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چکیده
ارتباطات کالمی یکی از شیوههای بسیار مهم و اصلی در ایجاد ارتباط انسانها با یکدیگر میباشد که بخش عمدهای از زندگی
و روابط اجتماعی انساااان را در بر میگیرد .قرآن به عنوان کاملترین کتاب هدایتی و تربیتی برای اصاااال و هرچه بهتر کردن این
بخش مهم از زندگی انسااانها ،دسااتورها و ساااارشاااتی را بیان کرده اسااا که آنها را میتوان در چند اصاال جمک کرده و در قالب
منظومه و چهارچوبی ارائه داد که قابل تاریک بر م صادیق متعدد با شد این ا صول در دو بخش ا صول سلبی و ا صول ایجابی د سته
بندی شده ا سا که ا صول سلبی عبارتند از  :ا صل اجتناب از گاتار باطل ،ا صل اجتناب از ز شتگویی ،ا صل اجتناب از تبدیل کالم
دیگران ،اصل اجتنباب از کاربرد واژگان شبهه آفرین و بهانه ساز و اصول ایجابی عبارتند از اصل استماع اقوال ،اصل گاتگوی نیکو با
همه مردم ،اصل استحکام در سخن ،اصل استعمال قول معروف .این تحقیق بر اساس روش کتابخانهای و تحلیل متن و محتوا انجام
شده اسا .
واژگان کلیدی :ارتباطات ،کالم ،گاتار ،اخالق ،قرآن ،تااسیر فریقین

طرح مسأله
ارتباطات میان انسانها به دو دسته کلی تقسیم میشود ارتباطات رفتاری و ارتباطات کالمی .در قرآن کریم مجموعه
ارتباطات اعم از رفتاری و کالمی را با «ذات بین» تعبیر کرده که مؤمنین را به اصااال آن توصاایه و ساااارس میکند در
واقک اصااال ذات البین به معنا اصااال اساااس ارتباطات و تقویا و تحکیم پیوندها میباشااد(رازی ابوالاتو 14 ،؛،57 :9
فا ضل المقداد 1419،؛ ،254 :1مکارم  7 ،1374؛  ،83طبر سی  ،796 ،4 ،1372شوکانی  )326 ،2 ،1414بامباالتا در
ا صال ارتباطات اع ضای مجتمک ب شری سبب سردى روابط ،پیدایش ذهنیا مناا در دیگران ،محدود شدن ارتباطات و
موجب انزواى اجتماعا و در نهایا سبب گ س سا جامعه میگردد و بدیهی ا سا که مقابله با ت ضیعف اجتماع ب شری از
جمله اصااول اساااساای دین مبین اسااالم میباشااد(طباطبایی )324 ،18 ،1417 ،یکی از مباحث مهم ارتباطات ،ارتباطات
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کالمی میان افراد اجتماع اسااا ،منظور از ارتباطات کالمی در این مقاله به معنای اعم آن یعنی شااامل ،گاتار ،سااخن،
گاتگو ،نقل قول ،خطبه و سخنرانی میبا شد که همه انواع و اق سام ارتباطات کالمی و حتی محاورههای عمومی را نیز در
برمیگیرد ،ارتباطات کالمی میتواند حاکی از عقاید انساااانها باشاااد و نحوه تعامل در ارتباطات کالمی میتواند بیانگر
قسما بزرگی از سبک زندگی یک فرد یا جامعه باشد .همچنین اسا ،نحوهها و شیوههای ارتباطات کالمی در هر جامعه
که یکی از ابزارهای مهم نشااان دهنده و حتی انتقال دهنده فرهنآ آن جامعه میباشااد .در میان اندیشاامندان اسااالمی
برخی از جنبههای ارتباطات کالمی مورد بحث و گاتگو قرار گرفته و تألیااتی درباره آنها نگا شته شده ا سا که از جمله
آنها میتوان به تألیاات ذیل اشاره نمود که با موضوع اخالق مناظره تألیف شدهاند مانند آداب التخاطب ،نوشته میر محمد
عباس بن علا( ،متوفا  1306ه .ق) آداب البحث و المناظره نو شته میر غیاثالدین حسینا د شتکا( ،متوفا  948ه .ق)
آداب البحث نو شته کمالالدین میثم بن علا بحرانا( ،متوفا  679ه .ق) آداب المناظره نو شته شیخ مهذبالدین احمد
بن عبدالرضااا که در  1081ه .ق به نگارش درآمده اسااا ،آداب المناظرهی نوشااته شاایخ ساالیمان بن عبداللاه الماحوزى،
(متوفا  1121ه .ق) آداب المناظرهی ،نوشاااته احمد بن اساااماعیل جزائرى( ،متوفا  1149ه .ق) بدیهی اساااا که این
نوشااتهها و رسااالهها تنها به بخشاای از مسااأله ارتباطات کالمی پرداخته و در مقام تبین آداب مناظره برآمده اسااا ،این
درحالی اسا که ارتباطات کالمی بسیار فراتر از مسأله مناظره میباشد.
