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ABSTRACT
Some areas of human life became 
easier with the advancement of human 
knowledge, it was the spiritual and 
physical structure of man that led him to 
social life, and they need interpersonal 
communication to benefit from scientific 
information and behavioral experiences. 
The purpose of this study is to develop 
speech and listening skills from the 
perspective of religious teachings. The 
method of the present study is descriptive-
analytical. By identifying the principles 
of revelation by quoting verses from 
the Qur'an and the narrations of the 
Infallibles, it gives the interlocutors the 
ability to use the specialized guidance of 

چکیده
برخــی ســاحت های زندگانی بشــر با پیشــرفت 
کله  شــا ایــن  شــد،  آســان تر  بشــری  دانــش 
کــه او را بــه  روحانــی و جســمانی انســان بــود 
ســوی زندگــی اجتماعــی کشــاند، و آنهــا بــرای 
تجربیــات  و  علمــی  اطالعــات  از  بهره منــدی 
رفتــاری نیازمنــد ارتبــاط میــان فــردی گفتاری 
پژوهــش  ایــن  هــدف  هســتند.  شــنیداری  و 
از  شــنیداری  و  گفتــاری  مهارت هــای  تدویــن 
منظــر آموزه هــای دینی اســت. روش پژوهش 
حاضــر توصیفی ـــتحلیلی اســت و با شناســایی 
مبانــی وحیانــی بــا اســتناد بــه آیه های قــرآن و 
روایــات معصومیــن؟مهع؟ بــه گفت وگوکنندگان 
ایــن توانایــی مهارتــی را می دهد تا با اســتفاده 
کرم؟ص؟  از راهنمایی هــای تخصصــی پیامبــر ا
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مقدمه
 * ْحَمُن  »الّرَ ارزانی شده  است.  آدمی  به  که  الهی است  از مواهب  گفتار و شنیدار موهبت هایی 
َبَیاَن« )الرحمن: ۱_4(. خدای متعال نه تنها استعداد گفتن و 

ْ
َمُه ال

َّ
ِإنَساَن * َعل

ْ
َق ال

َ
ُقْرآَن * َخل

ْ
َم ال

َّ
َعل

گون آن را با الهام فطری و  شنیدن را در درون جان آدمی آفرید، بلکه گویش های متنوع و گونا
هدایت درونی به انسان تعلیم داد. ارتباط میان فردی گفتاری و شنیداری، فرایندی است که 
کات و احساسات عالی را با پیام های شفاهی و زبانی با دیگران  در آن اطالعات، مفاهیم، ادرا
کمال  و  هویت  نشانه  و  نماد  شنیداری،  و  گفتاری  فردی  میان  ارتباط  می گذاریم.  میان  در 
یک انسان فرهیخته است. ارتباط گفتاری و شنیداری که بر اساس مبانی وحیانی و عقالیی 
شکل گرفته  باشد، تأثیرگذار، موجب شکوفایی استعداد ذاتی افراد و تعالی روحانی رابطه آنها 
آموزه های  اساس  و  پایه  بر  که  شنیداری  و  گفتاری  ارتباط  مقابل،  در  و  می شود.  یکدیگر  با 
دینی شکل نگرفته باشد، روابط انسان ها را با یکدیگر تخریب می کند و پیوندهای خانوادگی و 
اجتماعی را سست و در معرض فروپاشی قرار می دهد. بیماری های قلبی، افسردگی، اضطراب، 
خستگی، دوری از یکدیگر، طالق های عاطفی و... پیامدهای ضعف یا فقدان ارتباط گفتاری 
کید فراوان دارند.  و شنیداری دینی است. ازاین رو، آموزه های دینی، بر ایجاد ارتباط پایدار تأ
ُف 

َ
ا یأل

َ
ا َخیَر ِفیَمْن ل

َ
ُف َول

َ
ُف ویْول

َ
ُمْوِمُن یأل

ْ
برای نمونه حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: »ال

ُف« )کلینی، الکافی، ج2، ص۱۰4(؛ انسان مؤمن کسی است که با مردم ارتباط و الفت 
َ
ا یْول

َ
َول

او  با  ارتباط  برای  تمایلی  نیز  دیگران  و  نکند،  ایجاد  ارتباط  دیگران  با  که  کسی  هر  و  دارد، 
نداشته  باشند در او خیری نیست. بر این اساس بایسته می نماید تا موضوع گفتار و شنیدار از 

منظر آموزه های دینی تبیین و تفسیر شود.

the Holy Prophet PBUH and the Infallible 
Imams, to experience useful and effective 
interpersonal communication.
Keyword: Speech skills, listening 
skills, Quran, narratio

و امامــان معصــوم؟مهع؟، ارتبــاط میــان فــردی 
گفتــاری و شــنیداری مفیــد و تأثیرگــذاری را بــا 

یکدیگر تجربه کنند.
کلیدواژه هــا: مهارت های گفتاری، مهارت های 

شنیداری، قرآن، روایات.
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هفواری اف ماور رموفه های ترای میارد های 

1. فصاحت و بالغت گفتاری 

راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن کریم در تعریف فصاحت و بالغت می گوید: گوینده مقصود 
کند به طوری که مورد قبول  که باید آن را با وجهی نیکو و شایسته ایراد  و امری را در نظر دارد 
گفت وگو یا وافی به هدف سخن باشد )راغب اصفهانی، المفردات فی غریب  و پذیرش طرف 
القرآن، ج۱، ص3۰9(. فصاحت و بالغت گفتاری، موجب جذابیت و حالوت سخن می شود، در 
نتیجه زمینه  را برای پذیرش محتوای کالم از سوی مخاطب فراهم می آورد، و از این هنر، قرآن 
کریم به نیکی بهره برده است. تاریخ به خوبی شهادت می دهد که اعراب اصیل، معاصر نزول 
که نسل های بعدی  قرآن از نظر فصاحت و بالغت و نکته سنجی های ادبی در مقامی بودند 
آنها نتوانستند پای در جای پای آنان بگذارند، آنها در رعایت تناسب مقام و رسا بودن عبارات و 
استحکام جمله بندی ها و شیرینی تعبیرات، به باالترین درجه کمال رسیده  بودند؛ و قرآن با قرار 
گرفتن در اوج قله فصاحت و بالغت، آن چنان در قلب ها نفوذ کرد که حتی دشمنان کینه توز و 
سرسخت را وادار به تسلیم در برابر خود نمود. ظاهر آیات الهی زیبا و جذاب و مفاهیم و معانی 
آن عمیق و ژرف، الفاظ قرآن بسیار موزون، تعبیرات آن حکیمانه و آهنگ آیات قرآن، آهنگی 
 ِإْن َهَذا 

َ
مخصوص و دلنشین است، تا آن اندازه که تأثیر فوق العاد ه اش را »سحر« نامیدند. »َفَقال

ا ِسْحٌر ُیْؤَثُر« )مدثر: 24( )طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۸4(.
َّ
ِإل

بایسته های مهارتی گفتار فصیح و بلیغ:

کند  رعایت  را  شنوندگان  حال  مقتضای  باید  بلیغ  سخن ور  حال:  مقتضای  رعایت   .۱
)شریعتی، درباره سخن و سخنوری، ص۱۰3_۱۰۷(؛

گفتار فصیح و بلیغ باید همراه با روانی تلفظ و نرمی آوایی باشد،  گفتار سلیس و روان:   .2
الأفهاَم؛  َفهُمُه  ُیتِعُب  ولا  الآذاُن  ُه  َتُمّجُ لا  ما  الكلاِم  أحَسُن  فرمودند:  علی؟ع؟  حضرت  چنان که 
و  نباشد  و رغبت  آن بی میل  به شنیدن  که شنونده نسبت  گفتاری است  گفتار،  »نیکوترین 
گوینده برای شنونده سخت و دشوار نباشد« )تمیمی آمدی، غررالحکم و  فهمیدن مقصود 

دررالکلم، ج2، ح33۷۱، ص465(؛ 
گفتار باید برخوردار از ساختاری منسجم و نیکو باشد.  کالم:  3. ساختار منسجم و نیکوی 
کالم  ظاِم؛ »نیکوترین  لاِم ما زاَنُه ُحسُن الّنِ

َ
أحَسُن الك حضرت علی؟ع؟ در این باره می فرمایند: 
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آن گفتاری است که به انسجام و پیوستگی زینت پیدا کرده باشد« )تمیمی آمدی، غررالحکم 
و دررالکلم، ج2، ح33۰4، ص463(؛

4. نافذ در قلب و اندیشه: گفتار باید با توجه به شرایط و اوضاع خاص اجتماعی که پدیدار 
شده بر زبان جاری شود تا سخن بر قلوب شنوندگان تأثیر خود را بگذارد. چنان که حضرت 
لاِم الَقلُب وُمسَتوَدُعُه الِفكُر 

َ
علی؟ع؟ قلب شنونده را محل تأثیرپذیری دانسته است: َمغَرُس الك

انسان هاست«  قلب  می کند  پیدا  استقرار  و  نفوذ  آن  در  گفتار  که  »جایگاهی  الَعقِل؛  َوَمقِوَیُة 
)تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج3، ح9۸3۰، ص۱36(؛

که با موضوع سخن  گردآوری واژه های الفاظ نو و اصطالحات جدید و نکاتی  5. مطالعه و 
تناسب دارد )شریعتی، درباره سخن و سخنوری، ص۱۰3(؛

6. مطالعه کتاب های ادبی و شاهکارهای شاعران پارسی زبان و جمله های زیبای ُادبا »قال 
َم ِبالِكتاَبِة« )حّرانی، تحفل العقول، ترجمه حسن زاده، ص5۸(؛

ْ
ُدوا الِعل رسول اهلل؟ص؟ َقِیّ

استخدام  و  شناسایی  و  کنند  روشن  به  خوبی  را  معانی  که  رسا  واژگان  انتخاب   .۷
جمله بندی های شیوا، که مفاهیم خاصی را می رساند )همان، ص۱۰5(؛

مقدمات  بیان  از  باید  گوینده  است؛  کوتاه  گفتن  برای سخن  زمان  گر  ا زمان:  مراعات   .۸
 » م یِمَلّ

َ
 َوَجَلّ َوَقَلّ َول

َّ
پرهیز کند و به مطالب اصلی بپردازد. »قال رسول اهلل؟ص؟ َخیُر الكلاِم َما َدل

)کلینی، الکافی، ج2، ص36۱، ح۱(؛
9.رعایت فرهنگ ها: به طور معمول مردم تحت تأثیر آداب و فرهنگ اجتماعی هستند و هر 
قومی، فرهنگ خاصی دارد و باید تشبیهات و تمثیالت، مناسب با فرهنگ شنوندگان باشد. 
َناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا« )حجرات: ۱3(؛

