عالمه؛ 584، ص8ـ 7، جالبیان

 ).447، ص17، جتفسیر نمونهشیرازى و دیگران، 

، نهج البالغـه ك: ر.» (؛ زبان خردمند در پسِ دل اوستلسان العاقل وراء قلبه. «4

 ).4؛ نیز حجرات، 40جعفر شهیدى، حکمت  ۀترجم
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بـه ویـژه در مقـام     ،گرایـى  و نیز رعایت عدالت، انصاف و حق 1،گفتن

  2.، اشاره کردداورى

  راستی و راستگویی .11

گـذاري  دهـد در نظـام ارزش  نگاهی گذرا به آموزهاي دینی نشان مـی 

اسالم، صداقت و راستی جایگاهی بس فرازمنـد دارد و در مقایسـه بـا    

اهـم و مهـم، اهمیـت و    ها و به ویژه در مقام تـزاحم  بسیاري از ارزش

قرآنـی و دینـی    ۀجامعـ  ،نخسـت  ۀتقدم از آنِ این اصل است. در وهل

هـاي  آثار صدق و راستی در تمـامی عرصـه   اي باشد کهبایستی جامعه

فردي، خانوادگی و اجتماعی آن نمایان بوده و دیگران، نشانه دینـی و  

حـد از  ایـن   الهی بودن را در این نکته جستجو کنند و نمـودار بیننـد.  

اهمیت، به جهت آثار مثبت فراوان معنـوي و لـزوم اعتمادسـازي بـین     

  باشد.افراد جامعه است که از لوازم نظام سالم اجتماعی می

 کذب مفهوم

یابد که قرائن آشـکاري بـر خـالف    در صورتی تحقیق می اًکذب صرف

واقع بودن آن وجود نداشته باشـد. بنـابراین، هرگـاه گوینـده، مطلـب      

ولی شواهد و قرائنی در ظاهر سخن یـا   ،واقعی را بازگو نمایدخالف 

احوال و شرایط، به حد کافی و روشن، موجود باشد که بـر مخالفـت   

، کـذب  کنـد نقلمـداد  آن با واقع داللت نماید و مخاطب، آن را واقعی 

ها و نیز هاي متعددي از این دست سخنان در نوشتهنخواهد بود. نمونه

هـاي سـاختگی و تخّیلـی،    دارد. از جمله داستان زندگی روزمره وجود

                                         

 .52و  51؛ طه، 8و  3؛ حج، 187و  33؛ اعراف، 144ـ143؛ انعام، 113. بقره، 1

 .152و  115؛ انعام، 135. نساء، 2
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هـاي داسـتان، سـخنانی را رد و بـدل     ها که شخصیتها و تمثیلرمان

دهند که هرگز روي نداده است. طنزهـا و  کنند و خبر از وقایعی می می

. گونه استنیز همین هاها و نمایشها در سریالهاي شخصیتدیالوگ

رود، بـا  رد، کـذب بـه شـمار نمـی    روشن است که هیچ یک از این موا

ع اسـت. دلیـل مطلـب نیـز همـین نکتـه       که ارائه مطالب خالف واقاین

رود ؛ سخن غیر مطابق با واقع، صرفاً زمانی کذب به شمار مـی باشد می

یکـی از فقیهـان    که بدون قرینـه بـوده مخاطـب آن را واقعـی پنـدارد.     

انسـته کـه   معاصر، دروغ گفتن به شوخی را صرفاً در صورتی حـرام د 

بودن آن نصب نگردیده باشد، در غیر اي برشوخیحالیه یا مقالیه ۀقرین

برخی نیز بـه عـدم تحقـق     1داند.این صورت، حرمت آن را مشکل می

چنانکه برخی فقیهان، تکلّـم بـه    2؛اندکذب با وجود قرینه، اشاره کرده

اشـکال  صورت خبر و به شوخی، و بدون قصد حکایت و اخبار را بی

  باشد.که به نوعی، نکته یادشده از آن قابل برداشت می 3اند ستهدان

  جایگاه صداقت در قرآن و روایات

هـاي برجسـته   از ویژگی صداقت مردان و زنان با ایمان را قرآن کریم،

إِنَّ الْمسـلمینَ  : «داند میآمرزش و پاداش الهی  مایۀ و آنرا دهشمربرآنان 

      قینَ وـادالص و تـاتالْقان تینَ والْقـان و نـاتؤْمالْم نینَ وـؤْمالْم و ماتلسالْم و

                                         

  .15، ص2، جمنهاج الصالحینعلی سیستانی، . 1

؛ 208، ص32؛ نیـز  ج 73ــ 72، ص 22، ججـواهرالکالم محمد حسن نجفی،  .2

  .17، ص2، جالمکاسبمرتضی انصاري، 

منهـاج  ؛ ابوالقاسـم خـوئی،   15، ص2، جمنهـاج الصـالحین  . علـی سیسـتانی،   3

  .10، ص2، جالصالحین
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 قاتادظیماً ...الصراً عأَج رَةً وغْفم ملَه اللَّه دمـردان و زنـان مسـلمان، و     1؛أَع

پیشـه، و مـردان و زنـان     دتمردان و زنان با ایمـان، و مـردان و زنـان عبـا    

] آنان آمرزشى و پاداشـى بـزرگ فـراهم سـاخته      خدا براى [همه ...راستگو

گذاري صداقت، هنگام بیان عملی که در نقطه اوج ارزش ،قرآن .»است

  2فرماید. در جهان آخرت سودمند است، تنها از صداقت یاد می

» صدیق«همچنین، قرآن از الگوهاي بشریت در این عرصه، با واژه 

  3باشد.فرماید که مبالغه در صدق مییاد می

ـ   نکوهش نموده را گویاندر مقابل، قرآن دروغ و دروغ  ۀاسـت. نکت

و » دروغ«آن است که تقابل معنـاداري میـان    ،آیات این قابل توجه در

ایمانی، منشأ سـخنان افتراآمیـز و دروغ  بیـان    برقرار شده و بی» ایمان«

یفْتَرِي الْکَذب الَّذینَ الیؤْمنُونَ بِآیـات اللَّـه و أُولئـک هـم     إِنَّما «شده است: 

ن ندارند و کنند که به آیات خدا ایما پردازى مى تنها کسانى دروغ 4؛الْکاذبونَ

  ».آنان خود دروغگویانند

شمار نیز بر اهمیت و جایگاه واالي راسـتی و نکـوهش   روایاتی بی

تـوان  هاي حدیثی را مـی اند. مجموع آموزههدروغ، تصریح و تأکید کرد

  در قالب نکات زیر جاي داد:

ـ فرممی 7امام باقر ها:. دروغ، کلید همه بدي1 انّ اهللا عزوجـل  «د: ای

جعل للشر اقفاأل و جعل مفاتیح تلک االقفال الشراب و الکـذب شـرٌ مـن    

                                         

  .35. احزاب، 1

 .119. مائده، 2

؛ عالمـه  19؛ حدیـد،  69؛ نسـاء،  56و  41؛ مـریم، 46؛ یوسـف،  75نک: مائده،  .3

، سیر نمونـه تف؛ ناصر مکارم شیرازي و دیگـران،  55، ص14، جالمیزانطباطبایی، 

  .76، ص13ج

 .105. نحل، 4
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هـایی نهـاد و شـراب را    براستی خداونـد بـراي بـدي، قفـل     1؛الشراب

نیـز امـام   » ها قرار داد، و دروغ از شراب بدتر اسـت. ي آن قفلکلیدها

جعلت الخبائث کلها فی بیـت و جعـل مفتاحهـا    «د: ایفرممی 7عسکري

اي قـرار گرفـت و کلیـد آن، دروغ    ها جملگی در خانهپلیدي 2؛الکذب

کـه   گونه تحلیل کـرد توان اینرا میتحلیل حدیث نخست » نهاده شد.

بشري مفاسد مترتب بر دروغ، در مجمـوع قابـل قیـاس بـه      ۀدر جامع

هاي انحرافـی  پیدایش آئین زیرا ؛خواري نیستمفاسد مترتب بر شراب

دروغ و انتشار آن است و گـاه یـک دروغ، موجـب     ةزائید براي نمونه

هـایی بسـیار   گناه و هتـک حرمـت  ویرانی شهرها، کشته شدن افراد بی

  3تر باشد.از مفاسد شرب خمر فزون تواندشود که در مجموع، میمی

در تحلیل آیات، به این نکته اشاره گردید  . تقابل دروغ با ایمان:2

کــه تقابــل معنــاداري بــین دروغ و ایمــان وجــود دارد. ایــن نکتــه در 

 7علـی  تـري آمـده اسـت: امیرمؤمنـان    روایات، بـا صـراحت فـزون   

دروغ برکنـار باشـید   از  4؛جانبوا الکذب فانّه مجانب لالیمان«د: ایفرم می

 7 د: از رسـول خـدا  ایفرممی 7 امام رضا» که با ایمان فاصله دارد.

گفته شد:  !سؤال شد: [آیا ممکن است] مؤمن ترسو باشد؟ فرمود: آري

گفته شد: و دروغگـو باشـد؟    ![ممکن است] بخیل باشد؟ فرمود: آري

ا از نیز، ترجیح دادن راستی بر کـذب ر  7علی امیرمؤمنان 5!فرمود: نه

عالمۀ االیمان ان تؤثر الصدق حیـث یضـرك   «هاي ایمان برشمردند: نشانه

                                         

  .339،ص2، جالکافی. کلینی، 1

 .263، ص69، جبحاراالنوار. عالمه مجلسی، 2

  .60، ص2، جالمحرمه المکاسب، ;. امام خمینی3

  .86، خطبه البالغهنهج. 4

، وسـایل الشـیعه  ؛ حر عـاملی،  118، ص1، جالمحاسن. محمد بن خالد برقی، 5

 .573، ص8ج
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ایمان آن است که راستی را آنجا  کـه   ۀنشان  1؛علی الکذب حیث ینفعک

  »به تو زیان رساند بر دروغی که تو را سود دهد، ترجیح دهی.

چـه بـه هـیچ روي در مـؤمن یافـت      آید که آناز روایاتی چند برمی

عادت بر دروغگویی است و نه ارتکاب این کار به صـورت  شود، نمی

کسـی  » ابکذّ«پرسید: آیا  7از امام صادق ینادر. براي نمونه، شخص

خیر، هیچ کس نیسـت جـز   «است که در موردي دروغ گوید؟ فرمود: 

آنکه چنین کاري از وي سربزند، بلکه [کذّاب یعنی] کسی کـه عـادت   

  2 ».ندکبر دروغگویی پیدا 

اقـربکم  «فرمود:  9رسول خدا معنوي راستی و راستگویی:. آثار 3

ترین شما بـه مـن فـردا    نزدیک 3؛منی غداً فی الموقف اصدقکم للحدیث

  .»در موقف [قیامت]، راستگوترین شماست

از مـا   7هـیچ گـاه امـام   «گویند: می 7برخی از یاران امام صادق

 بـر  آنکه ما را  به دو خصلت سـفارش کـرده و فرمـود:    جز ،جدا نشد

شما باد به راستگویی و امانتداريِ نیکوکار و بـدکار، چـرا کـه ایـن دو     

  4».کلید روزي است

در روایات تأکید شده که معیار ارزیابی افراد براي   معیار ارزیابی: .4

دات فـراوان، کـه راسـتگویی و    ها و اظهار نظرها نه انجام عبـا گزینش

التغتّروا بصـالتهم و ال  «فرمود:  7امام صادق امانتداري است؛ چنانچه

بصیامهم، فان الرجل ربما لهج بالصالة و الصوم حتی لو ترکـه اسـتوحش،   

                                         

 .458، حکمت البالغهنهج. 1

 .340، ص 2، جالکافی. کلینی، 2

 .46، صالعقولتحف. ابن شعبه حرانی، 3

  .676، صاالمالی. شیخ طوسی، 4
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به نماز و روزه آنان   1؛ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء االمانه

کنـد چونانکـه   آدمی گاه به نماز و روزه عادت می ؛ زیرافریفته نگردید

نان را هنگام راسـتی سـخن   اگر آن را رها سازد، وحشت نماید، بلکه آ

التنظـروا الـی کثـرة    «فرمـود:   9رسول خدا »و اداي امانت بیازمایید.

صالتهم و صومهم و کثرة  الحج و المعـروف وطنطنـتهم باللیـل، ولکـن     

شـان و  و روزه به فراوانی نماز 2؛انظروا الی صدق الحدیث و اداء االمانه

شب نگـاه مکنیـد،    هایشان در [کارهاي] شایسته و زمزمه فزونی حج و

  »بلکه به راستگویی و اداي امانت بنگرید.

  دروغ کوچک

  در روایات، از دروغ کوچک نیز پرهیز داده شده است.

بـودیم...   9ها نزد پیامبرگوید: من همراه جمعی از خانممی اسماء

شیر را به عایشه داد و فرمود: بـه دوسـتانت بـده [و     از حضرت جامی

درنـگ   نان گفتند: ما اشتها نداریم. حضرت بـی آ تعارف نما تا بنوشند]

 التجمعن جوعاً و کذباً! ان الکذب لیکتـب حتّـی یکتـب الکذبـه    «فرمود: 

گرسـنگی و دروغ را در نیامیزیـد! براسـتی کـه دروغ [در نامـه       3؛کذبه

شود، حتی دروغ کوچک نیـز، دروغ کوچـک نوشـته    عمل] نوشته می

   »شود.می

 9رسول خـدا  سماء بنت یزید گوید: بهدر روایتی دیگر آمده است: ا

گفتم: اگر یکی از ما به چیزي که میـل دارد بگویـد: میـل نـدارم، آیـا      

انّ الکـذب یکتـب کـذباً حتـی تکتـب      «رود؟ فرمود: دروغ به شمار می
                                         

  .104، ص2، جالکافی. کلینی، 1

 .56، ص1، ج7عیون اخبار الرضا. شیخ صدوق، 2

، 6، جمسـند احمـد  ، ابـن حنبـل،   258، ص69، جبحاراالنوار. عالمه مجلسی، 3

 .438ص
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شـود، حتــی دروغ  براســتی دروغ، دروغ نوشـته مــی  1؛الکذیبـه کذیبـه  

   .»شودکوچک نیز دروغ کوچک نوشته می

س، مقصـود از دروغ کوچـک، سـخنان خـالف واقعـی      این اسا بر

شـود و  است که گاه در تعارفات و از سر عادت بـر زبـان جـاري مـی    

ممکن است مفاسد قابل توجهی نداشته باشد، ولـی بـه هرحـال دروغ    

رونـد. از  باشد. این گونه سخنان نیز در حد خود دروغ به شمار میمی

اي نشان دادن عـدم تمایـل   این روي، در این گونه موارد الزم است بر

ن آداب اجتمـاعی در تعارفـات، ابـراز    دخود به انجام کاري یا نشان دا

زبـان جـاري کـرد کـه      همدردي با مخاطب و مانند آن، سـخنانی بـر  

  خالف واقع نباشد.

    موارد جواز کذب

بسیاري از اصول و احکـام دیگـر، در مـواردي     ماننداصل صداقت نیز 

  گردد:کذب تجویز میپذیرد و خاص، استثنا می

دلیل این مورد، افزون بر حکـم عقـل و اتفـاق     ضرورت: )نخست

حد ضرورتی کـه موجـب    3آیات و روایاتی متعدد است. 2،نظر فقیهان

شود، همـان حـدي اسـت کـه موجـب تجـویز سـایر        جواز کذب می

                                         

  .142، ص1، جالزوائدمجمع. هیثمی، 1

؛ ابوالقاســـم خـــوئی، 21، ص2، جالمکاســـب. شـــیخ مرتضـــی انصـــاري، 2

 .403، ص1، جالفقاهه مصباح

؛ حـرّ عـاملی،   440، ص7، جالکـافی ؛ کلینـی،  28؛ آل عمران، 106. نک: نحل، 3

، 2، جالمکاسـب ؛ شـیخ مرتضـی انصـاري،    137 ــ 134، ص16، جالشیعهوسائل

  .404، ص1، جالفقاههمصباح؛ ابوالقاسم خوئی، 21ص
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تـوجهی کـه    یعنی زیان جانی یا ضرر مـالی قابـل   1گردد.محرّمات می

  2رج و مشقت بر شخص باشد.پرداخت آن، موجب ح
ــالح: ــده،    دوم) اص ــذب در آن تجــویز ش ــه ک ــوردي ک ــین م دوم

هدف اصالح و آشتی دادن بین افراد است. در ایـن بـاره    با گویی دروغ

دلیل آن، روایات فراوانی است،  3نیز بین فقیهان اتفاق نظر وجود دارد.