دین مقدس ا سالم با توجه به اهمیا فراوانی که به سالما ف ضای روانی جامعه ا سالمی میدهد بدین جها تمام
تالش خود را مصروف آن میسازد که از هر عاملی که موجب ایجاد فضای غیر مطلوب و ناسالم روانی در جامعه و اذهان و
ناوس افراد میشااود ممانعا به عمل آید و تاحد ممکن فضااای حاکم در فرهنآ جامعه و اخالق افراد ،شاااکله مهذب و
مزکی بر خورد بگیرد  .رو شن ا سا که نوع ارتباطات کالمی در میان افراد یکی از عوامل ایجاد ف ضای سالم و نا سالم روانی
میباشد.
اکنون پر سش آن ا سا که با توجه به گ ستره ب سیار زیاد ارتباطات کالمی و همچنین اهمیا آن در تهذیب اخالق
افراد و تصایه فرهنآ جامعه ،آیا قرآن به عنوان کتاب جامک هدایتی و تربیتی توجه به این مهم نموده اسا؟ و در صورت
مثبا بودن پاسخ آیا به صورت موردی به بررسی این مسأله اقدام نموده اسا و یا اصولی را برای ساماندهی این مهم در
نظر داشته اسا؟ آیا میتوان با بررسی و تحلیل آیات قرآن منظومه و چهارچوبی از اصول را ارائه داد که قرآن براساس آن
به تنظیم ارتباطات کالمی جوامک بشااری پرداخته اسااا؟ و بتوان با تاریک این اصااول مصااادیق متعدد و فروان ارتباطات
کالمی را در ذیل آن جمکبندی کرد؟
با یک بررساای دقیق روشاان میگردد قرآن از این مهم غافل نبوده بلکه به طراحی برخی اصااول کلی جها تنظیم
صحیح ارتباطات کالمی جوامک انسانی توجه داشته که میتوان آن را در قالب دو بخش کلی ،اصول سلبی و اصول ایجابی
دساته بندی کرد این مقاله در پی پاساخ به این پرساش با تکیه بر تااسایر معتبر فریقین به تحلیل و بررسای آیات قرآن
پرداخته اسا.