ْ
نثَى َوَجَعل

ُ
ن َذَكٍر َوأ ْقَناُكم ّمِ

َ
ا َخل

َ
اُس ِإّن َها الّنَ ّیُ

َ
»َیا أ

که به ترسیم صحنه های حساس عشق سوزان و آتشین  ۱۰. بیان عفیفانه: قرآن هنگامی 
کدامن می پردازد، دقت در بیان جزئیات را با عفت و  زنی زیبا و هوس باز، به جوانی عفیف و پا
شرم و حیا در آمیخته، و در شرح خلوتگاه عاشق مجنون، بدون آنکه از ذکر وقایع چشم بپوشد، 
َقِت 

َّ
ْفِسِه َوَغل

َ
ِتى ُهَو فِی َبْیِتَها َعن ّن

َّ
تمام اصول اخالقی را رعایت و عفیفانه سخن می گوید. »َوَراَوَدْتُه ال

اِلُموَن« )یوسف: 23(.
َ

ا ُیْفِلح الّظ
َ
ُه ل

َ
ْحَسَن َمْثَواَی ِإّن

َ
ُه َربِّی أ

َ
ِه ِإّن  َمَعاَذ الّلَ

َ
َك َقال

َ
ْت َهْیَت ل

َ
ْبَواَب َوَقال

َ
أ

ْ
ال

2. گفتار شفاف و قاطعانه

شفافیت و قاطعیت گفتار، نقطه مقابل گنگی، ابهام و دو پهلو بودن سخن است، متکلم باید 



81میارد های هفواری و شایداری اف ماور رموفه های ترایم                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 139۸

که امکان حمل  گونه ای  کند، به   را آشکارا، شفاف و صریح برای شنونده بیان  مقصود خود 
کرم؟ص؟ در بیان اهداف وحیانی خود به کسانی  که  آن بر معانی دیگر صحیح نباشد. پیامبرا
عقایدش  که  می کند  اعالن  قاطعانه  و  شفاف  داده  بودند،  سازش  و  مداهنه  پیشنهاد  او  به 
نُتْم 

َ
أ ا 

َ
َول  * َتْعُبُدوَن  َما  ْعُبُد 

َ
أ ا 

َ
ل  * وَن  اِفُر

َ
ك

ْ
ال َها  ّیُ

َ
أ َیا  »ُقْل  ندارد.  توافقی  آنان هیچ گونه  اعتقادت  با 

ْم َولَِی ِدیِن« )کافرون: 
ُ

ْم ِدیُنك
ُ

ك
َ
ْعُبُد * ل

َ
نُتْم َعاِبُدوَن َما أ

َ
ا أ

َ
ْم * َول

ُ
ا َعَبدّت َنا َعاِبٌد ّمَ

َ
ا أ

َ
ْعُبُد * َول

َ
َعاِبُدوَن َما أ

کتاب به  که رسول خدا؟ص؟ با مشرکان و اهل  ۱_6( تعالیم وحیانی دین اسالم چیزی نیست 
و  انسان ها  ابدیت  و  با سرنوشت  که  اعتقاداتی  کند.  آن مصالحه  درباره  و  بنشیند،  گفت و گو 
سعادت دنیا و آخرت آنان ارتباط مستقیم دارد، به هیچ وجه نمی تواند قربانی اهمال انگاری 
جمله  از  قرآن، ج3، ص325(.  در  اخالق  یزدی،  )مصباح  شود  مداهنه  و  انعطاف پذیری  و 
اوصاف دانشمندان دینی نیز این است که آنگاه که خود را برای انجام رسالت الهی در جامعه 
آماده کردند، شفاف و قاطعانه در مقابل کجروی ها می ایستند، و به غیر خداوند از کسی ترس 
َفى 

َ
َه َوك ا الّلَ

َّ
َحًدا ِإل

َ
ا َیْخَشْوَن أ

َ
ِه َوَیْخَشْوَنُه َول اِت الّلَ

َ
ُغوَن ِرَسال ِ

ّ
ِذیَن ُیَبل

َّ
و هراسی به دل راه نمی دهند. »ال

ِه َحِسیًبا« )احزاب: 39(. ِبالّلَ

3. گفتار نرم و لطیف

گفتار نرم و لطیف و پرهیز از خشونت هنگام گفتار و شنیدار، راهی برای نزدیک شدن اندیشه 
گفتار به لحاظ روانی  کم رنگ نمودن اختالف است. این گونه  گفت وگوکنندگان به یکدیگر و 
فرد مقابل را آرام کرده و نشانگر تمایل به دوستی و رفاقت با اوست. گفتار نرم و لطیف نخست 
گفتار، انتخاب جمله ها و چگونگی مواجه با شنونده آشکار  از جنبه روحی و روانی در کیفیت 
می گردد؛ دوم از جنبه شکلی و ظاهری در ُتن صدا و آهسته و بلندی آن تأثیر می گذارد. خدای 
سبحان در قرآن دستور می  دهد آرام و لطیف با یکدیگر سخن بگویید، داد و فریاد راه نیندازید. 
ج3، ص326_32۷(.  قرآن،  در  اخالق  یزدی،  )مصباح   )۱9 )لقمان:  َصْوِتَك«  ِمْن  »َواْغُضْض 
بدوی،  عرب های  با  آن حضرت  لطیف  و  نرم  گفتار  کرم؟ص؟  پیامبرا اخالقی  اوصاف  از  یکی 
که فکر و اندیشه انسان  از  بادیه نشین و خشونت طلب بود، آن گونه با آنان سخن می گفت 
درک آن عاجز است. خداوند متعال در قرآن بر مؤمنان فرمان داده تا گفت و گویی نرم و لطیف 
با انسان های نیازمندی که دست حاجت به سوی آنها دراز می کنند، داشته باشند؛ چرا که از 
ن  وٌف َوَمْغِفَرٌة َخْیٌر ِمّ ْعُر  َمّ

ٌ
گفتاری باشد، نیکوتر است. »َقْول که همراه با اذیت و آزار  کمک مادی 
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 َحِلیٌم« )بقره: 263(. 
ّ

ًذى َوالّلُه َغِنٌى
َ
َصَدَقٍة َیْتَبُعَهآ أ

سخنان  گونه  هر  و  خاطر  تسّلی  دل جویی،  راهنمایی،  شامل  مالطفت آمیز  و  نرم  گفتار 
شایسته می شود، و افزون بر تنظیم ارتباط گفتاری افراد با یکدیگر، شامل پیوندهایی در سطح 
مراجعه کنندگان،  به  و صحیح  مناسب  نظیر: جواب های  و حکومتی،  اجتماعی  ارتباط های 
گون، پاسخگویی صادقانه مجریان نظام اسالمی به  راهنمایی دلسوزانه در مشاوره های گونا
پرسش های آحاد افراد جامعه و بسیاری از موارد دیگر که در دستگاه های اداره کننده حکومت 

اسالمی رخ می دهد می گردد )یاوری، عیار قرآنی گفتار، ص۱3۰_۱3۱(.

4. گفتار اعتماد آفرین 

است.  سازنده  و  تأثیرگذار  شنیدار  و  گفتار  پیش شرط  آن،  تحکیم  و  دوسویه  اعتماد  ایجاد 
اندیشه و قلب شنوندگان،  برای نفوذ در  گوینده  انگیزه  و  گفتار  تحصیل اعتماد شنونده به 
گفت و گویی  هر  در  ضروری  و  الزم  امری  و  دارد،  آنان  پذیرش  افزایش  با  مستقیمی  ارتباط 
می باشد )گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث، فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های دینی، 

ج2، ص45۱(.

عناصر مهارتی گفتار اعتمادآفرین عبارت اند از:

قبلی، .۱ شناخت  یا  شواهد  و  قرائن  روی  از  باید  شنونده  برای  گوینده  صداقت  صداقت: 
دروغ  گر  ا حتی  نیست،  دروغگو  انسان  گفتار  به  اعتمادی  زیرا  باشد؛  ملموس  و  محسوس 
ا بصدِق الحدیث؛ »خدای متعال هیچ 

ّ
 إل

ً
م ُیبعث نبیا

َ
پردازی وی مقطعی باشد. إّنَ اهلَل عّزَ وجّلَ ل

پیامبری را مبعوث به رسالت نکرد مگر با راست گویی« )کلینی، الکافی، ج2، ص۱۰6، ح۱(؛
خیرخواهی: تصور خیرخواهی و دل سوزی گوینده هنگام گفت و گو از سوی شنونده، اعتماد .2

گفتار را  مخاطب را به ادامه گفت و گو با او را به  دنبال خواهد  داشت، در نتیجه تأثیر فزون تر 
بر دل و جان شنوندگان باعث می گردد. برای همین، پیامبران الهی هنگام دعوت توحیدی 
کید می ورزیدند )هود، 29؛ فرقان، 5۷؛  و گفت و گو با مردم، بر خیرخواهی و دل سوزی خود تأ
الشعراء، ۱۰9، ۱2۷، ۱45، ۱64، ۱۸۰ و الشوری، 23(. این آیات در نفی شائبه های خودخواهی 
ی 

َ
ا َعل

َّ
ْجِرَی ِإل

َ
ْجٍر ِإْن أ

َ
ْیِه ِمْن أ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
و منفعت  طلبی از سوی پیامبران در همین راستا بود »َوَما أ

ِمیَن« )الشعراء، ۱۰9(؛
َ
َعال

ْ
َرّبِ ال

پرهیز از خود برتربینی: غرور و خود برتربینی در گفتار و شنیدار و بی توجهی به دیدگاه های .3
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طرف مقابل، سلب اعتماد شنونده را از حدوث ارتباط گفتاری مؤثر و مفید به دنبال دارد »ُقْل 
ْم« )کهف، ۱۱۰(؛

ُ
ك

ُ
ْثل َنا َبَشٌر ّمِ

َ
َما أ

َ
ِإّن
شناساندن خود: شناساندن خود و اهداف خویش با واژه هایی اعتمادآفرین برای شنوندگان .4

ِمیٌن« )شعرا؛ ۱۰۷(. )گروه پژوهشی قرآن و حدیث، 
َ
أ  

ٌ
ْم َرُسول

ُ
ك

َ
»ِإنِّی ل امری الزم و ضروری است 

فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های دینی، ج2، ص453_452(؛
با ُحسن  ظن .5 رابطه ضروری  و شنیداری،  گفتاری  ارتباط  در  و نشاط  پویایی   ُحسن  ظن: 

گفتار  به  نسبت  لحظه ها  تمام  در  گفت وگوکنندگان  که  به گونه ای  دارد،  گوینده  به  شنونده 
یکدیگر اعتماد دارند )همان، ج۱، ص2۷۷(؛