کل کـذب مسـؤل عنـه صـاحبه     «فرمود:  7 امام صادق آنکه از جمله

وماً، اال کذباً فی ثالثه... رجل اصلح بین اثنین، یلقی هذا بغیـر مـا یلقـی    ی

نسـبت بـه هـر دروغـی،      4؛به هذا یریـد بـذلک االصـالح مـا بینهمـا...     

: روزي مورد بازخواست خواهد بود، جز دروغ در سـه مـورد   ودروغگ

...مردي که بین دو نفر صلح بر قرار نماید [بدین سان که:] سخنی بـه  

گوید، مقصودش از این کـار،  القا کند که به طرف دیگر نمییک طرف 

  »اصالح بین آن دو باشد.

هـاي دینـی، وجـود    تحلیل این نکته آن است که از دیـدگاه آمـوزه  

روابط عمیق و پیوند مستحکم بین افراد جامعه و پرهیـز از هـر گونـه    

 بـه  ؛کینه و کدورت، اهمیت بسیار فراوانی دارد و تفرقه، جدایی و قهر

آمیز، حتی دروغ گفـتن  اي که براي حفظ پیوندها و روابط محبتگونه

  1شود.نیز تجویز می

                                         

  .29، ص2، جالمکاسب. شیخ مرتضی انصاري، 1

 .80، ص2، جالمکاسب المحرمه، ;. امام خمینی2

 .414، ص1، جمصباح الفقاهه. ابوالقاسم خوئی، 3

  .342،ص2، جالکافی. کلینی، 4

   .94-92؛ طه، 25و21؛ رعد، 10. نک: حجرات،1
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همگی ضعف سندي دارند. به  ،روایات این بحث 1:سوم) در جنگ

همین جهت، در متون فقهی، از موارد مجاز مسلّم تلقّی نشده است. به 

ت این روایات، مقصود آن است که مسلمان هنگـام جنـگ   فرض صح

هایی، دشمن را گول زند و این، شمن و با توسل به تدبیرها و حیلهبا د

گردد. بـا توجـه بـه    در حدیث، برداشت می» کائد فی حربه«از عبارت 

تري نسبت بـه  اینکه دفع دشمن و دفاع از دین و  میهن، اهمیت فزون

تـوان گفـت چنـین اسـتثنایی مطـابق       مسأله صداقت و کذب دارد، می

هنگامی که ضـرورت اقتضـا نمایـد کـه در ایـن       ویژهه قواعد است، ب

  صورت، مشمول اولین مورد نیز خواهد بود.

تـوان  شود؟ یعنی آیا میحال آیا این مورد، شامل جنگ نرم نیز می 

اي نیز با توسل به دروغ، به مقابله با دشمن در جنگ تبلیغاتی و رسانه

حد یقینی  پرداخت؟ با توجه به ضعف روایات یادشده و لزوم اکتفا به

و قــدر مســلم در خــروج از اصــل، و نیــز ســلب اعتمــاد عمــومی از  

توان آن ها نمیهاي اسالمی در صورت استفاده از این گونه شیوه رسانه

و  2کنـد در نگاه دینی، هدف وسیله را توجیه نمـی  زیرا ؛را مجاز شمرد

اسالمی باید مصمون از فریـب و حقـه باشـد. بنـابراین، جـواز       ۀرسان

تاکتیکی نظامی در جبهـه جنـگ    اًجنگ به فرض قبول، صرف کذب در

  اي.اي تبلیغاتی در جنگ نرم و رسانهسخت افزاري است و نه شیوه
  دروغ دادن به خانواده مجاز است؟ ةآیا وعد

                                         

، 4، جمن الیحضـره الفقیـه  ؛ شیخ صدوق، 342، ص2، جالکافی. ر.ك: کلینی، 1

  .359ص

  .373، ص2، جالکافی. ر.ك: کلینی، 2
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اي بـر انجـام   آنکه ارادهدر برخی روایات، وعده دادن به خانواده بی

کـل کـذب   : «سـت له موارد مجـاز دروغ شـمار شـده ا   آن باشد، از جم

عنه صاحبه یوماً االّ کذباً فی ثالثه:... رجل وعد اهله شیئاً و هو الیرید  مسئول

خواسـت  نسبت به هـر دروغـی روزي مـورد باز    گودروغ 1؛ان یتم لهم

اش چیزي را وعده است جز دروغ در سه مورد... مردي که به خانواده

 9ز رسـول خـدا  و ا» خواهد براي آنان به  انجام رساند.دهد که نمی

ــیهن الکــذب... و عــدتک  «روایــت شــده:  ــالث یحســن ف ــا علــی! ث ی

اي علی! دروغ در سه مورد نیکوست:... و وعده دادن بـه   2؛زوجتک...

  »همسرت...

پذیرش محتـواي ایـن روایـات، از چنـد جهـت مشـکل بـه نظـر          

نخست آنکه این روایات، در تعارض با روایـاتی هسـتند کـه    : رسد می

 چنانچـه  ؛انددادن بدون قصد انجام آن را نهی کرده به صراحت، وعده

ـ فرممی 7امام علی و ال ان یعـد احـدکم صـبیه ثـم الیفـی لـه ان       «د: ای

و جـایز نیسـت    3؛الکذب یهدي الی الفجور و الفجور یهدي الی النـار... 

یکی از شما به کودکش وعده دهد آن گاه بدان عمل نکنـد، چـرا کـه    

و امـام  » د و بـدکاري بـه آتـش...   شـو دروغ به بـدکاري رهمنـون مـی   

اذا وعدتم الصـغار فـاوفوا لهـم... ان اهللا الیغضـب     «د: ایفرممی 7کاظم

اي دادیـد  زمانی که به کودکـان وعـده   1؛بشیء کغضبه للنساء و الصبیان

کنـد بـه آن   فا کنید... چرا که خداوند براي چیزي غضـب نمـی  وبه آن 

                                         

  .342، ص 2. همان، ج1

  .359، ص4، جمن الیحضره الفقیه. شیخ صدوق، 2

  .505، صاالمالی. شیخ صدوق، 3

  .73، ص101، جبحاراالنوار؛ عالمه مجلسی، 75، صالداعیعدة. ابن فهد حلی، 1
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مگر آنکـه گفتـه شـود     .»گیرداندازه که براي زنان و کودکان خشم می

 نفرزندان و روایات جواز، ویژه همسر اسـت. لـیک  ة روایات نهی، ویژ

» نسـاء «چنانکه ذکـر   ؛چندان سازگار ندارد» اهل«این سخن، با اطالق 

  تابد. در روایت دوم نیز آن را بر نمی

اي که هرگونـه خلـف وعـد را    آنکه این روایات، با عموم ادله دوم

 فرمـود:  9پیـامبر  اینکـه  داننـد ناسـازگار اسـت. از جملـه،     ناروا می

 منـافق را سـه نشـانه اسـت:     1؛للمنافق ثالث عالمات:... اذا وعد اخلف«

  .»کنددهد وفا نمی...زمانی که وعده می [یکی از آنها این است که:]

داشته و غیر قابل اسـتناد   سوم آنکه روایات یاد شده، ضعف سندي

  2باشد.می

خـود نـوعی بـدآموزي تربیتـی      ه عمل به محتواي آنهـا ینکچهارم ا

کند. تشویق می هبه ویژه فرزندان را به دروغگویی و خلف وعد ،داشته

ضمن آنکه پس از یکی دوبار تجربه، سلب اعتماد فضـاي خـانواده را   

گیرد و این شیوه با از دسـت دادن تـأثیر خـود، قابـل اسـتمرار      فرا می

  نخواهد بود.

ا بایـد  پذیرش متن این روایات، محتواي آنهفرض براین اساس، به 

ــوعی  توجیــه گــردد. از جملــه اینکــه شــاید مقصــود ایــن روایــات ن

امیدبخشی به آینده بـوده اسـت. بـدین معنـا کـه مـرد در مواجهـه بـا         

ها و آرزوهاي اعضاي خـانواده  مشکالت زندگی از یک سو و خواسته

ا پـیش  اي رننـده از سوي دیگر، به هنگام سـخن گفـتن، افـق امیدوارک   

گـویی یـا   آنکـه در سـخن خـود، قطعـی    روي آنان ترسیم نماید و بـی 

گویی نماید و سخنان غیر منطقی بر زبـان آورد، وعـدة مشـروط     گزافه

                                         

  .361، ص4، جمن الیحضره الفقیه. شیخ صدوق، 1

 .92، ص2، جالمکاسب المحرمه، ;. امام خمینی2
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اي مشـروط بـه   هاي آنان را بدهد، وعدهبهبود اوضاع و تأمین خواسته

  آن. کار و تالش خود، مشیت الهی، و بهبود اوضاع و مانند
بیرهاي موجود در روایات نیز ممکـن اسـت ایـن معنـا     از برخی تع

یعنـی مـرد، قصـد    » الیرید ان یتم لهـم «، از جمله عبارت شودبرداشت 

وفاي به وعده به طور کامل را نداشته باشد و نه قصد خلف وعـد بـه   

یعنی هدف از این کار، راضی نمـودن  » لیرضیها«طور کلی! نیز عبارت 

تواند همسـر را راضـی   امیدوارانه میهمسر باشد. بدیهی است سخنان 

  نگهدارد و نه وعده دادن و خلف نمودن!

به هر حال، ضعف و اجمال مسـتندات ایـن مـورد موجـب گشـته      

ه یـا  برخی از فقیهان، به صورت احتیاط یا فتـوا جـز در صـورت اکـرا    

  1اضطرار آن را مجاز ندانند.

  آیا گفتن هر سخن راستی واجب است؟

جـز در  گـویی ( آید آن است که دروغینی برمیهاي دآنچه از آموزه

حرام است، ولـی گفـتن سـخن راسـت همیشـه واجـب        )موارد استثنا

شـود، بایـد راسـت    نیست. به دیگر سخن، هر آنچه بر زبان جاري می

  (جز در موارد استثنا) ولی هر راستی، نباید گفته شود. باشد

  »دانی نگو.هر آنچه را می 1؛التقل کلّما تعلم«فرمود:  7علیمام ا

سخن بایـد بـه انـدازه و بجـا      ؛ زیرادلیل این نکته نیز روشن است

گاه مشکالت فراوانی به بـار   ،باشد و گفتن سخن بیجا هر چند راست

آبرویی افراد و ایجـاد تـنش،   آورد. این گونه سخنان، گاه موجب بیمی

                                         

ــی 1 ــام خمین ــب، ;. ام ــه  المکاس ــم خــوئی،  92، ص2، جالمحرم ؛ ابوالقاس

؛ علی 192، صارشاد السائل؛ محمدرضا گلپایگانی، 10، ص2، جالصالحین منهاج

 .15، ص2، جالصالحینمنهاجسیستانی، 

  .382، حکمت البالغهنهج. 1
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 گـردد؛ افـراد جامعـه مـی   مهري و حتی نزاع میان اعضاي خانواده و بی

ا، حتـی  پی دارد که براي جلـوگیري از آنهـ  نی همان مفاسدي را در یع

روشن است که پنهان نمودن برخی  .باشدگاه دروغ گفتن نیز مجاز می

زا و هـاي تـنش  مطالب و حتی طفره رفتن از پاسخ بـه برخـی پرسـش   

  اي مناسب و الزم خواهد بود. آفرین، شیوهچالش

پنـدارد،  را راسـت مـی   از سوي دیگر، گاه مطـالبی کـه آدمـی آنهـا    

اي بیش نیست. گفتن این گونه مطالب، افزون بر نشر شـایعات،  شایعه

کنـد.  آلود را نیز در جامعه و نیز شخصیت فرد حاکم مـی فضاي کذب

 1؛التک صادقاً حتی تکتم بعض مـاتعلم « فرمود: 7علی امام ،بدین جهت

دانـی کتمـان   مگر آنکه برخی از آنچه را که مـی  ،راستگو نخواهی بود

کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل مـا  « فرمود: 9پیامبر همچنین» نمایی.

شـنود  گو بودن آدمی همین بس که هر آنچه را مـی براي دروغ 2؛سمعه

التحدث الناس بکل ما سمعت بـه  «فرمود:  7علی امامو » بازگو نماید.

 ي مردم باز گـو نکـن،  شنوي براهر آنچه را که می 3؛فکفی بذلک کذباً

  »و بودن، همین بس است.که براي دروغگ

با این حال، هر زمان پنهان داشتن سخن، کتمان حقایقی باشـد کـه   

  نــدانستن آن براي مخاطب الزم بوده و مفاسدي را ایجاد نماید، گفت

و تبیـین   1یابد. بیـان حقـایق دینـی مـورد نیـاز مـردم      آن ضرورت می 

  2از آن جمله است. هاي مورد نیاز آنان دانش

                                         

  .9، ص78، جبحاراالنوار.  عالمه مجلسی، 1

  .535، صاالمالیطوسی، . 2

  .69، نامه البالغهنهج. 3

 .159. بقره، 1

 .30، صبصائر الدرجات. ر.ك: محمد بن حسن صفار، 2
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  موانع برقرارى ارتباط مؤثّر گفتارى

ارتباط گفتارى مـؤثّر، نیازمنـد آراسـتن سـخن بـه عناصـر یادشـده، و        

  کنیم: را بررسى مى هاموانع است که در اینجا، آنبرخی پیراستن آن از 

  ارتباط یکسویه در فضاى گفتگو .1

سـخن   ةاز آداب گفتگو آن است که هر یک از طرفین، به دیگرى اجاز

گفتن و اظهار نظر بدهد و با پرگویى، وى را بـه سـکوت وادار نکنـد.    

اى اسـت   آنها به گونه ۀدانند و یا حرف برخى افراد که خود را داناتر مى

ــا گوینــدگى تــدریس و... ســروکار دارنــد، گــاه در  ،ســخنرانى ،کــه ب

گفتگوهاى روزانه نیـز طبـق عـادت، نقـش سـخنگوى تنهـا را بـازى        

ر حاضرند از مرکـب سـخن، پیـاده گردنـد. بـه خـوبى       کنند و کمت مى

روشن است که این کار، خود برخاسته از میل و شهوت، یـا غـرور و   

نخوت است و ارتباط سازنده و مؤثّر را دچار مشکل و حتّى نـاممکن  

شـود کـه آدمـى در     هاى دینى تأکید مى سازد. از این روى، در آموزه مى

  1گفتن، عالقه نشان دهد.فضاى گفتگو، بر شنیدن پیش از سخن 

  پرسـش و   ةیکـى از امتیـازات و کارکردهـاى شـیو     ،به طـور کلّـى  

  و گفتگوهــاى  1پاســخ و نظرخــواهى در گفتگــو، کــه در قــرآن کــریم

شـود، نفـى ارتبـاط گفتـارى یکسـویه، و       به فراوانى دیده مى 2پیامبران

  ایجاد فضاى تعامل در گفتگوست.