اصول سلبی ارتباطات کالمی
اصول سلبی ارتباطات کالمی به آن دسته از اصولی گاته می شود که از نظر قرآن الزم اسا از جملگی آنها به هنگام
برقراری ارتباطات کالمی ،از آنها اجتناب و پرهیز شود ،عدم رعایا این ا صول موجب ت ضعیف ارتباطات کالمی می شود و
میتواند ماسدههای متعددی را در جامعه اسالمی ایجاد نماید ،این اصول عبارتند از:

اصل اجتناب از گفتار باطل
یکی از اصااول بساایار مهمی که به هنگام تخاطب و ایجاد ارتباط کالمی باید رعایا گردد اصاال اجنتاب و پرهیز از
هرگونه گاتن ،سااخن باطل میباشااد .دین مقدس اسااالم با توجه به اهمیا فراوانی که به سااالما فضااای روانی جامعه
اسالمی میدهد بدین جها تمام تالش خود را مصروف آن میسازد که از هر عاملی که موجب ایجاد فضای غیر مطلوب و
نا سالم روانی در جامعه و اذهان و ناوس افراد می شود ممانعا به عمل آورد رو شن ا سا که نوع ارتباط کالمی در میان
افراد ،یکی از عوامل ایجاد فضای سالم و ناسالم روانی میگردد بدین جها قرآن کریم به عنوان یکی از منابک اصلی مبین
اخالق اسالمی یکی از اصول اخالقی ارتباطات کالمی را چنین بیان میکند:
«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » (3حج )30:
واژه«الزور» به معنی باطل میبا شد ،اگر چه در ب سیاری از روایات م صدور از ائمه اهل البیا(ع) قول الزور تا سیر به
گاتار غنا شده ا سا که در فقه ا سالم خواندن و شنیدن آن حرام میبا شد(رک  :حلی 209 ،2 ،؛حر عاملی  93 ،1403؛
شهید ثانی 1410؛  ) 212 ،3و در روایتی از یکی از یاران امام صادق (ع) بنام زید الشحام چنین بیان شده :از امام صادق
(ع)تاسیر آیه را پرسیدم که گاا منظور از قول زور غنا میباشد(کلینی  ،436 ،1429،6ابن حیون ،21 ،2 ،1385صدوق
)58 ،4 ،1413
روشن اسا که«قول الزور» در آیه مذکور مطلق بوده و نمیتوان داللا آن را در غنا محصور ساخا بلکه بیان غنا از
م صادیق«قول الزور» میبا شد امام علی (ع) در روایتی منقول از تحف العقول با عبارت «ال ت شهدوا قول الزور » از شهادت
به قول زور نهی میکند(ابن شعبه حرانا  )109 ،1363همچنین امام باقر(ع) قول زور را شهادت دروغ معنی میکند(ابن
حیون ) 508 ،2 ،1385برحسااب اقتضااا و ظاهر آیه عبارت «قول الزور» مطلق بوده و شااامل تمامی اقوال باطل و حرام
میگردد ،این بیان از آیه در کالم ب سیار از ما سران آمده ا سا« :مطلق اقوال باطله و محرّمه زور ا سا باید اجتناب کرد»
(طیب296 ،9 ،1378؛طباطبائی ) 372 ،14 ،1417شیخ طوسی در تاسیر این آیه مینگارد:
« از ا صحاب ما امامیه در تا سیر این آیه چنین روایا شده که مراد از رجس بازی با شطرنج و نرد و سایر انواع قمار
میبا شد و مراد از قول الزور دروغ ا سا همچنین ا صحاب روایا کردهاند که در آن غنا و سایر گاتارهای بیهوده و لهو نیز
داخل میبا شد» (طو سی (بی تا) )312 ،7 ،ما سرین اهل سنا معنای اطالقی آیه را بیان کرده «قول الزور» را به مطلق
کالم باطل و دروغ تاساایر نمودهاند(بیضاااوی155 ،3 ،1418زمخشااری  155 ،3 ،1407شااوکانی )534 ،3 ،1414طبری
قدیمترین ماساار روایی اهل تساانن در تاساایر آیه چنین مینویسااد :در آیه اجتنبوا قول الزور» اجتناب از سااخن دروغ
میباشد(طبری)112 ،17 ،1412
رو شن ا سا که ظاهر آیه که قول زور در آن به معنای گاتار باطل ترجمه می شود با روایاهایی که از ساحا ائمه
معصومین(ع) در بیان این آیه وارد شده که آن را به غنا تاسیر کرده اسا به راحتی قابل جمک میباشد چرا که روایا در
مقام بیان مصادیق قول زور میباشند قول زور در اصل به معنا گاتار و سخن دروغ و باطل و خارج از حد اعتدال ماباشد
بدین جها در برخی از احادیث اوثان به شطرنج تاسیر شده اسا که نوعا از قمار میباشد و قول زور به غنا که نوعی از
خوانندگا حرام میبا شد و شهادت به باطل تا سیر شده ا سا که در واقک این موارد از قبیل بیان بع ضا از افراد این کلا
مابا شد ،نه به معنا انح صار ماهوم(رک :مکارم ) 92 ،14 ،1374آنچه که از این گاتار به د سا میآید آن ا سا که یکی
 -3از پليدیهاى بتها اجتناب كنيد! و از سخن باطل بپرهيزید!