گرو .6 در  گفتار  درستی  و  همین صحت  برای  است.  رفتاری  هر  جان  نیت،  نیت:  خلوص   
گر آنها از اخالص بی بهره باشند، اعتمادشان به گفتار  میزان اخالص گفت وگوکنندگان است. ا

یکدیگر نیز به همان اندازه آسیب خواهد دید )همان، ج2، ص453_452(؛
این اصل روان شناسانه محبت .۷ از  برآمده  انسان ها  ُکنش های   محبت و مهرورزی: هرگاه 

با  گفت وگو  در  آنها  اجتماعی  زندگی  ساختار  و  ثبات  در  شگرف  تأثیری  باشد،  مهرورزی  و 
شد  خواهد  منتهی  پایدار  دوستی  و  مهرورزی  به  آن  برآیند  و  داشت،  خواهد  بر  در  یکدیگر 
کرم؟ص؟ با محبت و مهرورزی گفتاری و رفتاری  )همان، ج۱، ص293_294(. چنانچه پیامبر ا
به  راه  آغاز  بلکه در همان  گسترش نمی یافت،  تنها  نه  اسالم  با مخالفانش مواجه نمی شد، 
وا ِمْن َحْوِلَك« 

ُ
اْنَفّض

َ
ِب ل

ْ
َقل

ْ
ا َغِلیَظ ال

ً
ْو ُكْنَت َفّظ

َ
ُهْم َول

َ
ِه ِلْنَت ل شکست می انجامید »َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن الّلَ

)آل عمران، ۱59(؛
و .۸ مصاحبت  که  باشد  دوستانی  با  همنشینی  دنبال  به   باید  انسان  خوبان:  با  گفت وگو   

باره  این  در  شود.  علمی  ارتقای سطح  و  اخالقی  کمال  تحصیل  موجب  آنان  با  گفت وگوی 
)مجلسی،   »

ُ
ُیَخاِلل َمْن  ْم 

ُ
َحُدك

َ
أ َیْنُظْر 

ْ
َفل َخِلیِلِه،  ِدیِن  ی 

َ
َعل َمْرُء 

ْ
ل

َ
»ا فرمودند:  اسالم؟ص؟  گرامی  پیامبر 

بحار االنوار، ج۷4، ص۱94(.

5. گفتار آرامش بخش و امیدوارکننده

آرامش قلبی، اطمینان خاطر،  گفتار و شنیدار عاقالنه و شایسته، نتیجه  کنش در  ُکنش و وا
ارتباطی  آن،  برآیند  که  است  آرامش بخش  گفتاری  و  سامان  به  اندیشه ای  آرام،  اعصابی 

گون زندگی اجتماعی را در بر خواهد داشت.  اطمینان بخش در گستره های گونا
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گفتار آرامش بخش در این عناوین تجّلی و ظهور پیدا می کند:
گفت و گو توصیه نموده، و از .۱ کردن در آغاز و پایان   سالم: خدای سبحان در آیاتی به سالم 

سالم به  عنوان واژه ای دل نشین و آرامش بخش به  نیکی یاد کرده است. سالم خدای سبحان 
کرم؟ص؟ بر آنان که  ُهَدى« )طه، 4۷(. سالم پیغمبر ا

ْ
َبَع ال

َ
ی َمِن اّت

َ
اُم َعل

َ
ل بر هدایت یافتگان »َوالّسَ

ْم« )انعام، 54(. 
ُ

ْیك
َ
َعل اٌم 

َ
َفُقْل َسل ِبآَیاِتَنا  ُیْؤِمُنوَن  ِذیَن 

َّ
ال ِإَذا َجاَءَك  »َو به آیات الهی ایمان می آورند 

ُم 
ُ

ْیك
َ
َعل اٌم 

َ
َسل وَن 

ُ
َیُقول ِبیَن  َطّیِ ُة 

َ
اِئك

َ
َمل

ْ
ال اُهُم 

َ
َتَتَوّف ِذیَن 

َّ
»ال نیکوکار  مؤمنان  بر  الهی  فرشتگان  سالم 

وَن« )نحل، 32(. سالم  مؤمنان در بهشت »َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحاَنَك 
ُ
َة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمل َجّنَ

ْ
وا ال

ُ
اْدُخل

ِمیَن« )یونس، ۱۰(؛
َ
َعال

ْ
ِه َرّبِ ال َحْمُد ِلّلَ

ْ
ِن ال

َ
اٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أ

َ
ُتُهْم ِفیَها َسل ُهّمَ َوَتِحّیَ

َّ
الل
کند. این واژگان .2 که محبت قلبی را آشکار  کنید  گفتار محبت آمیز: واژگانی بر زبان جاری   

گفت وگوکنندگان،  و عالقه میان  انس  آن، موجب  تقویت  و  ارتباط محبت آمیز  ایجاد  ضمن 
پیام رسانی نیکوتر و تأثیرپذیری از یکدیگر می شود )گروه پژوهشی قرآن و حدیث، فرهنگ 
وفاداری،  از صمیمت،  کنده  آ فضای  ج2، ص4۸6(.  دینی،  آموزه های  در  اجتماعی  روابط 
محبت آمیز  گفتار  با  همراه  زهرا؟اهس؟  فاطمه  حضرت  و  علی؟ع؟  حضرت  مهرورزی  و  آرامش 
حضرت  جوان،  زوج های  همه  برای  است  الگویی  و  می زند،  موج  آنها  زندگی  روزهای  در 
َمٍر َحتّى َقَبَضها اهلُل 

َ
َكَرَهتَها َعلی أ

َ
َغَضَبتها َولا أ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ در این باره می فرماید: »َفَواهلل ما أ

حزان« 
َ
ى الُهُموَم َوالأ ِ

ِشُف َعنّ
َ

یها َفَتنك
َ
نُظُر إل

َ
َقد ُكنُت أ

َ
 َول

ً
یِه َولا أَغَضَبتِنى َولا َعَصت لِی أمرا

َ
َوَجّلَ إل َعّزَ

)مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص۱34(.

 6. گفتار کریمانه

گفتاری سازنده و مطلوب و با  کرامت شنونده و شنوندگان شرط ارتباط  رعایت ادب و حفظ 
ثبات است. کریمانه سخن گفتن، این  است که شنوندگان را بزرگ بشماری و با احترام با او به 
کردن،  گونه صدا زدن یا در شکل نگاه  گفت وگو بنشینی. حرمت شکنی و بی آزرمی، حتی در 
گوینده را نمی پذیرد، و آتش خشم  حالتی انفعالی را برای مخاطب پدید می آورد، او سخنان 
و تنفر را از در درون جانش شعله ور می سازد. این سیره پیامبران الهی در گفت وگو با دیگران 
ْمَنا َبِنى  َقْد َكّرَ

َ
است، آنها انسان را موجودی شریف و برخوردار از صفات خدایی می دانند »َول

ا« )اسراء، ۷۰(؛ و انسان را جانشین خدا در روی 
ً
ْقَنا َتْفِضیل

َ
ْن َخل ّمَ ی َكِثیٍر ّمِ

َ
َناُهْم َعل

ْ
ل

َ
آَدَم َو... َفّض

ِة 
َ

اِئك
َ
َمل

ْ
َنا ِلل

ْ
ِإْذ ُقل ْرِض َخِلیَفًة« )بقره، 3۰(؛ و انسان را مسجود فرشتگان »َو

َ
أ

ْ
زمین »ِإنِّی َجاِعٌل فِی ال
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سفارش های  اسالم  مبین  دین  حیات بخش  تعالیم  در   .)34 )بقره،  َفَسَجُدوا«  ِلآَدَم  اْسُجُدوا 
کریمانه و رعایت ادب و احترام هنگام گفت وگو با اصناف مختلف مردم شده  گفتار  بسیار به 
است، حتی آنان که پایبندی به اصول اخالقی هم ندارند. برای همین حفظ حرمت و رعایت 
ِإَذا َخاَطَبُهُم  ادب حتی هنگامی که طرف مقابل پایبندی به آن ندارد ارزشی ستودنی است. »َو
اًما« )فرقان، 63( )گروه پژوهشی قرآن و حدیث، فرهنگ روابط اجتماعی در 

َ
وا َسل

ُ
وَن َقال

ُ
َجاِهل

ْ
ال

آموزه های دینی، ج2، ص449(. 

7. گفتار داستانی

گون  بیان سرگذشت و شرح احوال گذشتگان، اقوام و امت های سلف که در سرزمین های گونا
اقامت گزیده اند، یکی از شیوه های گفتاری است که می تواند گوینده را به اهداف هدایت گرایانه 
از  قرآن  نماید.  داستانی  و شیفته شخصیت  ترغیب  به شنیدن  را  و شنوندگان  برساند،  خود 
گونه ای  به  را  گذشته  امت های  و  انبیا  سرگذشت  برده؛  بهره  به  خوبی  گفتاری  مهارت  این 
خود  داستان های  قهرمانان  دنیای  به  را  خوانندگان  و  شنوندگان  که  می کند  تصویرسازی 
می برد، داستان های قرآن گاهی مفصل است و گاهی مختصر، به عالوه برخی از داستان های 
و تفصیل  اجمال  و  تکرار  این  بر  فوایدی  یقین  و  به طور قطع  که  تکرار می شود  گاهی  قرآنی 
مترتب است، برای مثال به داستان زندگی حضرت موسی؟ع؟ و مبارزه او با طاغوت زمانش 
احوال جزئی  برخی  در سوره قصص،  اشاره می کنیم.  آمده  قرآن  در چند سوره  که  )فرعون( 
زندگانی حضرت موسی؟ع؟ به  صورت مشروح بیان می شود، چگونگی تولد و رشد و نمو آن 
حضرت در دامان همسر فرعون )آسیه( درحالی که فرعون در صدد کشتن او و تمامی فرزندان 
پسر بنی اسرائیل بود، نجات حضرت موسی؟ع؟ از دست فرعونیان و راهیابی او به  خانواده 
حضرت شعیب؟ع؟ و ازدواج او با دختر پیامبری از پیامبران خدا که در آن ده ها پند و اندرز و 
نکته های اخالقی و تربیتی وجود دارد. آیات ۱۰3_۱56 سوره اعراف به شرح بخش های دیگر 
کلیم می پردازد، مناظره و مبارزه حضرت موسی؟ع؟ با ساحران در  داستان زندگانی موسای 
اجتماع عظیمی که با حضور فرعون و درباریان و قوم بنی اسرائیل برگزار شد، و خداوند او را بر 
ساحران پیروز کرد. تغییر اعتقادی قوم بنی اسرائیل پس از میقات سی روزه حضرت موسی؟ع؟ 
که به چهل روز تبدیل شد، آنها فریب، حیله و نیرنگ سامری را می پذیرند و به  کوه طور  در 
پرستش گوساله سامری می پردازند، می توان عبرت های فراموش ناشدنی را از آن فرا گرفت، و 
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در نهایت در آیات ۱5_26 سوره النازعات از طغیان گری فرعون و هالکت و عذاب دردناک او 
َمن َیْخَشى« )النازعات، 26(. بازگویی این داستان برای  ِ

ّ
ِعْبَرًة ل

َ
سخن گفته می شود. »ِإّنَ فِی َذِلَك ل

شنوندگان این حقیقت را آشکار می کند که قدرت مطلقه خدای سبحان در تمام اجزای عالم 
هستی جریان دارد، و هیچ  کسی را توانایی مقابله با آن نیست،  آنچه حق تعالی اراده نموده، 

تحقق خواهد یافت، با اینکه تمامی ابزارهای قدرت در اختیار قدرت مسّلط است.