                                         

و کـان علـى مـا    «فرماید:  اش مى در ستایش یکى از برادران دینى 7علىامام . 1

تـر بـود تـا آنچـه     شـنود حـریص   ؛ بـر آنچـه مـى   على أن یتکلّمیسمع أحرص منه 

 )289، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهجك: . (ر.»فتگ می

؛ 150ـ149؛ صافّات، 25؛ لقمان، 63و  61؛ عنکبوت، 19. براى نمونه نک: انعام، 1

 .43ـ32؛ طور، 40قلم،

 .19ـ 17طه،  ؛28؛ هود، 81ـ 80،؛ انعام159. براى نمونه نک: آل عمران، 2
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  ه)شروع از نقاط منفى (انتقاد گزند .2

توانـد   که این کار، مى چرا ؛گفتگو را نباید با سرزنش و انتقاد آغاز کرد

دار سازد و پذیرش انتقاد و ادامه ارتبـاط   شخصیت مخاطب را جریحه

را نیز با مشکل مواجه کند. بنـابراین، حتـى در صـورتى کـه موضـوع      

اصلى سخن، انتقاد از مخاطب باشد، نخست الزم اسـت بـه نقطـه یـا     

اشاره شود و انتقاد با ستایش، همراه گردد. نمونه این ادب  نقاط مثبتى

دیـد: در جنـگ تبـوك،     9توان در گفتگوى خداوند بـا پیـامبر   را مى

 9اساس و سوگند دروغ، از پیـامبر  هاى بى گروهى از منافقان، با بهانه

نیـز   9خواستند که آنها را از شرکت در جنگ، معذور دارد و پیـامبر 

 ةآمیز در انتقاد از اجـاز  نگام، خداوند با بیانى عتاباجازه داد. در این ه

عفَا اللّه عنْک لم أَذنْت لَهم حتّى یتَبینَ لَـک  «فرماید:  به آنان، مى 9پیامبر

خداوند تو را بخشید، چرا پیش از آنکـه   1؛الَّذینَ صدقُوا و تَعلَم الْکاذبینَ

دروغگویـان را بازشناسـى، بـه     راستگویان بر تو روشن شود و [حال]

و بخشـش آغـاز   » عفـو «گونه، سـخن را بـا    و بدین» آنان اجازه دادى؟

  2گاه، انتقاد را مطرح فرمود. نمود و آن

یادشده، انتقاد سازنده شـرایط دیگـرى نیـز دارد کـه      ۀافزون بر نکت

  :توان به موارد زیر اشاره کردمی

در ایـن   زیـرا  ؛زیـاد باشـد  ـ انتقاد، نباید گزنده و توأم با سـرزنش  

هـاى   انـد، تنهـا شـعله    فرمـوده  7علیمؤمنان سان که امیر صورت، آن

  1افروزد. لجاجت مخاطب را برمى

                                         

 .43. توبه، 1

 ؛آید که اجازه پیامبر به آنـان، کـارى نادرسـت نبـود     . از آیات دیگر سوره برمى2

 ،نـک: توبـه  ( .افزودنـد  چراکه آنان به فرض حضور در جهاد، تنها بر مشکالت مى

داد، تا ماهیـت آنـان، زودتـر فـاش      با این حال، بهتر بود حضرت اجازه نمى ).47

 )429ـ428، ص7، جتفسیر نمونه(نک: ناصر مکارم شیرازى و دیگران،  .شود

 .223، صغررالحکمك: عبدالواحد آمدى، ر.. 1
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کاهـد و بـذر کینـه و     ـ تکرار بیش از حد انتقاد نیز، از تأثیر آن مـى 

  1افشاند. دشمنى را در دل مخاطب مى

تخریـب  ـ انتقاد از مخاطب در حضـور دیگـران، معمـوالً موجـب     

  3و نتیجه معکوس دارد. 2شود شخصیت وى مى

  ستایش افراطى مخاطب .3

گونه که انتقاد گزنده، مانع برقرارى ارتباط مـؤثر اسـت، سـتایش     همان

چراکـه مخاطـب احسـاس     ؛ساز اسـت  افراطى مخاطب نیز گاه مشکل

یـا ابـزارى    4کند ستایش فراتر از حد او، نوعى مجامله و چاپلوسى، مى

و اغفال و در نتیجه وادار کردن وى به پذیرش یک کار یـا  براى فریب 

بسیارى از افراد، در برابر ستایش خـود، حالـت    بنابراین،مطلب است. 

از این رو، و نیز به خاطر آثار نامطلوبى که این کار،  1گیرند. تدافعى مى

هـاى دینـى،    ، در آمـوزه گـذارد  برجاي میبر روحیه و اخالق مخاطب 

به صـورت  «اند:  فرموده 9تا آنجا که رسول خداهش شده است. نکو

 7مؤمنان علـی سوى، امیر و از دیگر 2»کنندگان، خاك بپاشید! ستایش

                                         

 .479و  223: همان، صكر.. 1

 .489، صالعقولتحفك: ابن شعبه حرّانى، ر.. 2

أحب إخوانى «فرماید:  مى 7امام صادق  ؛است» انتقادپذیرى«. از صفات مؤمن، 3

 )639، ص2، جالکافىك: کلینى، (ر. .»إلى عیوبىإلى من أهدى 

؛ ستودنِ بیش از سزیدن الثناء بأکثر من االستحقاق ملق: «فرماید می 7. امام على4

 )347، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهجك: (ر. .»چاپلوسى کردن است

، ترجمه حمیدرضـا سـهرابى،   شناسى روابط انسانى روانك: رابرت بولتون، ر.. 1

 .45ص

 .11، ص4، جمن الیحضره الفقیهك: شیخ صدوق، ر.. 2
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کند که هرگاه ستایش شـوند، ترسـان و    پارسایان را چنین توصیف مى

  1نند.کنگران گردند و در درون، از پیشگاه الهى طلب آمرزش 

دح و سـتایش، از  سان، هم در انتقاد و سـرزنش و هـم در مـ    بدین

 فرمایـد:  مى 7مؤمنان علیچنانکه امیر ؛روى باید خوددارى نمود زیاده

 ،هرگاه سـتودى، مختصـر کـن    2؛ذا مدحت فاختصر، إذا ذممت فاقتصرإ«

  ».هرگاه نکوهیدى کوتاه کن

  گفتگوى آمرانه و منفعالنه .4

تـوان بـه سـه     از نظر چگونگى برقرارى ارتباط و گفتگو، افـراد را مـى  

و متکبـر، کـه در   » پرخاشـگر «هـاى  گروه تقسیم کرد: نخست، انسـان 

سخنان خـود، پیوسـته از دسـتور، تهدیـد، ارعـاب و تحقیـر اسـتفاده        

تـر از نیازهـا و   کنند؛ نیازها و تمایالت خود را همیشه حق و مهـم  مى

دانند و براى شخصیت مخاطب، ارزشى قائـل   هاى دیگران مى خواسته

 1گردنکشان و مستکبران ةهاى دینى، این کار، شیو نیستند. از دید آموزه

  گردد. است که مانع برقرارى ارتباطى صمیمى و مؤثّر مى

ارزش  انـد کـه شخصـیت خـویش را بـى     »منفعـل «گروه دوم، افراد 

ها و نیازهاى خود را از خواست و نیاز دیگـران،   شمارند و خواسته مى

گویند و  یى مالیم سخن مىپندارند. آنان معموالً با صدا تر مى اهمیت بى

هاى زیاد و انفعالى، خوددارى از تماس چشمى و عـذرخواهى  با تبسم

هاى دیگرانند و در سـخن  حرف ةفراوان از سخنان خود، بیشتر شنوند

                                         

 .193جعفر شهیدى، خطبه  ۀ، ترجمالبالغهنهجك: ر.. 1

 .466و  223ص ، غررالحکم. عبدالواحد آمدى، 2

 . 54ـ 51؛ زخرف، 71؛ طه، 124ـ123 . نک: اعراف،1
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خود نیز، متّکى به رأى آنان. این حالت، افـزون بـر آنکـه تأثیرگـذارى     

ینـده را در  رساند، عزّت نفس و شخصـیت گو  ارتباط را به حداقل مى

هـاى   سازد و آدمى را از رسیدن به خواسـته  دار مى نظر دیگران، خدشه

  1دارد. حقیقى خویش، بازمى

اند که بـا احتـرام بـه حقـوق و شخصـیت      »قاطع«گروه سوم، افراد 

هاى خود را نیز با قاطعیت همراه بـا آرامـش و ادب،    دیگران، خواسته

  2سازند. مطرح مى

نیازمند آن است که گفتگوها نـه آمرانـه و    بر این اساس، ارتباط مؤثر،

  3نه منفعالنه، بلکه با قاطعیت و ابراز وجود توأم با احترام، انجام گیرد.

  خودنمایى در بیان .5

ــرممکن   خودنمــایى و فضــل ــؤثر را غی ــاط م فروشــى در ســخن، ارتب

آورد که گوینده،  زیرا براى مخاطب، این احساس را پدید مى ؛سازد مى

ظر سطح دانش و خرد یا پایگاه اجتماعى، در مقامى برتـر،  خود را از ن

داند و این، موجب رنجش  خرد و فرودست مى و مخاطب را فردى کم

خودستایى برخاسته از غرور و خودبرتربینى اسـت کـه    1گردد. وى مى

ناشى از عدم شناخت صحیح از خویشتن است. از این رو، قرآن کریم 

                                         

نمـودن عـزّت   دار  پذیرى و خدشه هاى دینى، از انفعال و ستم . از این رو، آموزه1

 ).32، ص4، جالکافى؛ کلینى، 279براى نمونه نک: بقره، . (اند نفس، بازداشته

 .162ـ161داغى، ص ، ترجمه مهدى قراچهرابطه مؤثرکى و دیگران،  . ماتیو مک2

 .48ـ 42؛ مریم، 28ـ 25. براى نمونه نک: قصص، 3

ــون، ر.. 1 ــى. ك: جــرى ریچاردس ــاط و ان.ال.پ ــزه ارتب ــه معج ــدى ، ترجم مه

 .43داغى، ص قراچه
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خودسـتایى نکنیـد،    1؛فُسکُم هو أَعلَم بِمـنِ اتَّقـى  فَالتُزَکُّوا أَنْ«فرماید:  مى

  ».[چراکه] او به کسى که پرهیزگارى نموده، داناتر است
بر این اساس، هرگاه مخاطـب، از اطالعـات علمـى و سـطح فهـم      

ترى نسبت به گوینده برخوردار باشد، بایسـتى از خودنمـایى در   پایین

  2نامأنوس، خوددارى گردد.کارگیرى اصطالحات علمىِ  سخن و به

  مجادله .6

  حاصل، از موانع مهم ارتباط گفتارى مؤثر است که هاى بىبحث و جرّ

نکـوهش و   3،»مـراء «و » جـدال «هـاى  هاى دینى، بـا عنـوان   در آموزه 

بینـى و   ناشـى از خـودبزرگ   بازداشته شده است. ایـن کـار کـه غالبـاً    

و به هدف محکوم کـردن و شـرمنده سـاختن مخاطـب      1جویى برترى

                                         

 .32. نجم، 1

است که گاه از روى ضرورت یا براى رسیدن به هدفى مهـم، الزم   الزم به ذکر. 2

است آدمى امتیازات خود را معرفى کند. این مورد، جداى از خودستایى اسـت و  

 عالمـه ؛ 68؛ اعـراف،  55نـک: یوسـف،   باشـد. ( مـی  هاى دینـى  مورد تأیید آموزه

 )258، ص75، جواربحاراالنمجلسى، 

است و در مجادله » تابیدن طناب و محکم کردن آن«در اصل به معناى » جدال. «3

باشـد. جـدال بـه دو نـوع      نیز، هر کس در صدد محکم کردن نظـر خـویش مـى   
شـود. جـدال نکوهیـده آن اسـت کـه بـه هـدف         تقسیم مـى » نیکو«و » نکوهیده«

گاهى صورت پذیرد و معمـوالً  جویى، اظهار کمال، ترویج باطل، یا بدون آ برترى

 .است» تردد در امر«شود. اصل مراء به معناى  نیز در همین معنا استعمال مى» مراء«

لسـان  منظـور،   ك: ابـن (ر. .باشـد  مى» جرّوبحث«و » مگو بگو«معادل فارسى آن، 

؛ 467، صالمفردات فى غریب القـرآن ؛ راغب اصفهانى، 103، ص11، جالعرب

تفسیر ؛ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، 125، ص2، جنواربحاراالمجلسى،  عالمه

هاى تعلیم و تربیت در قـرآن و   شیوه؛ مهدى برومند، 300ـ299، ص16، جنمونه

 )113ـ94، صسنت

از فروتنى است که... مجادله را رها کنى، «فرماید:  مى 7. از این رو، امام صادق1

 )122ص، 2، جالکافىك: کلینى، . (ر.»هرچند حق با تو باشد
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کشـاند و بـا سـلب احتـرام      است، وى را نیز به جدال و لجبـازى مـى  

 7سـازد. امـام هـادى    ارتبـاط را دچـار مشـکل مـى     ۀادامـ  1متقابـل، 

بـرد و پیونـد    مجادله کردن، دوستى دیـرین را از بـین مـى   «فرماید:  مى

ه در آن هســت، گســلد، و کمتــرین چیــزى کــ اســتوار را از هــم مــى

جـویى، خـود عامـل اصـلى قطـع رابطـه        جـویى اسـت و چیـره    چیره

، آدمى حتى در صورتى کـه اطمینـان دارد حـق بـا     بنابراین 2».باشد مى

انجامـد،   اوست، بایستى از پافشارى بیش از حد بر آنکه به جـدال مـى  

اى کـامالً بـه حقیقـت ایمـان      هیچ بنـده «فرماید:  مى9`پیامبر بپرهیزد.

 3؛»گاه که مجادله را رها کند، هرچنـد حـق بـا او باشـد     مگر آننرسد، 

  هاى ما را دیگران نیز بپذیرند. چراکه الزم نیست تمام باورها و گفته

جـویى و   ناپسـند ـ همچـون برتـرى    هـاى جـدال  مقابله با خاستگاه

ـ و توجـه بـه پیامـدهاى آن ـ از جملـه تیرگـى روابـط، اُفـت          تعصب

تواند آدمـى را در   ـ مى  سقوط معنوى حاصل و شخصیتى، خستگى بى

  ترك این کار یارى رساند.

  پرسشگرى منفى .7

به عنوان مهارتى اجتماعى، بسیار فراوان و » پرسش«کارکردهاى اصلى 

(بـه عنـوان    2از آن جملـه اسـت: کسـب اطالعـات     1؛گوناگون اسـت 

                                         

ك: (ر. ».رود مجادله مکن که احترامت از میـان مـى  : «فرماید می 7. امام صادق1

 )655، ص2، جهمان

 .369، ص75، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمهك: ر.. 2

 .138، ص2ك: همان، جر.. 3

، فـردى  هاى اجتماعى در ارتباطات میانمهارتك: اون هارجى و دیگران، ر.. 1

 .114ـ113مهرداد فیروزبخت، صترجمه خشایار بیگى و 

 )94؛ یونس، 7؛ انبیاء، 43نحل، . (»فَسأَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم التَعلَمونَ. «2
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تشـخیص   1دهنـده؛  ترین کـارکرد)؛ سـنجش میـزان دانـش پاسـخ      مهم

 3هـا، احساسـات و عقایـد وى؛   تعیین نگـرش  2مشکالت طرف مقابل؛

تشـویق بـه    5تشویق تفکّر انتقادى و ارزیـابى؛  4ابراز عالقه به مخاطب؛

در کنـار ایـن   گـاه   7و انتقاد و بازخواسـت.  6مشارکت بیشتر در بحث؛

هـاى ناسـالم    هایى نادرست، غیر مفید و یـا بـه انگیـزه    عناصر، پرسش

از ایـن رو، در   .سازد د که فرایند ارتباط را نیز، دشوار مىشو مطرح مى

هـا  گونـه پرسـش   هاى دینى، نکوهش شده است. برخـى از ایـن   آموزه

  عبارت است از:

گونه سود قابل توجهى ندارد و تنها  پرسش از مسائلى که هیچ )یک

  1موجب اتالف وقت و انرژى افراد است.