از اصااولی که در برقراری ارتباطات کالمی الزم اسااا رعایا گردد اصاال اجتناب از گاتار باطل میباشااد میتوان گاا
احکامی چون حرما دروغ بیان سخنان باطل و غیر واقک ،بیان مباحث غیر علمی و غیر عقلی ،شهادت غیر واقعی و غیره
را میتوان از مصادیق این اصل دانسا.
اصل اجتناب از زشتگویی:
«ال یُحِبُّ اللاهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ »(4نساء ) 148:
در کالم برخی ما سران عدم حب به معنای بغض تا سیر شده ا سا ( شوکانی ) 612 ،1 ،1414لذا آیه در مقام آن
ا سا که خداوند اظهار و جهر به سوء را مبغوض معرفی کرده ا سا ،با توجه به تتبعی که به عمل آمد از ما سرین ک سی
م شاهده ن شد که بر این نظر قائل با شد که «ال یحب اهلل» به معنای بغض نبوده لذا معنای آن این ا سا جهر به سوء را
خداوند مبغوض نمیداند بلکه محبوب نیز نمیداند لذا امری مبا میبا شد .بدین رو آلو سی بطور صریح میگوید محبا
نداشتن خداوند کنایه از غضب او اسا (آلوسی) 177 ،3 ،1415عالمه طباطبائی در این باره مینویسد :و مراد از «دوسا
نداشتن» ،این اسا که در شریعا خود آن را نکوهیده شمرده اسا (طباطبائی)123 ،5 ،1417
«الجهر» در کالم اکثر ماساااران به معنای اظهار و اعالن و اذاعه معنا شاااده اساااا (صاااادقی  ،102 ،1419خانی
ر ضا240 ،4 ،1372؛ ح سینا شاه عبدالعظیما627 ،2 ،1363؛ سمرقندی )352 ،1 ،به تعبیر یکی از ما سران معا صر:
«منظور از کلمه «سااوء» هر گونه بدى و زشااتا بوده و منظور از «جهر  ...من القول» هر گونه ابراز و اظهار لاظا اسااا،
خواه به صورت شکایا با شد یا حکایا ،یا نارین ،یا مذما ،و یا غیبا و ماهوم آیه منح صر در این موارد نبوده بلکه هر
نوع بدگویا را شامل میشود» (رک :مکارم)403 ،14 ،1374
با توجه به اینکه خدواند تبارک و تعالی ستار العیوب ا سا بدین جها دو سا ندارد که ان سانها پردهدرى کنند و
عیوب مردم را فاش سازند و آبروى آنها را ببرند-رو شن ا سا که هر ان سانا معموال دارای نقاط ضعف پنهانا میبا شد که
اگر بنا شود این عیوب اظهار گردد یک نوع رو بدبینا بر سراسر جامعه سایه ماافکند ،و همکارى انسانها را با یکدیگر
مشکل میسازد ،بنابراین به سبب استحکام و تقویا پیوندهاى اجتماعا و انسجام نهادهای جمعی و بخاطر رعایا و حاظ
شأن و کراما ان سان ،بر طبق ا صل اجتناب از ز شاگویی دین مقدس ا سالم از هرگونه نا سزاگویی و ز شاگویی و اظهار
بدیها و زشاهای دیگران نهی نموده اسا.