عناصر مهارت  های داستانی قرآن کریم عبارت اند از:

در  داستان،  وقوع  از  تصویرسازی  قبیل  از  داستان،  هنری   _ ادبی  عنصر  به  توجه  الف( 
و  داستان ها  فرعی  و  اصلی  ترسیم سیمای شخصیت های  افتاده،  اتفاق  و مکانی  زمان  چه 
گره های داستانی و  کم بر آنها، آغاز و پایان زیبای آن و تبیین  قهرمانان داستان و فضای حا

پیام داستان؛
و  گسیختگی  هم  از  و  انحراف  از  پرهیز  و  ساختاری  و  موضوعی  وحدت  رعایت  ب( 

کنده گویی درباره موضوع؛ پرا
ج( توجه به عناصر جامعه شناختی و روان شناختی در تصویرسازی محیط و شخصیت ها؛
قبیل:  از  زبان شناختی  و  زیبایی شناختی  عناصر  به  توجه  و  و حکم  امثال  به کارگیری  د( 
)زینی وند، دستجردی،  نحو  و  لغت، صرف  اشاره،  و  رمز  استعاره،  و  تشبیه  و مجاز،  حقیقت 

درآمدی توصیفی و تحلیلی بر شیوه های گفت و گو در قرآن کریم، ص45_6۸(.

هفوار تمثیلی و تشبییی  .8
 استفاده از تمثیل و تشبیه برای بیان مفاهیم عالی، شیوه ای برای توضیح و تبیین مفاهیمی 
و فهم  از درک  را  وقتی شنونده  گوینده  که  معنا  این  به  باشد،  ثقیلی  معانی  دارای  که  است 
به  معقول  امور  تشبیه  و  مثال  ذکر  با  می بیند،  ناتوان  بحث  مورد  موضوع  عالی  مفاهیم 
محسوس، آن را برای ذهن او قابل درک، او را برای فهم بهتر مفاهیم و معانی آماده می کند. 
ساده  بسیار  تمثیل  و  تشبیه  یک  با  را  غیرقابل هضم  و  عقالنی  مطلب  یک  اوقات  از  گاهی 
ْفنا  َصّرَ َقْد 

َ
»َول کند.  را دریافت  که مخاطب به راحتی پیام  گونه ای  کرد به  می توان قابل فهم 

بیان  برای  مجید  قرآن  در  سبحان  خدای   .)۸9 )اسراء،  َمَثٍل«  ُكّلِ  ِمْن  ُقْرآِن 
ْ
ال هَذا  فی   اِس  ِللّنَ

این  اعجاز  آنها  که مجموعه  کرده است  استفاده  و تشبیهات« بسیاری  از »مثال ها  حقایق، 
که در این مثال ها به کار رفته و نکته های  کتاب عظیم الهی را اثبات می کند، هنرهای ادبی 
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حکیمانه و دل نشینی که در هر یک از آنها به چشم می خورد به راستی اعجاب آور است. برای 
رسیدن به این حقیقت انکارناپذیر کافی است تعدادی از آنها را مورد بررسی قرار دهیم، مانند 
َماِء * ُتْؤتِی  َها َثاِبٌت َوَفْرُعَها فِی الّسَ

ُ
ْصل

َ
َبٍة أ َبًة َكَشَجَرٍة َطّیِ ا َكِلَمًة َطّیِ

ً
ُه َمَثل ْم َتَر َكْیَف َضَرَب الّلَ

َ
ل

َ
آیه: »أ

َخِبیَثٍة  َوَمَثُل َكِلَمٍة   * وَن  ُر
َ

َیَتَذّك ُهْم 
َّ
َعل

َ
ل اِس  ِللّنَ  

َ
ْمَثال

َ
أ

ْ
ال ُه  الّلَ َوَیْضِرُب  َها  َرّبِ ِبِإْذِن  ِحیٍن  َها ُكّلَ 

َ
ُكل

ُ
أ

)ابراهیم، 24_26( خداوند متعال در این  َقَراٍر«  َها ِمن 
َ
ل َما  ْرِض 

َ
أ

ْ
ال َفْوِق  ْت ِمن 

َّ
اْجُتث َخِبیَثٍة  َشَجَرٍة 

َ
ك

کیزه( را به شجره طیبه تشبیه می کند، که اعتقاد حقیقی و پایدار  آیات، »کلمه طیبه« )گفتار پا
به توحید و یکتایی خداوند است. اصل و اساس این اعتقاد )یعنی خداوند( وجودی است که 
هرگز از بین نمی رود و هیچ تبدیل و تغییری در آن راه ندارد به همین جهت، به ریشه ثابت 
درخت تشبیه شده که تمام حقایق و برکات از او سرچشمه می گیرد، اعتقادات خالص و ناب، 
که زندگی واقعی انسان و تعالی معنوی و مادی جامعه انسانی  اخالق نیکو و اعمال شایسته 
به آن وابسته است، همه و همه از آن ریشه می گیرد. هنگامی که توحید و خداپرستی در وجود 
که از طرفی دل و جانش  کیزه می شود  انسان ریشه بداوند، خود انسان مصداق آن درخت پا
با خدای سبحان مرتبط می گردد و از طرف دیگر مردم از برکات وجود او بهره مند می شوند. 
را پیامبر  این شجره طیبه  از لسان اهل البیت؟مهع؟ صادر شده است،  که  روایات بسیاری  در 
و  اعتقاد صحیح  که هر  گفت  کرم؟ص؟ و خاندان طاهرینش؟مهع؟ دانسته اند. حتی می توان  ا
که خیرات و  هر عمل صالحی، مصداق این شجره طیبه است. اعتقاد راسخ توحیدی است 
برکات آن در جهان هستی منتشر می شود. و »کلمه خبیثه« به هر چیز خبیث و ناپاک اطالق 
انسان های  انحرافی،  و  گمراه کننده  برنامه های  ناپسند،  و  زشت  گفتار  به  جمله  از  می شود؛ 
ناپاک و آلوده. بدیهی است درخت زشت و شومی که ریشه آن کنده شده، نه رشد و نمو دارد 
گل و میوه ای، نه سایه و منظره ای، نه ثبات و استقراری، قطعه  و نه پیشرفت و تکاملی، نه 
المیزان، ترجمه  که فقط به درد سوزندان می خورد. )طباطبایی، ترجمه تفسیر  چوبی است 

موسوی همدانی، ج۱2، ص۷5(.

9. گفتار حکیمانه

انسان ها به لحاظ خرد و اندیشه و فهم و استعدادهای درونی و قابلیت های روحانی همسان 
الزم  نیافته،  تعادل  انسان های  اصالح ساختار شخصیت  در  برای همین  نیستند،  و همانند 
است برخی را با حکمت و برهان به صراط مستقیم و طریق تکامل رهنمون ساخت، برخی را 
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با موعظه و اندرزهای راه گشا، و بعضی از شخصیت های انحطاط یافته را با مناظره اقناعی 
ساختار  اصالح  به  شیوه  همین  با  تا  داد  فرمان  پیامبران  به  سبحان  خدای  کرد.  اصالح 
َحَسَنِة 

ْ
ال َمْوِعَظِة 

ْ
َوال َمِة 

ْ
ِحك

ْ
ِبال َك  َرّبِ َسِبیِل  ی 

َ
ِإل »اْدُع  بپردازند.  خود  معاصر  انسان های  شخصیتی 

ْحَسُن« )النحل، ۱25(.
َ
ِتى ِهَی أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
َوَجاِدل

در گفتار حکیمانه این نکات کاربردی را باید ملحوظ نظر قرار داد:

مخاطبان 1. فهم  و  درک  سطح  با  متناسب  حکیمانه  جمله های  مخاطب:  فهم  ظرفیت   
گردد  فراهم  آنها  زندگی  در  بیشتری  تأثیرگذاری  زمینه  تا  شود  بیان  و  تنظیم  شنوندگان  و 

)حسینی زاده و مشایخی، روش های تربیتی در قرآن، ج2، ص49(؛
 بیان کلمات قصار: جمله های حکیمانه باید به  صورت کلمات قصار ارائه شوند تا به راحتی 1.

مشغول  آنها  به  مخاطب  ذهن  همواره  و  باشد  تأثیرگذار  شنونده  و  مخاطب  روح  و  جان  در 
کارایی داشته  باشد. همچنان که در قرآن  گردد و در تمام لحظه ها و دوران زندگانی انسان ها 
ْم َینَفُد َوَما ِعنَد 

ُ
کریم غالب حکمت ها در قالب کلمات قصار بیان می شوند. مانند آیه »َما ِعنَدك

ِه َباٍق« )نحل، 96(. جمله های حکیمانه در سخنان معصومان؟مهع؟ نیز موج می زند، نظیر  الّلَ
ُر َرأُس الَجهِل« )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج۱، ص۱24(؛ ّبُ

َ
ك َواُضُع َرأُس الَعقِل والّتَ »الّتَ

توضیح .3 با  همراه  حکیمانه  جمله های  بیان  اینکه  نیکوتر  حکیمانه:  جمله های  تفسیر    
برای مثال  باشند.  تأثیر داشته  روح شنونده  و  بر قلب  و  و فهم شوند  تا درک  باشد  و تفسیر 
حضرت علی؟ع؟ در نهج البالغه پس از بیان اینکه مؤمنان در حوادث فتنه انگیز زمانه باید 
ْن 

ُ
همچون بچه شتر کم سن و سال باشند با عبارت کوتاهی به شرح و تفسیر آن می پردازد. »ك

َب« )دشتی، ترجمه نهج البالغه، حکمت 
َ
َب، َولَا َضْرٌع َفُیْحل

َ
ُبوِن، لَا َظْهٌر َفُیْرك

َّ
ِفْتَنِة َكاْبِن الل

ْ
فِی ال

۱(. این بچه شتر نه پشت قوی دارد که بتوان بر روی آن سوار شد و از او سواری گرفت و نه 
پستان ُپرشیری دارد که آن را بدوشند و بنوشند.