(ماننـد اصـرار بیمـار     2سـت؛ واکاوى آنچه دانستن آن، زیانبار ا )دو

هـاى افـراد،   ناپذیر خود، سؤال از آلودگی براى آگاهى از بیمارى درمان

  اطالعات سرّى...).

  3تجسس در امور شخصى دیگران. )سه

                                         

 .31. نک: بقره، 1

 .23. نک: قصص، 2

 . 87؛ زخرف، 25؛ لقمان، 63و  61. نک: عنکبوت، 3

 .17. نک: طه، 4

 .32 و 22؛ قمر، 73ـ72؛ شعراء، 195. نک: اعراف، 5

 .32؛ نمل، 159 . نک: آل عمران،6

 .2؛ صف، 93؛ نحل، 92؛ حجر، 43. نک: توبه، 7

 .22 ،. نک: کهف1

2» .ؤْکُمتَس لَکُم دإِنْ تُب نْ أَشْیاءأَلُوا عنُوا التَسا الَّذینَ آمه؛ اى کسانى که ایمان یا أَی

اید! از چیزهایى نپرسید که اگر براى شما آشـکار گـردد، شـما را ناراحـت      آورده

 )101مائده، (» کند! مى

 )12حجرات، ( .»؛ و هرگز [در کار دیگران] تجسس نکنیدوالتَجسسوا. «3
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  1پرسش تمسخرآمیز. )چهار

فروشـى و یـا تخریـب     پرسش بـه هـدف خودنمـایى، فضـل     )پنج

  2شخصیت و اعتبار مخاطب.

  3جا. جویى با سؤاالت بیتراشى و ماجرا بهانه )شش

  شناسى سخن آسیب

هـاى  سخن، از دید کمى و کیفى، پیوسته در معـرض آفـات و آسـیب   

گوناگونى است که به خاطر تأثیرات منفى بر شخصیت، روان و اعتبار 

شـود و   ارزش و گـاه ضـد ارزش مـى    اجتماعى گوینده یا مخاطب، بى

  گردد. مىناپایدارى ارتباط کالمى سازنده را نیز، موجب 

  از: ـ عبارت است هاى دینى هاى مهم سخن ـ بر اساس آموزهآسیب

  پرگویى .1

گـویى، از   گویى و گزیـده  پرحرفى، از آفات مهم سخن، و در مقابل کم

 7علـی  آداب مهم آن به شمار رفته است. بـراى نمونـه، امیرمؤمنـان   

ـ     1،آفۀ الکالم اإلطالـۀ « فرماید: مى لَ مـنْ  ... طـوبى لمـن... أَمسـک الفض

آفت سخن، درازگـویى اسـت، ... خوشـا آن کـه... زبـان را از       2؛لسانه

  ».گویى درکشید فزون

هاى دینى مطرح است که بـه   در این باره، مطالب فراوانى در آموزه

  کنیم: اى مى برخى از آنها اشاره

                                         

 . 52؛ زخرف، 87. نک: هود، 1

؛ براى دانستن بپرس نه براى ل تعنُّتاسلْ تَفَقُّها و التسأَ: «فرماید می 7. امام على2

 )320، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهجك: (ر. .»آزار دادن

 .108و  71ـ 67. نک: بقره،  3

 .212، صغررالحکم. عبدالواحد آمدى، 1

 .123، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهج. 2
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آن است که سخن، نه سودى دنیوى داشته » گویى زیاده«معیار  )یک

کـه بیشـتر بـدون     2اى بلکه گفتـار بیهـوده   1وى،باشد و نه پاداشى اخر

آور، حتى در  همچنین، درازگویى مالل 3.شود اندیشه بر زبان جارى مى

سـان، نفـى    کاهد. بدین که خود از تأثیر کالم، سخت مى 4مطالب مفید،

از این روى، در  .گویى بیش از حد نیست پرگویى، به معناى روایىِ کم

  1شود. در سخن، تأکید مى» ىرو میانه«روایات، بر رعایت 

پرحرفى، پیامدهاى نامطلوب فراوانى دارد. در وهلـه نخسـت،    )دو

اى بـه سـوى    چراکه زبان، پنجـره  ؛زیان آن بر روان و دل گوینده است

از سـوى   2دل آدمى است و پرگـویى، موجـب ماللـت و قسـاوت آن.    

                                         

ده: سـخنى در جسـتجوى    دنیا را در دو کلمه قـرار «... فرماید:  مى 7. امام باقر1

ك: شـیخ  (ر. .»فایده است... حالل، و سخنى براى آخرت، که سومى، زیانبار و بى

 )282، ص2، جمن الیحضره الفقیهصدوق، 

فضل: «و » اهمیت الیعنى: بى«هایى همچون: . در روایات، سخنان بیهوده با عنوان2

؛ 240و  226، 116، ص2، جالکــافىك: کلینــى، ر.(. ذکــر شــده اســت» زیــادى

 )123، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغه نهج

؛ چـون خـرد کمـال گیـرد،     إذا تم العقل نقص الکالم«فرماید:  مى 7. امیرمؤمنان3

 )71، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهج( .»گفتار نقصان پذیرد

 ؛ فزونى سخن راولیدع کثیرا من الکالم فیما الیعنیه: «فرمایدمی 7. امام صادق4

 )130، ص2، جبحاراالنوارمجلسى،  . (عالمه»در امور بیهوده، رها ساز!

الکالم بین خلّتى سوء، هما: اإلکثار و اإلقالل، فاإلکثار : «فرمایدمی 7. امام على1

؛ سخن، در میان دو خصلت بد است که عبارت اسـت  هذر، و اإلقالل عى و حصر

 .»گویى، نـاتوانى  سرایى است و کم گویى یاوه گویى، پس زیاده گویى و کم زیاده :از

 )212، صغررالحکمعبدالواحد آمدى، (

؛ سـخن  الکالم بغیر ذکراللّه تقسـوالقلب  فإنّ کثرة ...«: فرماید می 9. رسول خدا2

 )281، ص68، جبحاراالنوار. (»شود زیاد در غیرذکرخدا، موجب قساوت قلب مى
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شـود و براینـد    مـى  1آلود دیگر، شخص پرحرف، مرتکب سخنانى گناه

گـویى،   افـزون بـر آن، زیـاده    2این دو، سقوط معنوى وى خواهد بـود. 

و ماللـت و رنجـش    3سـازد  اى از عیوب پنهان آدمى را آشکار مى پاره

  4مخاطبان را در پى دارد.

  گونه است که حتى در سخنان مطلوب و مفید نیز نباید افراط کرد: این

  

  با اینکه سخن بـه لطـف آب اسـت   

ــزد آب ار ــه زالل خیـ ــه همـ   چـ

رکم گوى و گزیده گوى چون د  

  کم گفتن هر سخن، صـواب اسـت  

  از خـــوردن پـــر، مـــالل خیـــزد

  1تا زاندك تـو جهـان شـود پـر    

  

  گویى زشت .2

هاى سخن که موجب ناپایدارى ارتباط، ایجاد تنفّر و کاسـتن  از آسیب

امیرمؤمنـان  چنانچه گویى است؛  شود، زشت ارزش و اعتبار گوینده مى

از ســخن زشــت بپرهیــز، کــه «فرمایــد:  در نکــوهش آن مــى 7علــی

                                         

القیامۀ أکثـرهم کالمـا فیمـا    أکثر الناس ذنوبا یوم : «فرمایندمی 9. رسول خدا 1

ك: متقـى هنـدى،   (ر.» .گـوترین افرادنـد   ترین افراد در قیامت، یاوه؛ پرگناهالیعنیه

 )206، ص1، جالجامع الصغیرالدین سیوطى،  ؛ جالل461، ص3، جالعمال کنز

 .303، ص1. همان، ج2

؛ بطـن إیاك و فضول الکالم، فإنّه یظهر من عیوبک ما : «فرمایدمی 7. امام على3

عبدالواحـد آمـدى،   ( .»سـازد  گویى بپرهیز که عیوب پنهانت را آشکار مى از اضافه

 )212، صغررالحکم

 )همان( .»کننده است ؛ پرگویى، آزردهاإلکثار إضجار: «فرمایدمی 7. امام على4

 لیلى و مجنون.. نظامى گنجوى، 1
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نیـز   1».فرومایگان را گـرد تـو آورد، و بزرگـواران را از تـو دور سـازد     

  2».سازد ارزش و برادرى را تباه مى بى بد گفتن، [آدمى را]«فرماید:  می

گویى، گاه از جهت محتـوا و بـه خـاطر اسـتفاده از کلمـات       زشت

کـارگیرى   و طعنه و کنایات آزاردهنده، و به زشت و رکیک، زخم زبان

هاى تحقیرآمیز است. قرآن کریم، با نکـوهش و بازداشـتن از   برچسب

هـا و  کـارگیرى نـام   از بـه  4و دشنام حتـى بـه مخالفـان،    3سخنان ناروا

لْقـابِ  ألَو التَنـابزُوا بِا «هاى زشت نیز آشکارا نهى فرمـوده اسـت:    لقب

هاى زشت مدهید، و به یکدیگر لقب 1؛بعد االْءیمانِ بِئْس االسم الْفُسوقُ

بـه  ». چه ناپسند است که بر کسى پس از ایمان، نام کفرآمیـز بگذاریـد  

هـایى را در پـى دارد   ها و برداشـت هاى منفى، پیامویژه اینکه برچسب

اى بر شخصیت فرد، آدمى را از شـناخت وى محـروم    که با ایجاد هاله

رو  گر نه با خـود وى، کـه بـا برچسـب او، روبـه     سان که دی کند آن مى

چراکــه  ؛هــدد مــى قــرار گــردد و فراینــد ارتبــاط را تحــت تــأثیر مــى

گـویى از جهـت    و گاه زشـت  2هاى منفى، دشمن ارتباط است برداشت

اى ارتبـاطى،   صدا و آهنگ است. صدا عالوه بر اینکه به عنوان وسـیله 

شناسانه  اى زیبایى وان پدیدهشود، به عن در تبادل افکار به کار گرفته مى

                                         

 .214، صغررالحکم. عبدالواحد آمدى، 1

 .223. همان، ص2

 .29  . عنکبوت،3

 .108 ،. انعام4

 .11. حجرات، 1

، ترجمه حمیدرضـا سـهرابى،   شناسى روابط انسانى روانك: رابرت بولتون، ر.. 2

داغـى،   ، ترجمـه مهـدى قراچـه   رابطه مـؤثر کى و دیگران،  ؛ ماتیو مک44ـ39ص

 .184ـ179ص
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هـاى  توجهى به آهنـگ و حالـت   بى و طبعاً 1شود، نیز، به آن توجه مى

عاطفى صدا و به ویژه داد و فریـاد کـردن، آفـت سـخن و سـخنورى      

نْ   «فرمایـد:   گونـه، مـى   است. قرآن کریم در بیـانى تشـبیه   مـ اغْضُـض و

و صدایت را آهسته ساز، کـه   2؛الْحمیرِوات لَصوت األص صوتک إِنَّ أَنْکَرَ

، داد و فریـاد هنگـام   7امام صادق». بدترین آوازها، بانگ خران است

  3سخن گفتن را مصداق آن دانسته است.

  آلودى گناه .3

اند، بیش از هر عضو دیگرى، در  سان که عالمان اخالق گفته زبان، آن

گناهانى  تواند معرض گناه و آسیب است و آدمى با گفتارش، مى

که خود، سرچشمه بسیارى از  1شمار و سنگین را مرتکب شود بى

                                         

 .250هاى تعلیم و تربیت در قرآن و سنت، ص ك: مهدى برومند، شیوهر.. 1

 . 56، ص17، جتفسیر نمونهك: ناصر مکارم شیرازى و دیگران، ر.. 19. لقمان، 2

 . 501ـ 500، ص8ـ 7، جمجمع البیان. طبرسى، 3

و برخى از  انددهشمربر. غزالى و شارحان کالم او آفات زبان را بیست مورد 1
 ،چینى ـ سخن3 ،ـ غیبت2 ،ـ دروغ1اند:  سان افزوده بدین محققان ده مورد بر آن

 ،ـ استهزا7 ،ـ غنا و اشعار نادرست 6 ،ـ بدزبانى و دشنام 5 ،ـ دورویى در سخن4
ـ افشاى اسرار 11 ،روى در مزاح ـ زیاده10 ،ـ ستایش نابجا9 ،ـ وعده خالف 8

ـ گفتگو در امور 15 ،ـ جدال14 ،ـ خصومت و نزاع13 ،ـ لعن نابجا12 ،دیگران
 ،مربوط به انسان نیستگفتگو در امورى که  ـ17 ،ـ پرحرفى16 ،باطل

   ،تکلّف در سخن ـ20 ،ـ پرسشگرى نابجا19 ،توصیف مجالس گناهـ 18
ـ اصرار 25 ،ـ خودستایى24 ،ـ نشر شایعات23 ،ـ شهادت باطل22 ،ـ تهمت21
ـ کفران نعمت با 29 ،جا ـ نکوهش بى28 ،ـ آزار زبانى27 ،رخاشگرىپـ26 ،جا بى

؛ 163ـ112، ص3، جاحیاء علوم الدین(ابوحامد غزالى،  .ـ تبلیغ باطل30 ،زبان

اتحاف السادة المتّقین ؛ زبیدى، 288ـ 199، ص5، جالمحجۀ البیضاءفیض کاشانى، 

؛ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، 383ـ149، ص9، جبشرح احیاء علوم الدین

اى از موارد یادشده را که  ). ما در این نوشتار، پاره448، ص17، جتفسیر نمونه

 ایم. ترى با بحث دارد به تفصیل آوردهاط فزوناهمیت یا ارتب
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ها و جنایات قرار گیرد. از این روى، بر پرهیز از سخنان ناشایست

تر اشاره شدـ که پیشقرآن کریم ـ چنان .شود آلود، تأکید مى گناه

سخنى خواند،  ) فرامى1سدید» (: استوار و درست«مؤمنان را به گفتارِ 

  همچنین ن سدى محکم، مانع امواج گناه و باطل است. ساکه ب

یعنى بجا  2؛شمارد ویژگى پارسایان مى گفتن را» صواب«، 7 علی امام

  3.سخن گفتن و درست  و به دور از خطا و باطل

  نجوا در سخن .4

هـاى سـخن و عوامـل ناپایـدارى     نجوا در حضور دیگـران، از آسـیب  

اعتمادى و سوء ظـن دیگـران و    این کار، موجب بى ؛ زیراارتباط است

اعتنایى به آنان و خـالف ادب اسـت. از ایـن رو در آیـات و      نشانه بى

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذا تَناجیتُم فَالتَتَنـاجوا  «روایات، بازداشته شده است: 

     ا بِـالْبِرِّ ووتَنـاج ـولِ وۀِ الرَّسـیصعم وانِ وـدالْع ثْمِ وـا    بِاالْءالتَّقْـوى... إِنَّم

اى کسـانى کـه ایمـان     1؛النَّجوى مـنَ الشَّـیطانِ لیحـزُنَ الَّـذینَ آمنُـوا...     