زشاااگویی در نزد پروردگار چنان قبیح اسااا که آیه مبارکه به طور مطلق از آن نهی میکند و حتی به مساالمانان
اجازه نمیدهد که نسبا به مشرکین و باهای آنها ناسزا گویند( .انعام )108 :
مرحوم عالمه طباطبائی در تبین این اصاال چنین بیان میکند« :و کلمه «بالسااوء من القول» به معناى هر سااخنا
ا سا که درباره هرک سا گاته شود ناراحا ماگردد ،مثل نارین و فحش ،چه فح شا که م شتمل بر بدىها و عیبهاى
طرف باشد و چه فحشا که در آن بدىهایا به دروغ به وى نسبا داده شود ،همه اینها سخنانا اسا که خداى تعالا
جهر به آن را و یا به عبارت دیگر اظهار آن را دوسا نمادارد(طباطبائی )123 ،5 ،1417
برخی از ما سرین از این آیه چنین بردا شا کردهاند که هرگونه اظهار عیوب و بدیها و قباحاهای مردم را خداوند
روا نمیدارد (رازی فخرالدین  )253 ،11 ،1420در همین را ستا خدواند هرگز اجازه ا شاعه فحشا را به مسلمین نمیدهد:

 - 4خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود ،بدیها را اظهار كند.

«انا الاذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیکَ الْااحِشَ هی فِی الاذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهی وَ اللاهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ »
(5نور)19:
باید دقا کرد این دوسا داشتن اگرچه به مرحلهى عمل نرسد باعث گرفتاری در عذاب دردناک خواهد بود ،چنین
تعبیری مبین نهایا تأکید در پرهیز و اجتباب از شیوع و رواج گناه و ز شتی ا سا .از دیگر سو باید توجه دا شا فح شاء
برخالف ت صور عامه مردم دارای معنای مطلق وگ سترده میبا شد لذا شأن نزول آیه منجر به آن نگردد که گمان شود که
«اشاعه فحشاء» منحصر به این اسا که انسان تهما و دروغ با اساسا را در مورد زن و مرد با ایمانا نشر دهد ،و آنها را
به عمل منافا عاا متهم سازد ،بلکه این مورد تنها یکا از م صادیق واژه فح شاء میبا شد ،ا صطال قرآنی فح شاء ماهوم
و سیعا دارد که هرگونه ن شر ف ساد و ا شاعه ز شتیها و پلیدیها و کمک به تو سعه آن را شامل ماگردد (رک :مکارم
 )403 ،14 ،1374لذا بر اساس این آیه گاتگو هرگز نباید منجر به ا شاعه فحشاء گردد .در کنار این آیه بر ح سب حدیث:
«من أذاع فاحشااهی کان کمبتدیها» (ماید  ،229 ،1413برقی ،104 ،1 ،1371کلینی ،356 ،2 ،1429مجلساای ،1403
 )38 ،70کسانی که موجب نشر فحشاء میگردند به منزله انجام دهندگان فحشاء محسوب شدهاند لذا به شدت از حصول
چنین گاتگوهای هشدار داده شده اسا.
گاتگوهای مربوط به فواحش موجب زوال قبح زشتیها گشته و روز به روز از حساسیا مردم نسبا به آن میکاهد
و ظهور چنین رفتارهایی را در چ شم مردم و جامعه عادی می سازد از طرفی ممکن ا سا عامالن چنین فعلی از کار خود
پ شیمان گ شته و توبه نمایند و یا آبروی عدهای بی گناه از بین رود بدین جها ا سا که در احادیث اخالقی دین مقدس
اسااالم به جها جلوگیری از وقوع چنین رفتارهایی ابتدا از راوی خواسااته شااده که به هنگام مشاااهده و شاانیدن چنین
اخباری دیگران را تکذیب کرده و قول کسی که در مورد او سخن میرود را تصدیق نماید.