10. گفتار عدالت خواهانه

زالل معارف وحیانی در بستر تاریخ بشریت، پیوسته از چشمه سار حیات بخش وحی، در کالبد 
گلستانی  کویر جان آنان را به  جان حق جویان، روحی تازه بخشیده و با صفا و خلوص خود، 
زیبا تبدیل نموده، و به سر منزل مقصود رهنمون شان ساخته  است، آنچه موجب ماندگاری و 
پویایی نظام تشریع برخاسته از وحی گشته، هماهنگی و همسویی آن با نظام تکوین است، 
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این دو بقا و پایداری خود را مرهون اصل بنیادین »عدالت« هستند، اصلی که در سرتاسر عالم 
هستی رخ نموده و بن مایه و اساس ماندگاری صالبت و تکامل آنهاست، چه آسمان ها و زمین 
)ابن ابی جمهور احسایی،  ْرض« 

َ
أ

ْ
َوال َماَواُت  الّسَ َقاَمِت  َعْدِل 

ْ
»ِبال بر اساس عدالت پایدار هستند 

عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، ج 4، ص۱۰3(.
یکی از دالیل گسترش و پیشرفت دین اسالم و مسلمانان در عصر نبوی در میان اقوام و ملل 
که  معاصر شعارها و آرمان های عدالت خواهانه دین اسالم بوده  است، عدالت، قانونی است 
تمام هستی بر محور آن آفریده  شده  است. خدای سبحان به مؤمنان فرمان می دهد، و اینکه 

وا« )انعام، ۱52(.
ُ
ُتْم َفاْعِدل

ْ
ِإَذا ُقل هنگام سخن گفتن درباره چیزی عادالنه سخن بگویند. »َو

11. رعایت اولویت های گفتاری

تعیین یا تغییر موضوع گفتار، چگونگی بیان آن برای شنوندگان به فراخور استعداد، ظرفیت، 
زمینه ها، شرایط و حوادثی که رخ داده، از عناصر حدوث و تداوم گفتار و شنیدار مفید و مؤثر 
به  طرح بحث  و  نمایند،  انتخاب  را  موضوع  اولویت  اساس  بر  باید  گفت وگوکنندگان  است. 
ّلِ 

ُ
»ِلك فرموده:  امام علی؟ع؟  باره  این  در  کنند. چنان که  اقدام  اندیشه ای  با فضای  مناسب 

« )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج5، ح۷293، ص۱6(. در هر مقامی باید 
ٌ

َمقاٍم َمقال
به گونه ای خاص سخن گفت. به عبارت دیگر، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. برای 
تفاوت  یکدیگر  با  قرآن  مدنی  و  مکی  سوره های  آوای  و  و حتی سجع  سیاق  محتوا،  همین 
و مخاطبان  و موقعیت مسلمانان  دو سرزمین  آن  بر  کم  فرهنگ حا و  که محیط  دارند؛ چرا 
کوبنده عقاید  کوتاه و  مستقیم آیات، این گونه اقتضا می کرد که سوره های مکی غالب آیاتش 
خیالی و باطل مسلط بر اندیشه مردم بت پرست و خرافه پرست مکه باشد، و به مباحث مبدأ 
و معاد بپردازد، و سوره های مدنی بیشتر به تشریع احکام اجتماعی و تفصیل براهین منطقی 
گفت وگو و اولویت بندی  که توجه به محیط و فضای  و عقالیی بپردازد. این نشان می دهد 
کننده ای دارد )گروه  موضوعات، برای تأثیرگذاری و تحول آفرینی در شنوندگان نقش تعیین 
ج2، ص456(.  اسالمی،  آموزه های  در  اجتماعی  روابط  فرهنگ  حدیث،  و  قرآن  پژوهشی 
هنگام  فطرت  با  منطبق  اولویت ها  رعایت  است  فطرت  انسان ها،  مشترک  زبان  که  آنجا  از 
و  اینکه در بسیاری مواقع برهان های عقلی  الزامی است، برای  گفت وگو و تبادل نظر امری 
کشف حقایق  گفت وگوکنندگان به  منطقی به جهت رعایت نشدن معیارهای دینی از سوی 
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منتهی نمی شود، از الزامات اولویت های گفتاری این است که هرگاه اندیشمندی برای گروهی 
که ارتباطی به هم پیوسته  از مردم سخن می گوید، او باید مطالب را به گونه ای تنظیم نماید 
و عّلی و معلولی میان آنها برقرار شود، بهتر این است که انسجام و ارتباط مطالب را به ظرف 
ذهن انتقال دهد تا به هنگام گفتار، موضوعات به ترتیب و منظم یکدیگر را تداعی نمایند.

12. زبان شناسی مخاطب

گرایشی وی معیاری برای  گاهی به میزان درک و خرد شنونده و نیز نیازهای اندیشه ای و  آ
گفتاری  گفت وگو و از عناصر تحکیم بخش و تأثیرگذار مهارت میان فردی  انتخاب موضوع 
گاهی های  است. شخصی که در مقام سخن قرار گرفته بایستی با در نظر گرفتن سن، سطح آ
و  که هم قابل فهم  علمی و معنوی و جایگاه اجتماعی شنوندگان به گونه ای سخن بگوید 
زمینه های  شنوندگان،  و  خود  میان  همسانی  و  هم سطحی  ایجاد  با  هم  و  باشد،  دریافت 
گردد. برای همین پیام آوران  تأثیرگذاری در آنان ایجاد و از حمایت و همراهی آنها برخوردار 
ا ِبِلَساِن َقْوِمِه 

َّ
َنا ِمْن َرُسوٍل ِإل

ْ
ْرَسل

َ
الهی به زبان فرهنگ و عرف جامعه خویش سخن گفته اند. »َوَما أ

ُهْم« )ابراهیم، 4(.
َ
َن ل ِلُیَبّیِ

ویژگی های مهارتی زبان شناسی مخاطب:

الف: توانایی علمی: سخنران باید قّوه عاقله )عقل(، نیروی درک، سطح فرهنگ، ظرفیت 
آنکه مقام  نه  او سخن بگوید،  و در سطح علمی  را بشناسد  گیری شنونده  فرا استعداد  روح، 
علمی خود را مالک سخن گفتن قرار دهد و هر چه را که آموخته بر زبان جاری کند. چنان که 
ی 

َ
اَس َعل لّنَ

َ
َم ا ِ

ّ
ل

َ
ْن ُنك

َ
ِمْرَنا أ

ُ
ْنِبَیاِء أ

َ
أ

ْ
ل
َ
ا َمَعاِشَر ا

َ
 رسول اهلل؟ص؟: ِإّن

َ
کرم؟ص؟ این چنین بودند. »َوَقال پیامبرا

َقْدِر ُعُقوِلِهم« )کلینی، الکافی، ج۱، ص4۷(؛
خود  در  را  دیگری  گفتار  تحمل  هنگامی  شنوندگان  شنونده:  روحی  ظرفیت  رعایت  ب: 
 احساس خستگی و 

ّ
احساس می کند که مطالب ارائه شده به فراخور فهم و دانش او باشد، واال

کرم؟ص؟ می فرماید:» َمن كاَن  بیگانگی از گفتار را در خود مشاهده می کند. در این باره رسول ا
ه؛ هر کسی کودکی نزد او است باید برای او کودکی کند« )ابن بابویه قمی، 

َ
ِعندُه َصبّىٌ َفلَیَتصاّبَ ل

من ال یحضره الفقیه، ج3، ص4۸4(؛
گفتار ساده و روان: یکی از اسلوب های مهم ارتباطی با مردم و جذب آنان، ساده گویی  ج: 
مطالب در سطح فهم و خرد آنان است، خداوند متعال برای یادآوری حقایق قرآن و پی بردن 
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َما 
َ
گرامی اش ساده و روان جاری نمود. »َفِإّن مردم به این حقایق ارزشمند آن را بر زبان رسول 

وَن« )دخان، 5۸(. )قرائتی، قرآن و تبلیغ، ص۸۸(؛ ُر
َ

ُهْم َیَتَذّك
َّ
َعل

َ
ْرَناُه ِبِلَساِنَك ل َیّسَ

فهم  و  می کند،  منتقل  شنونده  به  را  عالی  مفاهیم  گفتار  هرگاه  مفاهیم عمیق:  تفسیر  د: 
گردد، باید توضیحاتی برای او  آن نیاز به بیان مقدماتی دارد تا به تدریج توسط شنونده فهم 

درباره موضوع سخن بیان شود.

13. جدال احسن

طرف  بر  غلبه  و  گفتارستیزی  اساس  بر  شنود  و  گفت  و  مباحثه  را  جدال  اصفهانی  راغب 
َجَدله  ِمن  اصلُه  والُمغالَبه  الُمناِزعه  سبیل  علی  الُمفاَوَضه   :

ُ
»ألَجَدل می  نویسد:  او  می داند،  مقابل 

گفتارستیزی و غلبه  گفت وگوی دو جانبه بر اساس  ُه«؛ جدل عبارت از 
ُ
مُت َفتل

َ
الَحبَل أی أَحك

گفت وگو تالش می کنند تا دیگری  کدام از دو طرف  بر طرف مقابل می باشد. در مجادله هر 
)راغب  بزند  زمین  بر  و  نموده  مغلوب  استدالل  پیچ وخم  در  را  او  و  برگرداند  از عقیده اش  را 

اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۱۸9(.
گر به  صورت  قرآن کریم به مثابه معتبرترین و قطعی ترین سند ادیان الهی جدال احسن را ا
بر  تربیتی دعوت توحیدی پیامبر اسالم؟ص؟  کرده است و شیوه  تأیید  گفتار باشد  نیکوترین 
ُهم 

ْ
َوَجاِدل َحَسَنِة 

ْ
ال َمْوِعَظِة 

ْ
َوال َمِة 

ْ
ِحك

ْ
ِبال َك  َرِبّ َسِبیِل  ِإلِی  »اْدُع  همین منهاج و روش معرفی می کند. 