کنید، به [قصـد] گنـاه و    اید، چون با یکدیگر محرمانه گفتگو مى آورده

تعدى و نافرمـانى پیـامبر بـا همـدیگر محرمانـه گفتگـو نکنیـد، و بـه         

از [القائـات]   ... چنان نجوایى صرفاًنیکوکارى و پرهیزگارى نجوا کنید

  ».شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین سازد

إذا کـان القـوم ثالثـۀً فالیتنـاجى     « فرماید: مى 7امام صادق همچنین

در جمع سـه   2؛منهم اثنان دون صاحبهما فإنّ فى ذلک [م]ما یحزنه و یؤذیه

                                         

 .70. احزاب، 1

 .193، ترجمه جعفر شهیدى، خطبه نهج البالغه. 2

 .116، ص12، جمنهاج البراعۀخویى،   اللّه . حبیب3

 .10ـ9. مجادله، 1

 . 660، ص2، جالکافى. کلینى، 2
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چراکـه   ؛بپردازنـد نفره، نباید دو نفر از آنان جداى از سومى، به نجـوا  

  ».گردد این کار، موجب اندوه و اذیت وى مى

آید کـه نجـوا از دو جهـت نکوهیـده      از آیه و حدیث یادشده برمى

است: نخست از جهت محتواى آن، هرگاه گنـاه و تعـدى و نافرمـانى    

گـردد.   مـى  باشد. و دوم اینکه نجوا خود موجب اندوه و آزار دیگـران 

و  ایجاد نکنـد سان، اگر گفتگوى محرمانه، نگرانى و سوء ظنّى را  بدین

  2روا خواهد بود. 1ها و تقوا باشد،محتواى آن، توصیه به نیکی

  افکنانه) نازگویى (سخن دام .5

هــاى دینــى، ارتبــاط بــا جــنس مخــالف، بــر اصــل  از دیــدگاه آمــوزه

و گفتگـو   1توار استتکبرورزى، فاصله گرفتن و حریم قائل شدن، اس

میان زن و مرد نامحرم، تنها به هدف انتقال اطالعات الزم، در فضـایى  

قـرآن کـریم، بـه همسـران      2باشد. عادى و توأم با حیا و عفّت، روا مى

                                         

 .114. نساء، 1

توجـه بـه شـرایط، هـر یـک از       اند نجوا با . از این روى، برخى از مفسران گفته2

تواند دارا باشد، با این حال، اگر شرایط خاصى نباشد،  احکام پنجگانه فقهى را مى

ناصـر مکـارم شـیرازى و    ( .این کار، خود بر خالف آداب مجلس، و ناپسند است

 )435، ص23، جتفسیر نمونهدیگران، 

 .234جعفر شهیدى، حکمت  ۀ، ترجمنهج البالغه. 1

؛ نیز نـک:  7موسىحضرت با  7: گفتگوى دختران شعیب25 و 23. قصص، 2

ــف،  ــت   .23یوس ــاطع و عف ــنش ق ــوز واک ــرت آم ــف حض ــر  7یوس در براب

هاى زلیخا. یـادکردنى اسـت کـه از نظـر فقیهـان، شـنیدن صـداى زن         گري عشوه
نامحرم، در صورتى که همراه با لذّت یا ترس از وقوع در فتنه باشد، حرام است و 

(بـراى آگـاهى از    .باشـد  بـه نظـر مشـهور آنـان، جـایز مـى      در غیر این صورت، 

، جـواهر الکـالم  حسن نجفـى،   ك: محمدر.هاى فقیهان و روایات مربوط  نگرش

، 8و ج 534، ص5، جالکـافى ؛ کلینـى،  99ـ 97، ص29تحقیق محمد قوچانى، ج

 ).197، ص20، جوسائل الشیعه؛ حرّ عاملى، 101ص
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دهد جدى و متـین   ، و در واقع به تمام زنان مؤمن دستور مى9پیامبر

هاى نرم و آهنگکارگیرى تعبیرات یا  با نامحرمان سخن گویند، و از به

افکنـد، بپرهیزنـد:    کننده، که افراد شهوتران را به فکر گنـاه مـى   تحریک

پـس   1؛فَالتَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذى فى قَلْبِه مرَض و قُلْنَ قَوالً معرُوفاً«

به ناز سخن مگویید تا آن که در دلـش بیمـارى اسـت طمـع ورزد، و     

  ».گفتارى شایسته گویید

قـوالً  «اشاره به کیفیـت سـخن گفـتن اسـت و     » فالتخضعن«بارى، 

سو، توضیح و  از یک سو اشاره به شایستگى محتوا و از دیگر» معروفاً

بازنمودى براى جمله پیشین است که در عین حال، نباید برخورد آنان 

روشـن اسـت کـه     1با مردان بیگانه، آزاردهنده و به دور از ادب باشـد. 

عمل به این آموزه، گاهى در جهت حفظ عفت و پاکدامنى و بهداشت 

  باشد. روانى جامعه مى

  تعارض بین گفتار و شخصیت گوینده .6

 هاى سخن، تعارض گفتار آدمـى بـا شخصـیت و متغیرهـاى    از آسیب

ناپاکى یا تزلزل درونى و حتـى   ۀشخصیتى اوست. این حالت، که نشان

رود، نمودهاى گوناگونى دارد که از آن جملـه   شمار مى به» نفاق«نماد 

  است:

  تعارض سخن با باورهاى درونى )الف

هـاى درونـى او   هـا و گـرایش  گفتار آدمى بایستى برایند باورها، آرمان

باشد و از سر اعتقاد و ژرفاى دل بر زبان جارى گـردد و از دوگـانگى   

  درون و برون، پرهیز شود.

                                         

 .32. احزاب، 1

 .290ـ289، ص17، جتفسیر نمونهدیگران، . ناصر مکارم شیرازى و 1
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از آنان که گفتـار و پندارشـان متعـارض، و    قرآن کریم، با نکوهش 

هـاى آنـان اسـت،    هـا و نگـرش   شان بر خالف خواسته سخنان فریبنده

   و منَ النّاسِ منْ یعجِبک قَولُه فى الْحیـاةِ الـدنْیا و یشْـهِد اللّـه    «فرماید:  مى

که در زنـدگى   و از مردم کسى است 1على ما فى قَلْبِه و هو أَلَد الْخصامِ؛

دارد و خـدا را بـر آنچـه در دل     این دنیا سخنش تو را به تعجب وامى

  ».ترین دشمنان است گیرد، در حالى که خود، سخت دارد گواه مى
دانـد:   مـى » منافقـان «در جاى دیگر، این شیوه را به صراحت، کـار  

ـ    ...« تـا   1؛ا لَـیس فـى قُلُـوبِهِم   و لیعلَم الَّذینَ نافَقُوا... یقُولُـونَ بِـأَفْواههِم م

[خداوند] کسانى را که دورویى نمودند، معلوم بدارد... [آنـان کـه] بـه    

  ».هایشان نبودگفتند که در دل زبان خویش چیزى مى

  دورویى در سخن )ب

هـاى  عادت برخى آن است که در گفتگو با افراد مختلـف، شخصـیت  

در مواجهه با هر فـرد  دهند، و  متفاوت و گاه متضادى از خود بروز مى

گوینـد تـا    اى سـخن مـى   و گروهى، با زیر پا نهادن حقیقت، بـه گونـه  

رضایت آنان را به دست آورند و به منافع خـویش برسـند. از ایـن رو    

گوینـد و پشـت سـر آنـان بـه       اى سـخن مـى   در حضور افراد به گونه

 اى نفاق و عامل سلب اعتماد عمـومى  اى دیگر. این کار، که گونه گونه

  و روایات، سـخت نکـوهش شـده اسـت. از جملـه،       2است، در آیات

                                         

 .204. بقره، 1

 . 8؛ توبه، 41؛ نیز نک: مائده، 167. آل عمران، 1

 . 61؛ مائده، 119؛ آل عمران، 76و  14. نک: بقره، 2
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بِئْس الْعبد عبد یکـون ذا وجهـین و ذا لسـانین،    « فرماید: مى 7امام باقر

اى است بنـده دوشخصـیتى و    بد بنده 1؛و یأکله غائباً یطرى أخاه شاهداً

سـتاید و در نهـان، از او    دوزبانى که در حضـور بـرادرش، وى را مـى   

  2».کند مى بدگویى

  ناهمگونى سخن با سطح دانش )ج

گفتن مطالبى که آدمى، آگاهى کافى از آنها ندارد، و نیز اظهار سخنانى 

هـاى  نمایانـد، از آسـیب   که سطح دانش او را فراتر از آنچه هست مـى 

خـودبرتربینى   ۀ، عامل نشر شایعات، و دومى نشـان گفتگوست که اولى

 فرماینـد:  مـى 7 علـی  مؤمنـان فخرفروشى اسـت. از ایـن روى، امیر   و

دانى، مگـو،   تنها آنچه را نمى  نه 1؛التقل ما التعلم، بل التقل کلّ ما تعلم«

  ».دانى نیز، بر زبان جارى مکن بلکه هرآنچه را مى

  تعارض گفتار با رفتار) د

 اعتمادى، کاهش یـا سـلب   ناهمگونى سخن با عمل، از عوامل مهم بى

تأثیرگذارى سخن، و در نتیجه ناپایدارى روابط کالمـى اسـت. زشـتى    

این کار و پیامدهاى منفى آن، از آیات ذیل، به روشـنى نمایـان اسـت:    

أَنْ تَقُولُـوا     عنْد اللّـه  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما التَفْعلُونَ. کَبرَ مقْتاً«

                                         

 .343، ص2، جالکافى. کلینى، 1

است که بر اساس روایات، دورویى در سخن به هنگام ضـرورت،   الزم به ذکر. 2

 )326، ص2، جالکافى(کلینى،  .باشد همچون دفع شرّ، روا مى

؛ 143؛ انعـام،  169 ،؛ نیز بقره382، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت نهج البالغه. 1

 .187اعراف،  
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گوییـد کـه    اید، چرا چیزى مـى  اى کسانى که ایمان آورده 1؛ما التَفْعلُونَ

دهید؟ نزد خدا بسـیار موجـب خشـم اسـت کـه چیـزى را        انجام نمى

سان، گفتار خـالى از عمـل، خـواه از     بدین »دهید. بگویید که انجام نمى

خشم بـزرگ خداونـد را    1سر نفاق باشد و خواه از روى ضعف اراده،

  نهد. آثار منفى خود را بر جاى مىچراکه در هر حال،  ؛در پى دارد

  آداب ویژه گفتگو

آنچه تا کنون یاد کردیم، بخشى از آداب عمومى گفتگو و ارتباط مؤثّر 

هـاى  گفتارى بود. افزون بر آن، آداب ویـژه گفتگـو بـا افـراد و گـروه     

هـا  اى از آن پـاره هاى دینى ارائه شده اسـت کـه بـه     خاص نیز در آموزه

  کنیم. اشاره مى

  با پدر و مادر سخن. 1

و حقوق آنـان   از دیدگاه اسالم، مقام و موقعیت پدر و مادر، بسیار واال

بر فرزند، فراوان است. در این میان، چندوچون ارتباط با آنـان، چنـان   

 2تواند مسیر سعادت و شقاوت فرد را تغییـر دهـد.   اهمیتى دارد که مى

و فروتنى است کـه از  اى از ادب و احترام،  ارتباط با پدر و مادر، آمیزه

منّـت   گیرد، و با قدرشناسى و سپاس بـى  مهر و عطوفت سرچشمه مى

  گردد. همراه مى

                                         

ز بغـض شـدید ا  «در اصل بـه معنـاى   » مقت. «226؛ نیز  شعراء، 3و  2. صف، 1

، بیـانگر شـدت خشـم الهـى از گفتـار      »کبر«است و توأم شدن آن با » کارى قبیح

 )470، صالمفردات فى غریب القرآنك: راغب اصفهانى، ر.( است. عمل بى

 .249، ص19، جالمیزانطباطبایى،  عالمه. 1

 .708، ص10، جمیزان الحکمهشهرى،  . محمدى رى2
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ویژه ارتبـاط   آموز از این ارتباط ـ به  آیات ذیل، ترسیمى زیبا و نکته

  ـ است:  گفتارى

ـ  « ـا یسانا، إِمنِ إِحیدبِالْوال و اهوا إِالّ إِیدبأَالّ تَع کبقَضى ر و  كنْـدلُغَنَّ عب

. و الْکبرَ أَحدهما أَو کالهما فَالتَقُلْ لَهما أُف و التَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَوالً کَریماً

و  1؛ااخْفض لَهما جناح الذُّلِّ منَ الرَّحمۀِ و قُلْ رب ارحمهما کَما ربیانى صـغیرً 

 جز او را نپرستید و به پـدر و مـادر [خـود]    پروردگار تو مقرّر کرد که

احسان کنید. اگر یکى از آن دو یا هر دو، در کنار تو، به سـالخوردگى  

رسیدند، به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخـاش مکـن، و بـا آنهـا     

سخنى شایسته بگو، و از سر مهربـانى، بـال فروتنـى بـر آسـتان آنـان       

رحمت و مهر خود را ارزانـى آنـان    بگستر و بگو: پروردگارا، آن دو را

  ».دار چنانکه مرا در خُردى پروردند

هاى برآمده از این آیات، که آداب گفتگـو بـا پـدر و     برخى از نکته

  :است به شرح زیرنمایاند،  مادر را بازمى

زدایـى گفتگـو بـا پـدر و مـادر، در       قرآن کریم، به منظور آسیب .1

گفتن به پدر و مادر نهى کـرده اسـت.   » اف«عبارتى کوتاه و پرمعنا، از 

است. اصل ایـن  » چرك و آلودگىِ ناچیز«در لغت به معناى » اُف«واژه 

کلمه، از اینجا گرفته شده که هرگاه خاك یا خاکسـتر مختصـرى روى   

سازد. صدایى  ریزد، انسان با فوت کردن، آن را دور مى بدن یا لباس مى

اسـت.  » اف«آیـد، شـبیه صـداى     که در این هنگام از دهان بیـرون مـى  

گاه این واژه و مشتقات آن، به معناى ابراز ناراحتى و تنفّر، به ویـژه   آن

  1از چیزهاى کوچک به کار رفته است.

                                         

 .24ـ23 . اسراء،1

؛ ناصر مکارم شـیرازى و  19، صت فى غریب القرآنالمفردا. راغب اصفهانى، 1

 . 84ـ 83، ص12، جتفسیر نمونهدیگران، 
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رنجى  ى و دلبر این اساس، هرگونه سخنى که کمترین غبار ناراحت

را بر دل پدر و مادر بنشاند، ممنوع است خواه از نظر محتواى سـخن  

  و خواه به جهت چگونگى بیان آن.

فریاد زدن بر سر پدر و مادر و بلند نمودن صدا باالتر از صداى  .2

و « فرمایـد:  مى 7مام صادقچنانچه ا). و التَنْهرْهما( ؛آنان، روا نیست

و صـدایت را از صـداى آنهـا بلنـدتر      1؛فوق أصـواتهما التَرْفَع صوتَک 

  ».مگردان

وگو با پدر و مـادر، حتـى در    رعایت ادب و احترام هنگام گفت .3

صورت بروز برخوردى ناشایست از سوى آنان، از وظـایف فرزنـدان   

صـدر و نادیـده گـرفتن رفتـار و گفتـار       ۀاست. آنان بایسـتى بـا سـع   

ا گفتارى سنجیده و توأم بـا احتـرام و   نامطلوب والدین، بزرگوارانه و ب

، نمونـه  7. امـام صـادق  ً»و قُلْ لَهما قَوالً کَریما«ادب، برخورد نمایند: 

إِنْ « انـد:  گونه برخـورد و مصـداق ایـن آیـه را چنـین بیـان نمـوده        این

[حتى] اگر تـو را کتـک زدنـد، بگـو:      2؛لَکُما  ضَرَباك فقُلْ لَهما: غَفَر اللّه

  ».را ببخشایدخداوند شما 
سان هنگام بروز اختالف نظـر بـا والـدین نیـز، الزم اسـت از       بدین

  3مخالفت صریح و تظاهر به نافرمانى از آنان اجتناب گردد.