«کذّب سمعک و بصرک عن أخیک ،و إن شهد عندک خمسون قسامهی .و قال لک قوال فصدّقه و کذّبهم » (کلینی
 ،355 ،1 ،1429دیلمی ،405 ،1408حر عاملی (295 ،12 ،1429از آنچه را که نسبا به مؤمنی میشنوی گوش و چشم
خود را تکذیب کن اگر پنجاه نار ن سبا به بدی او نزد تو ق سم بخورند شهادت آنها را تکذیب کن و سخن او را بپذیر .از
این رو سا که شرع مقدس ه شدار داده که هرکس در مورد مؤمنی هرچیزی را که می شنوند و میبیند نقل نکند« :من
قال فی مؤمن ما رأته عیناه و ساامعته أذناه ،فهو من الّذین قال اللّه عزّ و جلّ« :إِنا الاذِینَ یُحِبُّون» (کلینی،82 :4 ،1429 ،
ماید227 ،شهید ثانی 1390؛  ،11مجلسی) 429 ،10 ،1404
در این را ستا ا سا که به شدت ن سبا به ک سانی که این م سأله را رعایا نکنند وعید دوزخ داده شده ا سا برطبق
حدیث 6پیامبر اکرم(ص) (کبیر مدنی ) 37 ،5 ،همه امّا عاو شااامل حالشااان میشااود مگر مجاهران ،بر حسااب گاتار
علمای فقه الحدیث مجاهر ک سا ا سا که از اعمال بد دیگران خبر دهد (طیب  )328 :1 ،1378برا ساس مباحث مطر
شده چنین به د سا میآید که اجتناب از ز شاگویی از دیگر ا صول اخالقی ارتباطات کالمی میبا شد میتوان گاا که
حرما احکامی چون ا شاعه فح شاء ،اف شای عیوب ،نارین ،تهما ،غیبا ،گزارش کردن گناهان ،پخش و نقل گزارشهای
زشا ،ناسزاگویی ،از مصادیق این اصل میباشند که از بازگویی آنها نهی شده اسا.
 -5كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ایمان شيوع یابد ،عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت ا ست و خداوند مىداند و شما
نمىدانيد.
« -6كل امّتى معاف الّا المجاهرون»

اصل اجتناب از تبدیل کالم دیگران:
یکی از اصااول بساایار مهم اخالقی که باید در برقراری ارتباطات کالمی رعایا گردد اصاال اجتناب از تبدیل و تغییر
گاتار دیگران میباشد قرآن در این راستا کسانی را که کالم را تغییر و تبدیل به چیز دیگر میکنند را ظالم می شمارد در
یکی از دا ستانهای مربوط به قوم بنی ا سرائیل که در قرآن مطر گشته این گونه ا سا که قوم بنی ا سرائیل د ستور داده
می شود تا وارد بیا المقدس گ شته و از نعماهای فراوان آن هرچه میخواهند بخورند (آغازی مالحویش)45 ،5 ،1382
بدین جها به آنها د ستور داده شد تا از در معبد بیا المقدس با خ ضوع و خ شوع وارد گردند(رازی فخرالدین ،3 ،1420
 ،522ابن أبی حاتم  )116 :1 ،1419و بگویند :خداوندا گناهان و سااای ات ما را بریز تا خداوند آنها را ببخشاااد ،و به
نیکوکاران پاداش زیادتری عنایا نماید اما افراد ستمگر این سخن را تغییر داده و آن را عوض کردند و به جاى آن جمله
استهزاء آمیز و تمسخرانهای ماگاتند ،قرآن در این راستا میفرماید که خداوند به خاطر چنین رفتارشان عذابی از آسمان
برای آنها فرستاد:
«وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْیَهی فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ ِش ْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ ُسجاداً وَ قُولُوا حِطاهی نَغْاِرْ لَکُمْ خَطایا ُک ْم