ْحَسُن« )نحل، ۱25(.
َ
ِتى ِهَی أ

َّ
ِبال

شاخصه  های مهارتی جدال احسن:

تمام  بلکه  نباشد،  یکدیگر  بر  غلبه  و  برای سلطه  دو سویه  گفت وگوی  کشف حقیقت:   .۱
مباحثی که مطرح می شود معطوف به کشف حقیقت باشد؛

باید  احسن  جدال  هنگام  منطقی  استدالل های  ارائه  در  حق طلبی:  و  حق پذیری   .2
گفت وگو، شناسایی و دستیابی  که هدف از  گفت وگوکنندگان و شنوندگان باور داشته باشند 
به حق و حقیقت است، هرچند این حق در استدالل هایی باشد که از سوی طرف مقابل بیان 

شود )شریعتی، درباره سخن و سخنوری، ص۱46(؛
3. بصیرت افزایی: در جدال احسن باالترین هدف باید روشن شدن بیشتر حقیقت باشد، تا 
بر شمار پیروان حق و حقیقت افزون گردد و اختالفات بینشی و رفتاری از میان برود. پیامبر 
َهِذِه  »ُقْل  داشت.  مخالفانش  با  دینی  معارف  تفهیم  برای  را  روشی  چنین  اسالم؟ص؟  گرامی 
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ُمْشِرِكیَن« )یوسف، ۱۰۸(؛
ْ
َنا ِمَن ال

َ
ِه َوَما أ َبَعِنى َوُسْبَحاَن الّلَ

َ
َنا َوَمِن اّت

َ
ی َبِصیَرٍة أ

َ
ِه َعل ی الّلَ

َ
ْدُعو ِإل

َ
َسِبیِلی أ

4. استدالل اقناعی: خدای متعال در قرآن مجید بسیاری از حقایق توحیدی و نفی شرک 
در عبادت و دیگر موضوعات اعتقادی و اخالقی را در پوشش استفهام انکاری یا استفهام 
گرفتن اعتراف از شنوندگان برای حقانیت موضوع، آنها را از نظر  تقریری بیان می کند، تا با 
)ابراهیم،  ْرِض« 

َ
أ

ْ
َوال َماَواِت  الّسَ َفاِطِر  َشّكٌ  ِه  الّلَ فِی 

َ
»أ نماید  خود  همراه  ایدئولوژی  و  جهان بینی 

۱۰(. )شریعتی، درباره سخن و سخنوری، ص۱44(.

گفتار سدید  .14

ک  کریم برای بیان اندیشه های تابنا زبان قرآن، زبان صالح و سداد است، گفتاری که قرآن 
پذیرش،  در  بسزایی  تأثیر  برده،  به کار  مخاطبانش  هدایت  برای  خود  وحیانی  مفاهیم  و 
بر  کید  تأ سداد،  و  صالح  گفتار  به  دعوت  است.  داشته   اسالم  شدن  جهانی  و  گسترش 
در  قرآن  زبان  ویژگی های  جمله  از  فطرت  زبان  بر  تکیه  الهی،  ادیان  اعتقادی  مشترکات 
گفت وگو با پیروان دیگر ادیان الهی به شمار می آید. زبان قرآن در جریان گفت و گوها، زبانی 
ترکیبی است؛ یعنی بر حسب موضوع و مخاطبان، گفتار خاصی را به کار گرفته است که یکی 
که هیچ گونه نقص و نقضی در آن راه ندارد، و خدای  گفتاری  از آنها »گفتار سدید« است. 
ا 

ً
َقْول وا 

ُ
َوُقول َه  الّلَ ُقوا 

َ
اّت آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
أ »َیا  داده  است.  فرمان  گفتن  این گونه سخن  به  سبحان 

َسِدیًدا« )احزاب، ۷۰(.

مهارت گفتاری ســدید برآیند وجود عناصری چند است:

اندیشه اش 1. می کند،  درنگ  اندکی  آغاز سخن  از  پیش  دوراندیش  خردمند  اندیشیدن:   
لزوم  آنگاه در صورت  را پیش بینی می کند،  آن  احتمالی  و پیامدهای  آثار  به کار می گیرد،  را 
ْم 

َّ
ل

َ
ْم َتَتك

َ
لَاُم فِی َوَثاِقَك َما ل

َ
ك

ْ
گفتار منطقی و مستدل را بر زبان جاری می سازد. »قال علی؟ع؟: ال

َكِلَمة  َفُرّبَ  َوَوِرَقَك؛  َذَهَبَك  َتْخُزُن  َكَما  ِلَساَنَك،  َفاْخُزْن  َوَثاِقِه.  فی  ِصْرَت  ِبِه،  ْمَت 
َّ
ل

َ
َتك َفِإَذا  ِبِه؛ 

َبْت ِنْقَمًة« )دشتی، ترجمه نهج البالغه، حکمت 3۸۱(؛
َ
َبْت ِنْعَمًة َو َجل

َ
َسل
 گفتار برهانی: گفتار برهانی در سایه عقل مداری تحقق می یابد و مقصود از گفتار برهانی .2

گفت و گو تنها باید تابع استدالل برهانی بود  که جهت تحقق حق و ترویج آن در  آن است 
ارتباطات  علم  قرآن  )سلطانی،  کرد  کم  حا گفت و گو  فضای  بر  را  دلیل  چه  به  و  چرا  روح  و 
تبلیغ رسانه، شماره 34(. قرآن عالوه بر فراخوانی پیروان خود به تبعیت از دلیل و برهان، 
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کتاب  اهل  غلط  پندار  تخطئه  مقام  در  و  می طلبد  برهان  و  دلیل  نیز  خویش  مخالفان  از 
ْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن« )بقره، ۱۱۱(.

ُ
می فرماید: »ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنك

گفتار مقایسه ای  .15

یکدیگر  با  نظر  تبادل  به  معرفتی  حقایق  و  دینی  عمیق  معارف  درباره  گفت وگوکنندگان 
در  متعالی  ارزش های  و  راسخ  ایمان  و  گردد،  تفسیر  و  تبیین  متعالی  حقایق  تا  می پردازند 
و  حق  معیارهای  و  مالک ها  سنجش  و  مقایسه   از  کریم  قرآن  کند.  پیدا  استحکام  قلب ها 
آیین  را برای پیروان  تا فهم تعالیم وحیانی  کرده،  با مخاطبان استفاده  گفت وگو  باطل در 

کند.  توحیدی برهانی و حجت را بر انکارکنندگان وحی تمام 
مقایسه میان ایمان به خداوند یگانه و ایمان به خدایان دروغین، شنوندگان را معترف 
اُر« )یوسف، 39(.  َقّهَ

ْ
َواِحُد ال

ْ
ُه ال ِم الّلَ

َ
ُقوَن َخْیٌر أ َتَفّرِ ْرَباٌب ّمُ

َ
أ

َ
و معتقد به یگانگی خداوند می کند. »أ

مقایسه میان قدرت بی نهایت خداوند، آفریننده موجودات و هستی بخش آنها پس از مرگ 
انسان ها می فهماند،  به  نیستند،  کاری  انجام هیچ  به  قادر  که  و چوبی  با بت های سنگی 
َق 

ْ
َخل

ْ
ال  

ُ
َیْبَدأ ن  ّمَ م 

ُ
اِئك

َ
ُشَرك ِمن  َهْل  »ُقْل  است.  متعال  پروردگار  هستی  چرای  و  بی چون  قدرت 

)یونس، 34(. مقایسه میان هدایت گری  وَن« 
ُ

ُتْؤَفك ی 
َّ ن
َ
َفأ ُیِعیُدُه  ُثّمَ  َق 

ْ
َخل

ْ
ال  

ُ
َیْبَدأ ُه  الّلَ ُقِل  ُیِعیُدُه  ُثّمَ 

م 
ُ

اِئك
َ
ُشَرك ِمن  َهْل  »ُقْل  گمراه کنندگی هر چه غیر خداست.  و  خدای متعال به حق و حقیقت 

ن ُیْهَدى 
َ
ا أ

َّ
ی ِإل ا َیِهّدِ

َّ
ن ل ّمَ

َ
َبَع أ

َ
ن ُیّت

َ
َحّقُ أ

َ
َحّقِ أ

ْ
ی ال

َ
َفَمن َیْهِدی ِإل

َ
َحّقِ أ

ْ
ُه َیْهِدی ِلل َحّقِ ُقِل الّلَ

ْ
ی ال

َ
ن َیْهِدی ِإل ّمَ

آیا  از مشرکان سؤال می کند،  آیه  این  در  35(. خداوند  )یونس،  ُموَن« 
ُ

َتْحك َكْیَف  ْم 
ُ

ك
َ
ل َفَما 

یا  است  شایسته تر  می رساند،  مقصد  به  و هم  می دهد  نشان  را  راه  هم  که  کسی  از  پیروی 
باید  باشند،  هدایت پذیر  گر  ا بلکه  و  ندارند  هدایت  قدرت  هرگز  که  معبودهایی  از  پیروی 
کسی آنها را هدایت کند؟! آنگاه به طور مسلم مشرکان پاسخی برای این سؤال ندارند، ذات 
که شود هستی بخش )قرائتی، قرآن و تبلیغ، ص2۱۱(. کی تواند  نایافته از هستی بخش، 

میارد های شایداری اف ماور رموفه های ترای

1. گوش دادن فعال

پاره ای  اساس  بر  دارد.  شنیداری  فردی  میان  ارتباط  در  فراوانی  اهمیت  فعال  دادن  گوش 
)هارجری  گفت وگو صرف شنیدن می شود.  زمان  از  درصد  متوسط، 45  به طور  بررسی ها،  از 
افراد،  از  ارتباط میان فردی، ص2۱5(. ولی معدودی  و همکاران، مهارت های اجتماعی در 
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برای  است،  تفاوت  فعال  دادن  گوش  و  شنیدن  میان  که  چرا  هستند؛  خوبی  شنوندگان 
شنوایی  سیستم  توسط  گوینده  پیام  که  می رود  به کار  حسی  فرایندهای  شنیدن  توصیف 
دریافت می شود، و به مغز انسان ارسال می گردد، اما گوش دادن فعال، فعالیتی روان شناختی 
که تجربه ای حسی را شامل می شود. )بولتون، روان شناسی روابط انسانی،  پیچیده  ای است 

ترجمه سهرابی و همکاران، ص6۱(.
مهارت  گوش دادن فعال شامل سه مؤلفه می گردد:

به  شنونده  می دهد  نشان  و  است،  غیرکالمی  ارتباطی  کردن  توجه  توجه:  مهارت های   .۱
سخنان فرد در حال صحبت به دقت گوش می دهد. مهارت توجه کردن شامل حالت درگیر 

بودن، تحرک جسمانی مناسب، تماس چشمی و محیط غیرمزاحم است؛
گفت وگو  خود  مکرر  پرسش های  با  می توانند  »شنوندگان«  پیگیری:  مهارت های   .2
به خود  را  گفت و گو  که  بگویند  آن قدر سخن  آن جهت دهند، حتی  به  یا  و  کنند،  را هدایت 
اختصاص دهند. مهارت های پی گیری شامل: در باز کن )یعنی دعوتی برای صحبت کردن(، 