ابراز فروتنى در چندوچون سخن و گوش دادن به سخنان آنـان   .4

از دیگـر   4تواضع در نوع رفتار و حاالت چهره و حتى تماس چشمى،

                                         

 .158، ص2، جالکافى. کلینى، 1

 همان.. 2

شـمرد، بـر    . با آنکه قرآن کریم مرز اطاعت از پدر و مادر را عصیان الهى برمـى 3

 )15لقمان، ( .کند خوشرفتارى با آنان در همه حال، تأکید مى

التَمألَْ عینیک من النظـر  «فرماید:  مى »و اخْفض لَهما...«، ذیل آیه 7صادق. امام 4

 .»؛ نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزى به آنان خیره مکـن إلیهما إالّ برحمۀ و رِقَّۀ

 )158، ص2، جالکافىك: کلینى، (ر.
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و اخْفض لَهما جنـاح الـذُّلِّ مـنَ    «با پدر و مادر است: گفتگو  ،ابعاد ادب

فروشـى و   . بنابراین، ابراز سخنان مغرورانه و از سر تکبر، فضل»الرَّحمۀِ

  .است تکبر و خالف ادب

ـ   رخـورد را در گفتگـوى   گونـه ب  زیبـایى از ایـن   ۀقرآن کـریم، نمون

 .کرده اسـت بازگو » آزر«پرست خود  با عموى بت 7حضرت ابراهیم

و با زبانى نرم و آکنـده از عطوفـت   » عموجان :یا أَبت«آنجا که با تعبیر 

و احترام و در عین حال، گفتارى سنجیده و منطقى، وى را به توحیـد  

کند و برخورد خشن و گفتار زننـده او را بـا متانـت و ادب     دعوت مى

 صـرفاً  ، نه پدر واقعى، کـه »آزر«این در حالى است که  1دهد، پاسخ مى

  2بود. 7در جایگاه پدر ابراهیم

  سخن با فرزند. 2

متقابـل طـرفین گفتگوسـت، و     ۀروشن است که رعایـت ادب، وظیفـ  

ســان کــه فرزنــد در برابــر پــدر و مــادر موظــف بــه رعایــت آداب  آن

چراکـه   ؛اى دارنـد  تر، چنین وظیفـه گفتگوست، آنان نیز، بیشتر و پیش

از ایــن رو، در  3باشــند. بــه فرزنــد مــى» آمــوزى ادب«خــود، مســؤول 

تناسـب   4هـاى دینـى، بـر رعایـت ادب در صـدا زدن فرزنـدان،       آموزه

                                         

 .48ـ 42. مریم، 1

 .170ـ167، ص7، جالمیزانطباطبایى،  عالمه. 2

؛ حق فرزند بـر  حقّ الولد على الوالد أَنْ... یحسن أدبه: «فرمایدمی 7. امام على3

، ترجمـه جعفـر شـهیدى،    البالغـه نهـج ( .»پدر آن بود که... به نیکى ادبش نماید

 )399حکمت 

 .102؛ صافّات، 5؛ یوسف، 43ـ42. هود، 4



  73                                                                             هاي گفتاري مهارت  

 

 

و توجه و ارزش  1چندوچون سخن با سطح فهم، عاطفه و دانش آنان،

  شود. تأکید مى 1دادن به شخصیت و نظرهاى فرزندان در گفتگوها

  سخن با همسر. 3

. زندگى بسـیارى  تواند شکوفا شود ازدواج، بدون ارتباط اثربخش، نمى

تـوجهى بـه    هـاى ارتبـاطى الزم و بـى   ها به دلیل فقدان مهارتاز زوج

اى مـوازى بـدون صـمیمیت و حتّـى      اصول و آداب گفتگو بـه رابطـه  

شود،  مد یا متوقف مىآهنگامى که ارتباط، ناکار ؛ زیرادانجام مخرّب مى

هاى بحث و گردد و در نتیجه، جرّ عشق به آزردگى و خشم تبدیل مى

درپـى و یـا پنـاه بـردن بـه       کننده، انتقادهاى پى هاى خجل فراوان، طعنه

که لذّت و نشاط زنـدگى را از میـان    2شود سکوتى سرد را موجب مى

  سازد. برد و استعدادها را سرکوب مى مى

هاى دینى، بر رعایت آداب گفتگـو و برقـرارى    از این رو، در آموزه

شود، هرچند به زحمت باشـد و   مىارتباط مؤثر با همسر، بسیار تأکید 

إنّ المرء یحتـاج فـى   « فرماید: مى 7بر خالف طبع، چنانکه امام صادق

      :ـکـه ذلعکُـنْ فـى طَبی نْ لَـما تَکلَّفُها وخاللٍ ی ه إلى ثَالثمنزله و عیال

مرد براى اداره منزل و خانواده خود، به سه خصـلت   3؛جمیلَۀٌ... معاشرةٌ

اگر به طور طبیعى آنها را نداشته باشد، بایـد خـود را بـه     نیاز دارد که

  ».ي و...رفتار لّف در آنها وادارد: خوشتک

                                         

؛ هر کـس کـودکى   منْ کانَ عنده صبى فلیتصاب له: «فرماید می 9. رسول خدا1

 )483، ص3، جمن الیحضره الفقیهشیخ صدوق، ( .»دارد، باید با او کودکى کند

 .102. صافّات، 1

 .26حمیدرضا سهرابى، ص ۀ، ترجمشناسى روابط انسانى روانرابرت بولتون،  .2

 .322، صتحف العقول. ابن شعبه حرّانى، 3
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ــدوچون و آداب گفتگــو، در   ــه ضــرورت، چن ــه پیداســت ک ناگفت

ــه     ــورد توج ــامزدى، م ــتگارى و ن ــدارهاى دوران خواس ــتین دی نخس

سـخن گفـتن، موجـب افـزایش شـناخت نسـبت بـه         زیـرا  1؛باشد مى

گـردد، و   ریزىِ صحیح مـى  گیرى و برنامه در نتیجه، تصمیمو  2یکدیگر

عالقگـى، کـاهش اطمینـان و     سکوت و سخنان نابجا باعث ایجـاد بـى  

  3.شود می نگرانى از زندگى آینده
اصول مذاکره و آداب گفتگو با همسر از سه زاویـه، قابـل طـرح و    

  چه زمان بگوییم؟ ؟بررسى است: چه بگوییم؟ چگونه بگوییم

  چه بگوییم؟ .1

ضـروري  ، ریـ زدر گزینش موضوع و محتواى گفتگو توجه به عناصـر  

  :است

  مورد عالقه طرف )الف

د عالقـه  نخستین شرط تأثیر ارتباط، آن است که موضوع سـخن، مـور  

موضوعات الزم و مورد نیـازى کـه چنـدان     ةطرف گفتگو باشد؛ دربار

آغـاز آن،  کـم نقطـه   ، دسـت  . همچنینتمایلى به طرح آن وجود ندارد

طرف مقابل باشد. رعایت ایـن نکتـه ضـمن ایجـاد و      ۀباید مورد عالق

کـه خـود    ،آمیز و انس و عالقـه میـان دو طـرف    تقویت روابط محبت

تر القاى بهتر پیام و تأثیرپذیرى فزون موجب است، ارجمند و سودمند

در بیان اهمیت تفاهم و توافـق میـان   7 گردد. امام صادق مخاطب مى

ال غنـى  « فرمایـد:  مـى  ،ر، و به ویژه ایجاد آن توسط شـوهر زن و شوه

                                         

 .235. بقره، 1

 .392، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت نهج البالغه. 2

 .38ـ 24، صشناختى دوران عقد بررسى ابعاد تربیتى و روان محسن ایمانى،. 3
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بِالزّوج عن ثالثۀ أشیاء فیما بینَه و بینَ زوجته و هـى: الموافقـۀ لیجتلـب    

شوهر در رابطه با همسرش از سه چیز  1؛بها موافقتها و محبتها و هواها

وسـیله، سـازگارى و محبـت و     نیاز نیست: سازگارى با او تا بـدین  بى

  ».را به خود جلب کند... عشق او
ـ    همسـر، از مـؤثرترین    ۀروشن است که طرح سـخنان مـورد عالق

  هاى جلب محبت و سازگارى اوست. شیوه

  بخش و امیدوارکننده آرامش )ب

قرآن کریم در برخى آیات، هدف از ازدواج را رسیدن به آرامش قـرار  

و  2؛کُم أَزواجا لتَسکُنُوا إِلَیهاو منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُس«داده است: 

خودتان همسرانى براى شما آفریـد تـا    که از [نوع]هاى او این از نشانه

  ».ها آرام گیریدبدان

باشـد کـه همسـرِ    اى  گفتگو در خانـه بـه گونـه    باید بر این اساس،

آرامــش بخشــد؛ همســر ناامیــد و مــأیوس را  مضــطرب و پریشــان را

انگیـزه و افسـرده را اراده و اسـتوارى روحـى      امیدوار سازد؛ همسر بى

بخشد، و همسر خسته و عصبى را سر حال و بانشاط نمایـد و غـم و   

اى است که در فضـاى صـمیمى    اندوه از دلش بزداید. این، همان شیوه

چنانچه است. وجود داشته  3زهرافاطمه و  7زندگى حضرت على

مـا أَغْضَـبتُها و ال أَکْرَهتُهـا علـى      فَواللّـه « فرماید: مى 7 علی امیرمؤمنان

    کْشَـفهـا فَیأَنْظُـرُ إِلَی کُنْت لَقَد را، ولى أَم تصال ع تْنى وال أَغْضَب رٍ... وأَم

                                         

 .237، ص75، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه. 1

 .189؛ اعراف، 21 ،. روم2
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نیـاوردم و  به خدا سوگند هرگز او را به خشـم   1؛عنِّى الْهموم و األَحزانُ

ــاورد و از   ــه خشــم نی ــر کــارى، وادار نســاختم... و هرگــز او مــرا ب ب

هـا از  نگریستم، غم و اندوه ام نافرمانى نکرد، و هرگاه به او مى خواسته

  ».شد من برطرف مى

  انگیز و سرورآفرین نشاط )ج

وبیش  ها و مشکالت زندگى، کمها، نگرانیاى از واقعیت تردید، پاره بى

هـا و   گـاه کـه حسـرت نداشـته     اى وجود دارد، ولـى آن  دهدر هر خانوا

توانـد فضـاى    ناامیدى از آینده، بر فضاى ذهنى افراد سایه افکنـد، مـى  

هـاى  ها بـراى انسـان  آلود کند. با این همه، هجوم غم گفتگو را نیز غم

اى از ذهن آنـان را بـه خـود مشـغول      یافته، تنها گوشه بزرگ و تربیت

افکـار منفـى و    ةاه لذت و نشاط زندگى را در چنبرگ دارد. آنها هیچ مى

  سازند. انگیز، گرفتار نمى یأس

ـ بـا    3 بـا فاطمـه  7 انگیز امیر مؤمنـان  روابط و گفتگوهاى نشاط

ـ تابلوى زیباى زنـدگى را از    شمار مادى و روحى وجود مشکالت بى

باشـند،   خواهند در اوج مشکالت، مسرور فراز تاریخ، براى آنان که مى

  نقل شده است: چنانچه ؛ترسیم نموده است

آمـد در حـالى کـه آنهـا      3و فاطمه  7نزد على9 رسول خدا«

پرسـید:   9ساکت شدند. پیـامبر  9خندیدند، پس با دیدن پیامبر مى

 3فاطمـه  » خندیدید و با دیدن مـن سـاکت شـدید؟    چه شد که مى«

گوید: من نـزد رسـول    ) مى7ایشان (على«آغاز سخن نمود و گفت: 

                                         

 .134، ص43، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه. 1
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گویم: من از تـو نـزد رسـول خـدا      تر از توام! ولى من مىا محبوبخد

لبخنـدى زد و فرمـود: دختـرم!     9در این هنگام، پیامبر». ترم! محبوب

  1».تو مهرِ فرزندى دارى، و على براى من عزیزتر است

نگاهى به خـاطرات   گیرى، تنها نیم تواند براى عبرت بارى، آدمى مى

نگاهى بـه آینـده.    ریزى، نیم و براى برنامه انگیز گذشته، داشته باشد، غم

آل آن است که نگـاه بـه او و گفتگـو     سان یک ویژگى همسر ایده بدین

  2.باشد آفرین با وى، سرورانگیز و نشاط

  آمیز و واژگان مناسب کارگیرى جمالت حمایت به )د

اساس ازدواج موفق، بر گزینشى عاقالنـه و زیسـتى عاشـقانه اسـت و     

 آمیـز  اى زنـدگى، در گـرو تعمیـق پیونـدهاى محبـت     هـ  استوارى پایـه 

هـاى زیبـا جـذّاب و     هـا و جملـه   ناگفتـه پیداسـت کـه واژه    3.باشد می

  افزاید. و بر  استوارى پیوندها مى 4بخشد ها را صفا مىآمیز، دل محبت

گونـه سـخنان،    قابل توجه در زندگى مشترك آن است که این ۀنکت

بایستى به طور پیوسـته از سـوى زن و شـوهر ابـراز شـود و آن دو از      

                                         

رفتند و بـا یکـدیگر بـه     . نیز بر اساس روایات، آن دو بزرگوار گاه به صحرا مى1

 )82ـ 80، صالفضائلك: شاذان بن جبرئیل قمى، (ر.ند... نشست گفتگو مى

ما أَفاد عبد فائدةً خَیـرا مـنْ زوجـۀٍ صـالحۀٍ إِذا رآهـا      : «فرمایدمی 7 . امام رضا2

...رَّتْه؛ بنده مؤمن سودى بهتر از همسر شایسـته بـه چنـگ نیـاورده اسـت، کـه       س

؛ نیـز حـرّ   327، ص5، جالکـافى ك: کلینـى،  . (ر.»شوهرش با دیدن او شاد گردد

 )280، ص16، جالشیعهوسائلعاملى، 

 .21. روم، 3

 .197و  91، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهج. 4
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چه اینکه مرد، همواره نیازمند اعتماد، پـذیرش،   ؛یکدیگر حمایت کنند

ورزى درك  قدردانى، تأیید و تشویق است و زن، نیازمند توجه، عشـق 

، جمله سحرآمیز حمایت از زن، ابـراز عشـق و   در این میان 1و احترام.

قَـولُ الرَّجـلِ   « فرمایـد:  مـى  9از این رو رسول خدا .محبت به اوست

این سخن مرد بـه زن کـه    2؛الیذْهب منْ قَلْبِها أَبدا» إِنّى أُحبک«للْمرْأَةِ 

  ».هرگز از دل زن بیرون نرود» دوستت دارم«

گـرى در   ن به شـوهر نیـز، عشـوه   آمیز ز همچنان که جمله حمایت

 7سـان کـه امـام صـادق     نمایاندن عشق به شوهر و تأیید اوسـت، آن 

ال غنى بِالزَّوجۀِ فیما بینَها و بینَ زوجِهـا الْموافـقِ لَهـا عـنْ...     « فرماید: مى

زن نسبت به شـوهر سـازگار خـود، بایـد...      3؛إِظْهارِ الْعشْقِ لَه بِالْخَالبۀِ

  ».به او را با عشوه و دلبرى، ابراز داردعشق 

کند و او نیز  گونه سخنان، عشق همسر را دمادم افزون مىتکرار این

  ورزد. کند و عشق مى متقابالً اعتماد مى

عــالوه بــر آن، طــرح ســؤاالت خــاص و درك احساســات و      

ویـژه در حضـور     هاى همسر، تمجید از کارها و ظاهر او ـ بـه   اندیشه

ـ  پیشـگام شـدن در ابـراز تحیـت و سـالم،       گام اختالفدیگران یا هن

ولى با آثارى مثبت و بسیار  ،و... کارهایى به ظاهر کوچک 4عذرپذیرى

  .است بزرگ

                                         

مردان مریخـى و  ؛ نیز جان گرى، 237، ص75، جبحاراالنوارمجلسى، عالمه . 1

 .188ـ 185داغى، ص ، ترجمه مهدى قراچهزنان ونوسى

 . 569، ص5، جالکافى. کلینى، 2

 .237، ص75، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه. 3

 . 511، ص5، جالکافى. کلینى، 4
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ابــراز  1روى در انتقــاد و ســرزنش، گــویى و زیــاده در مقابــل، کلّــى

سستى پیوندها و سـردى   3آور، و تکرارهاى مالل 2مهرى ناسپاسى و بى

  واهد داشت.روابط را در پى خ

  خطاپوشى هـ)

هایى دارند که نمایان شـدن آن،  ها و کاستیوبیش، عیب افراد، کم ۀهم

تواند بر روابط آنان، تأثیرات نامطلوبى بر جاى نهـد. ایـن مهـم، در     مى

هاى یکدیگر فضاى خانواده، نمودى بیشتر دارد. شمردن عیب و نقص

هـاى حیـا و    پـرده شکند و  ها را در هم مىو به رخ کشیدن آن، حرمت

  درد. عفّت را مى

هـنَّ لبـاس   «فرماید:  قرآن کریم، در تشبیهى زیبا از زن و شوهر، مى

رى، بـا ». آنها لباس شمایند، و شما لبـاس آنهـا   4؛لَکُم و أَنْتُم لباس لَهنَّ

                                         

داننـد از   . زنان معموالً براى بیان احساسات خود به طور کامل، خود را مجاز مى1

تو «گویند:  ه مىکصفات عالى گوناگون بهره گیرند و سربسته سخن گویند. مثل آن

گرچـه  ». گـاه بـه فکـر مـا نیسـتى      تو هیچ«یا » دهى نمىاصالً به حرف من گوش 

ها بیـان نـاراحتى خـود در آن لحظـه اسـت و نـه ارائـه         مقصود آنان از این جمله

روشن است که گفتار  .و مرد باید این نکته را دریابد ،اطالعاتى مبتنى بر واقعیات

آل عمـران،  ك: ر.( .مبهم و انتقاد کلّى، کارى ناپسند و مانع برقرارى رابطـه اسـت  

، ترجمه سیدرضـا  مردان مریخى و زنان ونوسى؛ نیز جان گرى، 59 ،؛ مائده115

 )93ـ91نیازى، ص

هرگاه زنى به شوهرش بگوید: هرگز از تـو  «نقل شده است:  7. از امام صادق2

، االخـالق  مکـارم ك: طبرسـى،  (ر. .»خیرى ندیدم، عملش حـبط و نـابود گـردد   

 )215ص

 .212، صغررالحکم. عبدالواحد آمدى، 3

 .187. بقره، 4
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عیـوب همسـرش اسـت و هـم      ةسان لباسى زیبا هم پوشانندهمسر، ب

  زینت او.

  چگونه بگوییم؟ .2

نگى ارائـه آن نیـز   در کنار موضوع و محتواى گفتگو با همسـر، چگـو  

  ها اشاره خواهیم کرد:به آن به اختصارجا در اینآدابى دارد که 

و ایجــاد  1خلقــى در گفتگــو، ـــ نرمــى و لطافــت گفتــار و خــوش

  2هاى گفتارى. جاذبه

  3ـ احترام و پاسداشت شخصیت و کرامت انسانى همسر.

ویـژه   هاى گوناگون برقـرارى رابطـه مـؤثّر ـ بـه      شیوهکارگیرى  ـ به

ــ همچـون بیـان احساسـات و      هنگام بروز مشکالت و تیرگى روابـط 

  4اى غیر مستقیم. گونه نگارى یا به ها از راه نامه خواسته

                                         

نیـاز   شوهر در رابطه با همسرش، از سـه چیـز بـى   «فرماید:  مى 7 . امام صادق1

 ).237، ص75، جبحاراالنوار( .»خوشخویى با او ]نیست: ... [از جمله:

 .»؛ با آنان به نیکى سخن گوییـد و أَحسنُوا لَهنَّ الْمقالَ: «فرمایدمی 7 . امام على2

 )554، ص3، جمن الیحضره الفقیهشیخ صدوق، (

؛ حق زن این أما حقّ الزوجۀ... فتکرمها و ترفق بها و: «فرمایدمی 7 . امام سجاد3

؛ امـام  )621، ص2همـان، ج ( .»است که... او را گرامى دارى و با وى نرمى کنـى 

؛ خوشـبخت آن زنـى کـه    سعیدةٌ سعیدةٌ امرأة تکرم زوجها و التُؤذیه: «7 صادق

، وسـائل الشـیعه  ك: حـرّ عـاملى،   ر.( .»وهر خود را احترام نهد و آزارش ندهدش

 )280، ص16ج

برقـرارى   ة. دربـار 310ــ 279، صمردان مریخى و زنان ونوسـى . جان گرى، 4

اصـغر   ك: علـى ر.( .تـر بحـث نمـودیم   ارتباط غیر مستقیم تعریض در قرآن، پیش

، تخصصى دانشگاه رضـوى مجله ، »فلسفه وجود متشابهات در قـرآن «ناصحیان، 

 )34ـ32، ص80، سال 11شماره 
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  1ـ گوش دادن به سخنان همسر و ایجاد ارتباطى دوسویه.

  2اى شاد. ـ سخن گفتن با رویى باز و چهره

  بگوییم؟ چه زمان .3

توجه به زمان گفتگو، حاالت روحى خـود و همسـر، شـرایط فضـاى     

تواند در اثربخشى ارتبـاط،   گفتگو و حضور یا عدم حضور دیگران، مى

گفتگـو بـا همسـر، بـه ویـژه در       بـراي  نقش داشته باشـد. از ایـن رو،  

زمـانى   اختصـاص داد؛ زمان مناسبى را  دموضوعات اساسى و مهم، بای

حوصـلگىِ (ناشـى از    دیگـر، پریشـانىِ خـاطر، بـى     که انجام کارهـاى 

خستگى، گرسنگى و...) و مانند آن، فضاى ذهنى دو طرف را به خـود  

  مشغول نکرده باشد.

تنها اثر مطلوبى ندارد، بلکـه    نهگفتگو ها و حاالت، در برخى زمان

  از جمله: ؛سازد تر مىتر و مشکالت را فزون اوضاع را پیچیده

و عصبانیت: برقرارى ارتباط مفید در زمـانى کـه   ـ هنگام ناراحتى 1

، کارى دشوار است. هنگام بروز احساسـات  هستیم  ناراحت و عصبانى

ناخوشایند، حتّى اگر نیـت خیـر هـم داشـته باشـیم، بحـث و گفتگـو        

 فرمایـد:  مـى  7علـی  مامچنانکه ا 3؛انجامد معموالً به جدال و دعوا مى

 ».سـازد  شدید، سخن را دگرگون مـى خشم  4؛شدة الغضب تغیر المنطق«

از این رو، شیوه درست آن است که در این حال، از گفتگو صرف نظر 

                                         

 .287، ص4، جمیزان الحکمهشهرى،  محمدى رىر.ك:  .1

؛ چهره و الیقبح لها وجها«فرماید:  حقوق زن بر شوهر مى ةدربار 7. امام صادق2

 )511، ص5، جالکافىلینى، ک( .»براى همسرش زشت نکند را [با پرخاشگرى]

 .279، ترجمه سیدرضا نیازى، صزنان ونوسى مردان مریخى و. جان گرى، 3

 .428، ص68، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه. 4
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و  ».خشـم را بـا سـکوت، درمـان کنیـد      1؛داؤوا الغضب بالصمت« کرد:

نگارى و یـا پـس از    ها و احساسات ناخوشایند خود را با نامه خواسته

  ر میان گذاشت.خشم، با بیانى توأم با احترام، با وى د فرونشستن

هـاى   هـا و خواسـته  ـ هنگام بروز جرّوبحث: پافشارى بر نگـرش 2

خود و سعى در تحمیل آن بـر مخاطـب، موجـب بـروز جرّوبحـث و      

تـرین عناصـر در برقـرارى    شود که از مخرّب حاصل مى هاى بى مجادله

براى پیشگیرى از مجادله در گفتگو بـا همسـر، یـا     2ارتباط مؤثر است.

  آن، راهکارهایى وجود دارد، از جمله: پایان دادن به

گـاه   کوتاه براى رسیدن بـه آرامـش و خونسـردى، و آن    3ـ سکوتى

  4آمیز. شروعى دوباره با سخنان محترمانه و محبت

  5ـ همراهى با همسر و تأیید سخن او، هرچند با یک جمله.

  6هاى بروز مجادله و مقابله با آن. ـ توجه به ریشه

  سخن با معلّم

هـاى دینـى، بسـیار     فتگو و گونه برخـورد بـا معلّـم، در آمـوزه    آداب گ

گسترده است. بخش مهمى از آن، از آیات مربوط به ماجراى مالقـات  

                                         

 .216، صغررالحکم. عبدالواحد آمدى، 1

 .19، ص14، جالشیعهوسائل. حرّ عاملى، 2

 . 534، ص5، جالکافى. کلینى، 3

مردان مریخى و ك: جان گـرى،  ر.؛ نیز 555، ص8ـ 7، جالبیانمجمع. طبرسى، 4

 .211، ترجمه سیدرضا نیازى، صونوسىزنان 

 .144، ص2، جالکافى. کلینى، 5

هاى اخالقى و رفتارى مجادله عبارت است از: خودخـواهى و  . برخى خاستگاه6
خودبرتربینى؛ خود را حق مطلق و دیگران را باطل مطلـق دانسـتن؛ نبـود درك و    

یا ناآگـاهى از  هاى طرف مقابل  توجهى به احساسات و خواسته احترام متقابل؛ بى

 نظرى، و ناآشنایى با نحوه ابراز احساسات ناخوشایند. آن؛ نبود سعه صدر و گشاده
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7و خضر 7موسى
قابل اسـتفاده اسـت. بـراى اختصـار، تنهـا بـه        1

کنیم  و نیز روایات، بسنده مى 2اى از نکات برآمده از آیات یادشده، پاره

  خوانیم: آیات، فرامى ۀمطالعو خواننده محترم را به 

این شاگرد است که باید به دنبال استاد برود، و با کمال تواضع،  .1

  )هلْ أَتَّبِعک( .خود را تابع او معرّفى نماید

آموزى، پرسش و اظهار نظـر، از   اجازه گرفتن از استاد براى علم .2

  )على أَنْ تُعلِّمنى هلْ أَتَّبِعک( .آداب شاگردى است

أَنْ تُعلِّمنى ممـا  ( .ابراز فروتنى با اقرار به دانش معلّم و جهل خود .3

تلِّمع(  

  )مما علِّمت رشْدا( .دانش و تعلیم استاد را مفید و مؤثّر برشمارد .4

و ( .آمادگى خود را نسبت به انجام دستورات معلّـم، ابـراز دارد   .5

  )الأَعصى لَک أَمرا

فَالتَسأَلْنى عنْ ( .را در موقعیتى مناسب مطرح سازدسؤاالت خود  .6

کْرا شَىذ نْهم ثَ لَکدتّى أُحح ء(  

اگر استاد را به دانش و حکمت شناخت، به کارهایش اعتـراض   .7

  )قالَ فَإِنِ اتَّبعتَنى فَالتَسأَلْنى...( .نکند

ــد   .8 ــوظ بدان ــم محف ــراى معلّ  .حــق مؤاخــذه و بازخواســت را ب

  )خذْنى بِما نَسیتا◌ٔ تُوال(

در صورت وجود تضاد فکرى بـا اسـتاد یـا عـدم درك وى، بـا       .9

  ).فَالتُصاحبنى قَد بلَغْت منْ لَدنّى عذْرا( .مراعات ادب از او جدا گردد

                                         

 . 82ـ 60. کهف،1

 باشد. ، ذیل آیات یادشده مىنورو  تفسیر نمونه. برخى از نکات، برگرفته از 2
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  1با دقّت به سخنان معلّم گوش فرادهد. .10

صدایش را فراتر از صداى استاد، بلنـد نکنـد و بـر وى بانـگ      .11

  2نزند.

هرگــاه دیگــران از اســتاد ســؤالى کردنــد، وى در جــواب آن،  .12

  3دستى نکند. پیش

  4در محضر استاد، با دیگران سخن نگوید. .13

ها و معایب احتمالى معلّم را پنهان دارد و امتیـازات وى  کاستی .14

  5را آشکار سازد.

  1ظرهاى دیگران را به انگیزه مخالفت با وى، مطرح نکند.ن .15

                                         

؛ [از حقوق معلّم] خوب گـوش  حسن االستماع إلیه: «فرمایدمی 7. امام سجاد1

)؛ نیـز  618، ص2، جمن الیحضره الفقیـه (شیخ صدوق،  .»نان اوستدادن به سخ

تقـول، و تعلَّـم    فکن على أن تسمع أحرص منک علـى أن : «فرماید می 7امام باقر

مندتر باش تا حرف زدن، و خوب گـوش   ؛ بر شنیدن از او، عالقه...حسن االستماع

 ).222، ص1، جبحاراالنوارمجلسى،  عالمه( .»دادن را یاد بگیر

؛ صـدایت را بلنـدتر از   و أن الترفـع علیـه صـوتک   : «فرمایدمی 7امام سجاد .2

 )618، ص2، جمن الیحضره الفقیهشیخ صدوق، ( .»صداى وى مکن

؛ اگر از وى سـؤالى  ء حتّى یکون هو الّذى یجیب و التُجیب أحدا یسأله عن شى. «3

 )همان( .»شد، جواب مگو تا او خود پاسخ دهد

 )همان. (»مگو؛ در محضر او، با دیگران سخن مجلسه أحداو التُحدثْ فى . «4

هایش را بپوشـان و امتیـازاتش را نمایـان    ؛ عیبأن تستر عیوبه و تظهر مناقبه. «5

 )همان( .»ساز

؛ و التکثر من القول: قال فالن و قال فالن خالفا لقولـه : «فرمایدمی 7. امام على1

، 1، جالکافىکلینى، ( .»د مطرح مکندر مخالفت با نظر او، نظرهاى دیگران را زیا

 ).37ص
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در میان جمع، او را به طـور ویـژه و جداگانـه، مـورد تفقّـد و       .16

  1تحیت قرار دهد.

  گفتگو با مخالف

هـاى دیگـر، مخالفـان عقیـدتى و     هـا و تمـدن  گفتگو با اهـل فرهنـگ  

هـاى دینـى اسـت، هرچنـد      سیاسى، و منحرفـان، مـورد تأکیـد آمـوزه    

استمرار شیوه گفتمان و فرایند گفتگو، مشروط به این است که طـرف  

هـا ـ و نـه از سـر     پـذیرى و طـرح دیـدگاه    مقابل نیز، بـه انگیـزه حـق   

ـ در مذاکرات حضـور یابـد و قواعـد گفتگـو را      جویى و تحمیل سلطه

  2بپذیرد.

گفتگو با مخالف، به خاطر اهمیت و حساسیتى کـه دارد عناصـر و   

طلبد، که اکنـون بـه اختصـار     ایم مى کنون گفتهنچه تاآشرایطى بیش از 

  کنیم: اشاره مى

  ایجاد محیطى آرام براى تفکّر آزاد .1

ــازي   ــیط آرام و دور از فضاس ــه مح ــت ک ــن اس ــرّب،  روش ــاى مخ ه

الزم را براى اندیشـیدن و دسـتیابى    ۀبار، زمین غوغاساالرانه و خشونت

از این روى، قرآن کریم از یک سو  3سازد. به نتیجه مطلوب، فراهم مى

هـاى کوچـک، و فـارغ از    مخالفان را به اندیشیدن فردى و یا در گروه

سـوى، بـه    و از دیگـر  1خواند، هیاهو و غوغاى حاکم بر جامعه، فرامى

                                         

؛ در میان و إذا دخلت علیه و عنده قوم فسلّم علیهم جمیعا و خُصه بالتحیۀ دونهم. «1

 )همان.(»جمع، سالمى به عموم افراد نما، و وى را جداگانه تحیت ده

 .44؛ طه، 50ـ49 ؛ قصص،6ـ 5؛ توبه، 81؛ نساء، 119ـ 118، ن. آل عمرا2

 . 59؛ طه، 6توبه، . 3

 )46سبأ، ( .»امثْنى و فُرادى ثُم تَتَفَکَّرُو    قُلْ إِنَّما أَعظُکُم بِواحدةٍ أَنْ تَقُوموا للّه. «1
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دهد امنیت و فضاى مناسب مـورد نیـاز را فـراهم     مسلمانان فرمان مى

  1ند.سازند تا مخالفان، سخن حق را بشنوند و دریاب

  دانش و شناخت .2

اى کـه در صـدد اثبـات یـا رد آننـد،       دو طرف باید نسبت بـه اندیشـه  

مخالفـان،   ۀبنابراین، آگاهى از فرهنگ و اندیشـ  2شناخت داشته باشند.