تشویق های کوتاه، سؤال های کم و سکوت همراه با توجه است؛
3. مهارت انعکاسی: در مهارت انعکاسی شنونده احساس یا مفهوم آنچه را که با او در میان 
گذارده شده است را بیان می کند و این کار را به گونه ای انجام می دهد که نشان دهنده درک 
و فهم و پذیرش وی باشد، شامل: انعکاس احساسات، انعکاس معانی، پیوند زدن احساسات 
به محتوی و انعکاس تلخیص می شود. )بولتون، روابط انسانی، ترجمه سهرابی و همکاران، 

ص6۱_۸5(

2. ارتباط شنیداری من و تو

گفتار و شنیدار حداقل باید دو طرف داشته باشد تا به این وسیله صحت و درستی موضوع مورد 
گفت وگو، یا مضمون گفتار و یا مطلب علمی که مورد تبادل نظر قرار گرفته فهمیده شود. این 
روش علمی برای کشف واقعیت و پرورش اندیشه و فهم صحیح مطالب مورد گفت وگو است، 
که غربی ها این روش را دیالوگ می نامند. )شریعتی، درباره سخن و سخنوری، ص4۰۸_4۰9(. 
گفتن  گوینده و شنونده باید به دیگری اجازه سخن  در ارتباط شنیداری من و تو هر یک از 
و اظهار نظر بدهد و با پرگویی وی را به سکوت وادار نکند، برای همین در آموزه های دینی 
گفتار، عالقه نشان دهید. حضرت  از  بر شنیدار بیش  گفت وگو  که در فضای  کید می شود  تأ
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ی 
َ
ْب َعل

َ
ْم ُیْغل

َ
لَاِم ل

َ
ك

ْ
ل

َ
ی ا

َ
اَن ِإَذا ُغِلَب َعل

َ
علی؟ع؟ در ستایش یکی از برادران دینی اش می فرماید: »َوك

َم« )دشتی، ترجمه نهج البالغه، حکمت 2۸9(. 
َّ
ل

َ
ْن َیَتك

َ
ی أ

َ
ْحَرصِمْنُه َعل

َ
ی َما َیْسَمُع أ

َ
اَن َعل

َ
وِت َوك

ُ
ك لّسُ

َ
ا

که در  در آموزه های دینی برای ارتباط شنیداری من و تو اصول و قواعدی تعیین شده است 
فضای گفت وگو رعایت آنها الزامی است، که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

 فهم سخنان یکدیگر: گفت وگوکنندگان باید مفاهیم و پیام های گفتاری یکدیگر را با دقتی 1.
ْحَسَنُه« )زمر، ۱۷_۱۸(؛

َ
ِبُعوَن أ

ّ
 َفَیَت

َ
َقْول

ْ
ِذیَن َیْسَتِمُعوَن ال

َّ
ْر ِعَباِد ال تام گوش فرا داده و فهم کنند. »َفَبِشّ

اصل 1. اساس  بر  گفت وگوکنندگان  که  است  این  تو،  و  من  شنیدار  شرط  گفتار:  شنیدن   
مساوات با ایجاد فضای شنیدار محققانه و پرهیز از سماجت، بستر و زمینه کشف حقیقت را 

ِبیٍن« )سبا، 24(؛ اٍل ّمُ
َ
ْو فِی َضل

َ
ی ُهًدى أ

َ
َعل

َ
اُكْم ل ْو ِإّیَ

َ
ا أ

َ
برای یکدیگر فراهم آورند. »ِإّن

خداوند، 1. پرستش  الهی،  ادیان  تمام  میان  اعتقادی  مشترک  مبانی  مشترک:  نقاط  طرح   
ی َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا 

َ
ْوا ِإل

َ
ِكَتاِب َتَعال

ْ
ْهَل ال

َ
ایمان به پیامبران الهی و اعتقاد به معاد است. »ُقْل َیا أ

ِه« )آل عمران، 64(؛ ن ُدوِن الّلَ ْرَباًبا ّمِ
َ
ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ ا َیّتَ

َ
ا ُنْشِرَك ِبِه َشْیًئا َول

َ
َه َول ا الّلَ

َّ
ا َنْعُبَد ِإل

َّ
ل
َ
ْم أ

ُ
َوَبْیَنك

 حلیم باشیم: شنونده باید نسبت به شنیدن سخنان گوینده تحمل و صبوری نشان دهد، .4
و  ناپسند  دیگری، شیوه ای  بریدن سخن  برسد،  پایان  به  او  کالم  تا  دهد  فرا  گوش  آن  به  و 
دلیل کم ظرفیتی و از اخالق دینی به دور است. )محدثی، اخالق معاشرت، ص۱4۱(. در سیره 
)طباطبایی،  ِعنَدُه«  َحدیُثُهم  َیفُرَغ  َحتّى  ُه 

َ
ل أنَصتوا  َم 

َّ
ل

َ
َتك »َمن  است:  آمده  کرم؟ص؟  چنین  ا رسول 

سنن النبی، ص2۷(.

3. ُحسن استماع

در ارتباط میان فردی، استفاده از قدرت شنوایی و به تعبیر دیگر ُحسن استماع و نیکو گوش 
بی ادبی  نشانه  گوینده  به سخنان  بی اعتنایی  دارد.  بسزایی  نقش  دیگران  گفتار  به  دادن 
و  تربیت فردی  و  ادب  برای شنیدن، نشانه  اشتیاق  ابراز  و  استماع  به عکس، ُحسن  است، 
رسول  می آید.  به شمار  گفت وگوکنندگان  انسانی  موقعیت  به  شدن  قائل  ارزش  و  اجتماعی 
خدا؟ص؟ برای این امر آن چنان اهمیتی قائل بود که حتی به سخنان آنان که بیمار دل بودند 
کرم؟ص؟ را فریب  و با اغراض شوم سخنانی را بر زبان جاری می کردند تا به زعم خود پیامبر ا
ُذٌن« 

ُ
دهند، گوش فرا می داد تا آنجا که آنها به ستوه می آمدند، و از روی تمسخر می گفتند: »ُهَو أ

)توبه، 6۱(. )محدثی، اخالق معاشرت، ص۱4۰(.
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حسن استماع مصادیقی دارد که عبارت اند از:

به 1. دهید،  نشان  صبوری  و  تحمل  باید  گوینده ای  هر  سخنان  شنیدار  برای  گوینده:  با   
دلیل  و  ناپسند  گفتار متکلم شیوه ای  بریدن  برسد،  به  پایان  گفتارش  تا  فرا دهید  گوش  آن 
کرم؟ص؟ در گفت وگو با دیگران این چنین رفتاری داشت.  کم ظرفیتی و بی ادبی است. پیامبرا
ُه َحتّى َیفُرَغ َحدیُثُهم ِعنَدُه؛ با هر کس که به گفت وگو می نشست به سخنان او 

َ
َم أنَصتوا ل

َّ
ل

َ
»َمن َتك

گوش فرامی داد تا گفتارش به پایان برسد« )طباطبایی، سنن النبی، ص2۷(؛
عظیُم 1.  با استاد: امام سجاد؟ع؟ در رساله حقوقش این چنین فرموده: َحّقُ ساِئِسَك ِبالِعلِم، الّتَ

که عهده دار تعلیم و تربیت )آموزش و  یِه؛ »حق آن کس 
َ
وقیُر ِلَمجِلِسِه وُحسُن الِاسِتماِع إل ُه والّتَ

َ
ل

او  گرامی بداری، و به سخنان  را  او  با  کنی، همنشینی  او احترام  اینکه به  پرورش( تو است، 
خوب گوش فرادهی« )مجلسی، بحار االنوار، ج2، ص42(؛

که به موعظه دیگران می پردازد، دوست دارد شنوندگان به 1. با واعظان: دانشمند عامل   
سخنان او گوش فرا دهند، و به تماشای استماع آنان بنشیند، و آثار پذیرش و تأثیر گفتارش را در 
سیمای آنها ببیند. امام سجاد؟ع؟ درباره حق نصیحت کننده بر نصیحت شونده می فرماید: 
کننده بر نصیحت شونده  یِه ِبَسمِعَك؛ »حق نصیحت 

َ
ُه َجناَحَك َوُتصِغَى ِال

َ
ن َتلیَن ل

َ
َوحّق الناِصحا

این است که بال های تواضع و فروتنی خویش را برای او بگستراند، و به سخنان او گوش فرا 
دهد« )ابن بابویه قمی، من ال یحضره الفقیه، ج2، ص625(؛

مشکالت 1. و  تلخ  خاطرات  و  غم  از  کنده  آ قلب هایی  مردم  از  بسیاری  کننده:  دل  درد  با   
پی  در  آنها  قرار می دهد،  روحی  فشار  در  را  آنان  که  دارند  دنیوی  زندگانی  نابسامانی های  و 
پیدا  آرامش  دردمندی های شان  بازگویی  با  و  کنند،  دل  درد  او  با  تا  هستند  شنوا  گوش  دو 
که عاطفه نشان می دهد و به شکوائیه ها و غم نامه های دردمندانه آنان  کنند، آن شخصی 
کرده  است.  گوش می سپارد، و خود را عالقه مند شنیدن نشان می دهد، با او نوعی همدردی 
ؤَدِد الّصبُر  )محدثی، اخالق معاشرت، ص۱44(. حضرت علی؟ع؟ در این باره می فرماید: ِمَن الّسُ
که انسان برای استماع و گوش سپردن به  هوِف؛ »از بزرگوار و آقایی است 

ْ
َمل

ْ
َوی ال

ْ
لأستَماِع َشك

شکوائیه و ناله های دردمندانه دیگران صبوری نماید« )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، 
ص6۸۱، ح9443(.