شـرط الزم   3در کنار تسلّط بر گفتمان منطقـى و اسـتدالالت نیرومنـد،   

  گفتگوى منطقى و سودمند است.

  ترهاى بر کارگیرى شیوه به .3

مـد  آهاى نوکار کارگیرى شیوه موفقیت در مناظره با مخالفان، در گرو به

هایى پویا و تأثیرگـذار، و بـه    شیوه 4».و جادلْهم بِالَّتى هى أَحسنُ«است: 

دور از انفعال و ضعف، یا پرخاشگرى و اهانت، که بسـته بـه شـرایط    

  باشد. زمان و مکان و مخاطب، متفاوت مى

  عصباتپرهیز از ت .4

بسـت در فراینـد گفتگوسـت.     نظرى، از موانع مهـم بـن   تعصب و تنگ

پـذیرى   بنابراین، ضرورت دارد ضمن تقویت شـرح صـدر و انعطـاف   

 در پـى حـق و   شخصیت، به طرف مقابـل ثابـت کنـیم کـه مـا صـرفاً      

اساس، قرار  روانى و تعصبات بى ةگونه عقد حقیقتیم و تحت تأثیر هیچ

                                         

 .»ثُم أَبلغْه مأْمنَه   و إِنْ أَحد منَ الْمشْرِکینَ استَجارك فَأَجِرْه حتّى یسمع کَالم اللّه. «1

 )6  توبه،(

 . 56؛ مؤمن، 39؛ یونس، 66. آل عمران، 2

 .125. نحل، 3

 ».نکاى] که نیکوتر است، مجادله  و با آنان به [شیوه: «125 . نحل،4
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بِکتابٍ مـنْ عنْـد اللّـه هـو أَهـدى منْهمـا أَتَّبِعـه إِنْ کُنْـتُم          قُلْ فَأْتُوا«نداریم: 

  1».صادقینَ

کنـد   افزون بر این، پیام آزاداندیشى و انتخابگرى قرآن، ایجاب مـى 

گاه، برترین سخن را، برگزینیم:  حق اظهارنظر را به دیگران بدهیم و آن

  2».لْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَهفَبشِّرْ عباد الَّذینَ یستَمعونَ ا«

  مالیمت در سخن .5

نرمى گفتار و احترام بـه شخصـیت و باورهـاى طـرف مقابـل، عامـل       

سان که خداونـد بـه    مهمى در تأثیرگذارى و ثمربخشى گفتگوست، آن

دهد با فرعون به نرمى سخن گوینـد،   فرمان مى 7و هارون 7موسى

فَقُوال لَه قَوالً لَینا لَعلَّه یتَـذَکَّرُ أَو  «تا زمینه اثرپذیرى وى را فراهم سازد: 

  3».یخْشى

شـده، آداب   هـاى یـاد  افزون بر آداب ویژه گفتگو با افراد و گـروه 

مار، مسـتمند  اى نیز براى گفتگو با حاکم، ارباب رجوع، شاگرد، بی ویژه

  طلبد. هاى دینى وجود دارد که مجالى دیگر را مى و... در آموزه

  ها و راهکارهاى تحقق آداب گفتگوزیرساخت

تحقــق آداب گفتگــو در افــراد و فرهنــگ عمــومى، در گــرو برطــرف 

هاى مناسـب  ساختن موانعى چند، و فراهم آمدن بسترها و زیرساخت

  از:ند ترین موانع یادشده عبارتاست. مهم

                                         

گویید، کتابى از جانب خدا بیاورید که از  بگو: پس اگر راست مى: «49. قصص، 1

 ».تر باشد تا از آن پیروى کنم کننده این دو [قرآن و تورات] هدایت

 .18ـ 17. زمر، 2

 . 83؛ نیز  بقره، 44. طه، 3
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اى از  هـاى اعتقـادى و اجتمـاعى؛ پــاره    فقـدان یـا ضـعف پشــتوانه   

هــاى اخالقــى (همچــون: تکبـر، تعصــب و لجاجــت)؛ تلقّــى  رذیلـت 

نادرست از برخى مفاهیم (عدم مرزبندى قاطعیت بـا عصـبانیت، عفـو    

الزم بـراى تغییـر و    ةبا ضعف، اعتماد به نفس با تکبر و...)؛ نبود انگیز

  هاى گوناگون، و... . آداب گفتگو در عرصه اصالح؛ ناآگاهى از

زدایى از ارتباطات کالمـى،   براى برطرف ساختن این موانع و آسیب

  :استسودمند  زیرها و راهکارهاى توجه به زیرساخت

  خودسازى و رشد شخصیتى. 1

شخصیت، شاکله و اوصاف دورنى انسان، تأثیر مستقیمى در رفتارها و 

المـرء  « فرماید: می 7علىامام بنابراین  1چگونگى سخن گفتن او دارد.

  ».شخصیت انسان در زیر زبانش نهفته است 2؛مخبوء تحت لسانه

هاى نیک یک شخص و مراعات آداب سخن از جانـب او،   از گفته

چنانکـه امیرمؤمنـان    3؛توان به میزان رشـد شخصـیتى وى پـى بـرد     مى

  ».شناخته شویدسخن گویید تا  1؛تکلّموا تُعرَفوا« فرماید: مى 7علی

نیز عکس این مطلب صادق است: رشد و تعالى شخصـیتى، خـود   

ــه آداب   عامــل رعایــت هنجارهــا و آداب مثبــت اجتمــاعى و از جمل

  گفتگوست.

                                         

؛ بگو: هر کس بر حسب ساختار [روانى و بـدنى، و  قُلْ کُلُّ یعملُ على شاکلَته. «1

 )84اسراء، ( .»کند شخصیت] خود عمل مى

 .392و  148، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهج. 2

م رشـد کـافى شخصـیت و    رغم عد . با این حال، ممکن است برخى افراد، على3

هاى درونى، خود را ملزم به رعایت آداب سـخن در اجتمـاع   وجود خباثت احیاناً

نمایند، ولى روشن است که این شیوه، نه مطلوب است و نه باثبات، و خـود، بـر   

 تر بیان گردید.خالف آداب گفتگوى مورد نظر اسالم است که پیش

 .392جعفر شهیدى، حکمت  ۀ، ترجمالبالغهنهج. 1
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در این میان، آنچه موجب رشد و تکامل شخصـیت آدمـى اسـت،    

چراکه تا وقتى صفات پسندیده،  ؛استآراستن نفس به فضایل اخالقى 

آدمى ریشه ندوانیده باشد، انتظار رفتار و گفتـارى  در زمین دل و روح 

نیکو و از روى اخالق و ادب نیز، انتظارى نابجاست. قرآن کریم، ایـن  

أَلَم تَرَ کَیـف  «حقیقت را به زیبایى و در قالب تمثیل، بیان فرموده است: 

بِـت و فَرْعهـا فـى السـماء،     مثَالً کَلمۀً طَیبۀً کَشَجرَةٍ طَیبۀٍ أَصلُها ثا هضَرَب اللّ

آیا ندیدى خدا چگونه مثَل زده: سـخنى   1؛تُؤْتى أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ ربها

اش در  اش اسـتوار و شـاخه   پاك که مانند درختى پاك است که ریشـه 

  ».دهد اش را هر دم به اذن پروردگارش مى آسمان است؟ میوه

ـ  ةبارى، هرگاه شجر ، در زمـین روح و دل  »و توحیـد ایمـان  « ۀطیب

آسـمان  «رو بـه  » هاى اخالقـى فضیلت«هاى  آدمى استوار گردد، شاخه

عمـل صـالح و گفتـار    «کند. و هر آن، میوه شـیرینِ   رشد مى» معنویت

دهـد. بـر ایـن اسـاس، بـراى تحقـق آداب        به جامعه تحویل مى» نیک

 بایست به طور اساسى به تهـذیب روح و اخـالق و کسـب    گفتگو، مى

فضایل پرداخت، که از ظرف وجود آدمى، همان بـرون تـراود کـه در    

  2اوست.

  باورهاى دینى .2

باورمندى به نظارت دائمى پروردگار و احساس حضور او، دگرگـونى  

کنـد   ژرفى در روح و فکر آدمى و در نتیجه، گفتار و رفتار او ایجاد مى

ازد. از دارد سخنانى سنجیده و پاك بـر زبـان جـارى سـ     و وى را وامى

هـا آگـاهى و   این رو قرآن کریم، براى ساماندهىِ رفتار و گفتار انسـان 

                                         

 .25و  24. ابراهیم، 1

 . 58اعراف،  .2
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 ،بــراى نمونــه 1نظــارت الهــى را همــواره خاطرنشــان ســاخته اســت.

ما یکُونُ منْ نَجـوى ثَالثَـۀٍ   «فرماید:  درخصوص نظارت بر گفتگوها مى

 و مهسساد وۀٍ إِالّ هسال خَم و مهرابِع وال أَکْثَـرَ   إِالّ ه و ـکنْ ذلنى مال أَد

هـیچ   2ِ؛إِالّ هو معهم أَینَ ما کـانُوا، ثُـم ینَبـئُهم بِمـا عملُـوا یـوم الْقیامـۀ       

مگـر اینکـه او چهـارمین     ،اى میـان سـه تـن نیسـت     گفتگوى محرمانه

که او ششمین آنهاست، و نه کمتـر  نهاست، و نه میان پنج تن مگر اینآ

و نه بیشتر، مگر اینکه هـر کجـا باشـند او بـا آنهاسـت،       این [عدد]از 

  ».اند آگاه خواهد گردانید گاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده آن

از سوى دیگر، خداوند بر هر انسانى، فرشـتگانى را مـأمور نمـوده    

نْ قَـولٍ إِالّ لَدیـه رقیـب     «است تا سخنان وى را ثبت نمایند:  ـظُ مـلْفما ی 

تیدکـه مراقبـى   مگر ایـن  ،آورد [آدمى] هیچ سخنى را به لفظ درنمى 3؛ع

  ».کند.] آماده، نزد او [آن را ضبط مى

شـود   افزون بر این، سخنان آدمى در قیامت، حسابرسـى دقیـق مـى   

سان که گاه سخنى به ظاهر کوتاه، خشنودى خداوند یا خشـم او را   آن

  1انگیزد. برمى

هـا،   ایـن آمـوزه   ۀایمـان و بـاور بـه همـ    به خوبى روشن است که 

تواند سدى محکم در برابر امواج سخنان باطـل ایجـاد، و انگیـزه و     مى

  بستر مناسب را براى تحقق آداب گفتگو، فراهم سازد.

                                         

؛ 46؛ طـه،  47و  36؛ اسراء،10؛ رعد، 5 ،؛ هود78 ،؛ توبه108 ،؛ نساء2،77 ،.بقره1

 .13؛ ملک، 80؛ زخرف، 24؛ نور،110انبیاء،

 .7. مجادله، 2

 .12ـ10؛ انفطار، 18 ،. ق3

 .251، ص12، جالشیعه وسائل. حرّ عاملى، 1
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  اندیشیدن پیش از سخن .3

تعامل  رعایت نکردن آداب گفتگو، افزون بر ایجاد مشکالت متعدد در

فـردى، پیامـدهاى    د کردن ارتباطـات میـان  مآبا افراد و تضعیف و ناکار

  1فراوان مادى و معنوى را به دنبال دارد.

و ممکـن   2ناپـذیر اسـت   از سوى دیگر، ارتباط، فراینـدى برگشـت  

ناپذیر بیافریند که بـه   است یک ارتباط کالمى نادرست، معضلى جبران

هیچ روى قابل بازسازى نباشد. بنابراین خردمند دورانـدیش، پـیش از   

کـار   اش را به کند، اندیشه زبان به سخن بگشاید، اندکى درنگ مى آنکه

گـاه در   کنـد، آن  بینى مى گیرد و آثار و پیامدهاى احتمالى آن را پیش مى

صورت لزوم، سـخنى سـنجیده و آراسـته بـه آداب، بـر زبـان جـارى        

زبـانِ مـؤمن، در   « فرمایـد:  در این باره مى 7 سازد. امیرمؤمنان علی مى

مـرد باایمـان چـون     زیـرا ست و دلِ منافق از پس زبـان او.  پسِ دلِ او

خواهد سخنى بر زبـان آرد، در آن نیـک بیندیشـد، اگـر نیـک اسـت،       

گوید آنچـه بـر    آشکارش کند و اگر بد است پنهانش دارد. و منافق مى

  1».داند چه به سود اوست و چه به زیانش زبانش آید، و نمى

  تمرین و تکرار .4

گاه  و آن» حالت«صورت تکرار، نخست به صورت رفتارهاى آدمى در 

و صفت پایدار نفسانى بـه  » ملکه«آید و به تدریج شکل  درمى» عادت«

از  2زنـد.  درنگ از انسان سرمى سان که به راحتى و بى گیرد آن خود مى

                                         

 .114، ص2، جالکافى؛ کلینى، 388، ص4، جمن الیحضره الفقیهصدوق،  .شیخ1

؛ چون سخن بـر زبـان   فإذا تکلَّمت بِه صرْت فى وِثاقه: «فرمایدمی 7. امام على2

 ).381، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت البالغهنهج(» .رانى در بند آنى

 .176، ترجمه سیدجعفر شهیدى، خطبه نهج البالغه. 1

 . 55، ص1، تصحیح محمد کالنتر، ججامع السعادات. محمدمهدى نراقى، 2
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، »ملکـه «این روى، تا پیش از تبدیل شدن یک صفت یا رفتار مثبت به 

  1ـ خود را به انجام آن وادار نمود. فبایستى ـ هرچند با زحمت و تکلّ

ـ و به طور کلّـى   از سوى دیگر، آداب گفتگو ـ همچون دیگر آداب 

فردىِ کارآمد، یادگرفتنى و آموختنى است و نـه اسـتعدادى    ارتباط میان

بنابراین، تحقق آداب گفتگو، نیازمند آمـوزش و یـادگیرى، و    2و ذاتى.

اشـاره بـه ایـن مطلـب،      بـا  7رضـا  امامسپس تمرین و تکرار است. 

  فرماید: مى

دب کُلْفَۀٌ، فَمنْ تَکَلَّـف األَدب قَـدر علَیـه، و مـنْ     األَ و   اَلْعقْلُ حباء منَ اللّه«

اى است از سوى خـدا،   ، هدیهعقل 1؛تَکَلَّف الْعقْلَ لَم یزْدد بِذلک إِالّ جهداً

. پس هر که به زحمـت خـود   یافتنى] است و ادب، [با] زحمت [دست

را باادب جلوه دهد، بر آن توانا خواهد بود، ولى هر کس خـود را بـه   

  ».زحمت، خردمند بنمایاند، جز بر رنج خویش نیفزاید

  

                                         

 .207، ترجمه جعفر شهیدى، حکمت نهج البالغه. 1

، ترجمـه  شناسى تعامـل اجتمـاعى   فردى روان ارتباطات میان. جولیاتى، وود؛ 2

 .82مهرداد فیروزبخت، ص

است که افـزون بـر مـوارد یادشـده،      الزم به ذکر. 23، ص1، جالکافى. کلینى، 1

سنج نیز، بسیار سودمند و  استفاده از مشاوران کارشناس و یاران کارآزموده و نکته

 شایسته است.
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