97میارد های هفواری و شایداری اف ماور رموفه های ترایم                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 139۸

4. شنیدار مسئوالنه

گوش انسان، به اعتقاد بعضی دانشمندان در عالم جنینی کم و بیش قدرت شنوایی دارد، و 
آهنگ ضربان قلب مادر را می شنود و به آن عادت می کند. گوش شنوا وسیله ای برای تعلیم 
و تربیت در همه زمینه هاست؛ زیرا به وسیله شنیدن حروف و کلمات، انسان به همه حقایق 
هستی اعم از آنچه در دایره حس قرار می گیرد، و آنچه بیرون از دایره محسوسات قرار دارد، 
که انسان با خواندن  آشنا می گردد، درحالی که چشم این توانایی را ندارد. این صحیح است 
واژه ها و جمله ها از طریق چشم می تواند با مفاهیم آشنا شود و بر معلومات خود بیفزاید، اما 
که سواد  آنها  ندارد،  انسان ها عمومیت  مورد همه  در  به  وسیله چشم  ما می دانیم خواندن 
خواندن ندارند، گوش یکی از ابزارهای شناخت است. ارتباط عقل که حجت باطنی خداوند 
است با انبیاء الهی و پیامبر اسالم؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ که حجت های ظاهری او هستند 
با شنیدار مسئوالنه برقرار می گردد. گوش انسان با شهادت دادن به تمام آنچه در طول عمر 
ابدی(  )شقاوت  بدبختی  یا  ابدی(  )سعادتمندی  فرجامی  نیک  در  اساسی  نقشی  شنیده، 
انسان ایفا می کند. بنابراین شنیدن را امری سهل و آسان نباید پنداشت، بلکه قوه شنوایی 
کرد.  که با شنیدن مسئوالنه باید از آن پاسداری  جایگاهی بس رفیع نزد خدای سبحان دارد 
ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئولًا« )اسراء، 36(.

َ
ول

ُ
ُفَؤاَد ُكّلُ أ

ْ
َبَصَر َوال

ْ
ْمَع َوال ٌم ِإّنَ الّسَ

ْ
َك ِبِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
ا َتْقُف َما ل

َ
»َول

5. زبان بدن

و  گفتاری  انسان ها،  روی  در  رو  مکالمات  از  نیمی  از  بیش  بررسی ها،  از  پاره ای  اساس  بر 
شنیداری نمی باشد؛ و زبان ایما و اشاره بیش از آنکه سخن بگوییم، احساسات و نگرش های 
حالت  قرچه داغی، ص۱3(.  ترجمه  گفت وگو،  مهارت های  گاپور،  )دون  می کند.  بیان  را  ما 
چهره، تماس چشمی، چگونگی صدا زدن و هندسه اندام، هر کدام پیامی را تداعی می کنند و 
در این میان چهره انسان، در خصوص حاالت هیجانی دیگران اطالعات فراوانی را در اختیار 
ما قرار می دهد به طوری که برخی نظریه پردازان معتقدند حاالت چهره بعد از زبان، مهم ترین 
منبع اطالعاتی است. )هارجر، مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه بیگر 
که از حاالت  کریم به این نکته تصریح نموده  و فیروزبخت، ص63(. خدای متعال در قرآن 
را  آنها  اندیشه  و  افکار  و  برد  پی  آنان  باطن  و  فی الضمیر  ما  به  می توان  انسان ها  سیمای 

شناخت، که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:
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ُجوِد« )فتح، 29(؛ َثِر الّسُ
َ
ْن أ ۱. شناسایی مؤمنان: »ِسیَماُهْم فِی ُوُجوِهِهم ّمِ

َر« )حج، 
َ

ُمنك
ْ
وا ال ِذیَن َكَفُر

َّ
َناٍت َتْعِرُف فِی ُوُجوِه ال ْیِهْم آَیاُتَنا َبّیِ

َ
ی َعل

َ
ِإَذا ُتْتل کافران: »َو 2. شناسایی 

۷2(؛
َقْوِل« 

ْ
ال ْحِن 

َ
ل فِی  ُهْم  َتْعِرَفّنَ

َ
َول ِبِسیَماُهْم  َعَرْفَتُهم 

َ
َفل َرْیَناَكُهْم 

َ
أ

َ
ل َنَشاُء  ْو 

َ
»َول منافقان:  شناسایی   .3

)محمد، 3۰(؛
ْقَداِم« )الرحمن، 4۱(؛

َ
أ

ْ
َواِصى َوال ُمْجِرُموَن ِبِسیَماُهْم َفُیْؤَخُذ ِبالّنَ

ْ
4. شناسایی گناهکاران: »ُیْعَرُف ال

َحاًفا« )بقره، 2۷3(.
ْ
اَس ِإل وَن الّنَ

ُ
ل

َ
ا َیْسأ

َ
5. شناسایی تهیدستان خویشتن دار: »َتْعِرُفُهم ِبِسیَماُهْم ل

عناصر مؤثر بهره گیری از زبان اندام عبارت اند از:
گفتار را 1. گشاده داشته باشید،  گفت وگو با دیگران درحالی که سیمایی   چهره باز و متبسم: 

قابل پذیرش و شنونده را مجذوب و شیفته گوینده و شنیدن سخنانش می کند. رسول گرامی 
َم فِی َحِدیِثِه  َث ِبَحِدیٍث َتَبّسَ ِه؟ص؟ ِإَذا َحّدَ  الّلَ

ُ
اَن َرُسول

َ
اسالم؟ص؟ پیوسته با تبسم سخن می گفت. »ك

یه َنِصیَبه ِمن َوجِهه« )مجلسی، بحار االنوار، ج۱6، ص29۸(؛
َ
َس َعل

َ
َوُیِعطى ُكّلُ َمن َجل

کرم؟ص؟ سفارش فرمودند هنگام مالقات با یکدیگر 1. کردن: پیامبر ا  دست دادن و معانقه 
سلیم 

َ
بالّت فتلاقوا  َتَقیُتم 

ْ
ال »إذا  شود.  محبت  ایجاد  گفت وگوکنندگان  میان  تا  کنید  مصافحه 

صاُفح« )کلینی، الکافی، ج2، ص۱۸۱(؛ والّتَ
 تماس چشمی مستقیم و مناسب: چشم ها و نگاه ها در واقع آینه روح هستند، و نمایش گر 1.

از  را می توان  دلدادگی  و  نفرت، عشق  و  و صمیمیت، خشم  انسان، دوستی  حاالت مختلف 
تماس چشمی فهمید. رسول خدا؟ص؟ هنگام گفت وگو با دیگران، نگاه گرم و صمیمانه خود را 
ُم   اهلِل؟ص؟ ُیَقّسِ

ُ
از هیچ یک از یاران و اصحابش دریغ نمی کرد. در این باره گفته شده: »كاَن َرسول

ویِة« )کلینی، الکافی، ج2، ص6۷۱(؛ صحاِبِه َفینُظُر ِإلی ذا وینُظُر ِإلی ذا ِبالّسَ
َ
َحظاِتِه َبیَن أ

َ
ل
را 1. گفت وگویی شیرین و به یاد ماندنی داشته باشید، خود  کنید  ظهور احساسات: تالش   

راضی و امیدوار نشان دهید، و هر زمان سخنانی بر زبان جاری می کنید، شنونده را وادار به 
اشتیاق برای شنیدن بیشتر و ابراز احساسات، تحسین و تشویق نمایید، تا بذر امیدواری در 
آموزه های  در  اجتماعی  روابط  فرهنگ  و حدیث،  قرآن  پژوهشی  )گروه  کاشته  شود.  او  قلب 

دینی، ج2، ص46۱_462(؛
کج روی ها و ترک 1. کشیده: هر مسلمانی وظیفه دارد در درون خود نسبت به   چهره درهم 

افراد  از  اعراض  در  را  موضوع  این  و  داشته  باشد،  قلبی  تنفر  اسالمی  و  انسانی  ارزش های 
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کشیدن  درهم  سکوت،  با  توأم  نگاه  با  این  و  بگذارد،  نمایش  به  هنجارشکن  و  عصیان گر 
قلبی تحقق  نارضایتی  اظهار  افرادی،  با چنین  ارتباط  و  چهره، روی برگرداندن، ترک مراوده 
 ، می یابد )همان، ص۱6۷(. در این باره پیامبر اسالم؟ص؟ به حضرت علی؟ع؟ نوشتند: »یا َعِلّیُ
فلا  إلّا  و فِبَقلِبَك،  َتسَتِطْع  م 

َ
ل فإن  فِبِلساِنَك،  َتسَتِطْع  م 

َ
ل فإن  بَیِدَك،  ِر 

َ
الُمنك َعِن  واْنَه  وِف  ِبالَمعر ُمْر 

َتلوَمّنَ إلّا َنفَسَك« )نوری، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج۱2، ص۱92(؛
را 1. ظاهری  آراستگی  و  زیبایی  فطری  به طور  انسان ها  بوی خوش:  و  آراستگی  کیزگی،  پا  

از عوامل موفقیت رسول اهلل؟ص؟ جاذبه شگفت انگیز  تاریخ یکی  به شهادت  دارند،  دوست 
او به گونه ای در میان  آراستگی ظاهری ایشان می داند،  گین بودن و  کیزگی، عطرآ را در پا او 
او می شدند، عطر دل انگیز  نورانی و دلنشین  که همگان شیفته سیمای  مردم ظاهر می شد 
گاه می شدند، شخصیتی که در  حضورش تمام فضای محیطی را معّطر می نمود، و حاضرین آ

حال عبور است، رسول  خدا؟ص؟ می باشد )قرائتی، قرآن و تبلیغ، ص۱4۷(.

نویجه هیری
گفت وگو را ابزار نیرومندی برای  گفتار و شنیدار قائل است و  کریم اهمیت زیادی برای  قرآن 
گیر برای ایجاد ارتباط و پیوندهای اجتماعی دانسته  اجتهاد در اندیشه اسالمی و زمینه ای فرا
ارائه  را  شنیداری  گفتار  و  اندیشه  و  است،  شنیدار  و  گفتار  کتاب  منظر،  یک  از  قرآن،  است. 
می دهد، و گفتار  و شنیدار اندیشه را روایت و به گفتار  و شنیدار دعوت می کند. قرآن دین داری 
گفت وگو محور است تا آحاد جامعه  گفت وگو می سازد، و خواستار ایجاد جامعه ای  را بر پایه 
انتخاب  را  گفت وگو  اراده  بیندیشند، و طرف  آزادی و  کمال  با  در چهارچوب قواعد عقالیی 
گفتار و شنیدار از همان آغاز خلقت، میان خداوند و مالئکه و آدم ابوالبشر آغاز شد، و  کنند. 
در قالب پیام وحیانی، ابالغ و بالغ رسوالن و پیام آوران الهی، سنتی همیشگی در طول تاریخ 
کافران، مشرکان  بشریت بوده است. تاریخ بشریت گفت وگوهای فراوان پیامبران خدا؟مهع؟ با 
کتاب و سران اقوام و قبایل مختلف را به  خوبی در حافظه اش به خاطر سپرده است.  و اهل 
و  تعلیم  نیازمند  دیگران،  با  سازنده  و  مفید  و شنیداری  گفتاری  ارتباط  برقراری  بدانیم  باید 
تعّلم مهارت های گفتاری و شنیداری است که اصناف و گروه های مختلف جامعه _ از اعضای 

خانواده گرفته تا تمامی آحاد جامعه _ را در بر می گیرد. 
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