س انَزِیدُ الْمُحْسِ انِینَ (بقره  )58:فَبَدالَ الاذِینَ ظَلَمُوا قَوْالً غَیْرَ الاذِی قِیلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَا الاذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السا اماءِ بِما
وَ َ
کانُوا یَاْسُقُونَ » (7بقره )59 :
آیه به صااراحا بیان میکند که گروهی قول گاته شااده را تبدیل به چیز دیگری کردند بدین جها ظالم شاامرده
شده و مستحقق گرفتاری در عذاب گردیدند ( طیب ) 10 ،6 ،1378
در این آیات همچنان که قرآن کساااانی را که قول وگاتاری را از موضاااک اصااالی آن تغییر و به چیز دیگری تبدیل
میکنند را ظالم میشاامارد و به آنها وعده عذاب میدهد همچنین در این جها اسااا که این کار را از مصااادیق خیانا
محسوب و معرفی مینماید:
ضهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنااهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیَهی یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِماا ذُکِّرُوا بِهِ وَ ال تَزالُ
« فَبِما نَقْ ِ
تَطالِکُ عَلا خائِنَهی مِنْهُمْ إِالا قَلیالً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْاَحْ إِنا اللاهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنین »(8مائده )13:
از مجموعهی این آیات چنین به د سا میآید که تبدیل کالم گوینده به چیز دیگر یکی از مو ضوعاتی ا سا که در
بینش شرع مقدس اسالم از آن به شدت نهی شده اسا و این را میتوان در قالب اصل اجتناب از تبدیل کالم دیگران ،به
عنوان یکی از ا صول اخالقی مورد نظر قرآن درباره ارتباطات کالمی ،مح سوب دا شا ،این ا صل کلی در اخالق ا سالمی و
دانش حدیث دارای مصاااادیق متعددی چون رعایا امانتداری در نقل قول و تحمل حدیث ؛حرما تحریف به زیاده یا به
نقصان میباشد.
اصل اجتناب از کاربرد واژگان شبههآفرین و بهانهساز
 - 7و (به خاطر بياورید) زمانى را كه گفتيم« :در این شهر [بيت المقدس] وارد شوید! و از نعمتهاى فراوان آن ،هر چه مىخواهيد بخورید! و از
در (معبد بيت المقدس) با خ ضوع و خ شوع وارد گردید! و بگویيد« :خداوندا! گناهان ما را بریز!» تا خطاهاى شما را ببخ شيم و به نيكوكاران
پاداش بيشترى خواهيم داد.
 -8ولى بخاطر پيمانشكنى ،آنها را از رحمت خویش دور ساختيم و دلهاى آنان را سخت و سنگين نمودیم سخنان (خدا) را از موردش تحریف
مىكنند و بخ شى از آنچه را به آنها گو شزد شده بود ،فراموش كردند و هر زمان ،از خيانتى (تازه) از آنها آگاه مى شوى ،مگر عده كمى از آنان
ولى از آنها درگذر و صرف نظر كن ،كه خداوند نيكوكاران را دوست مىدارد.

یکی از اصااول ساالبی که قرآن از مؤمنین میخواهد از کاربرد آنها در ارتباطات کالمی خودشااان از آن پرهیز نمایند
ا ستعمال واژگانی ا سا که موجب ایجاد شبهه در جامعه ا سالمی شده و به دیگران علی الخ صوص د شمنان بهانهای برای
تضعیف مسلمانان میدهد.
یکی از صریحترین 9آیاتی که در آن قرآن به این مسأله توجه نموده اسا آیه  104سوره بقره میباشد که میفرماید:
«یا أَیُّهَا الاذینَ آمَنُوا ال تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْکافِرینَ عَذابٌ أَلیمٌ »
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در این سوره خدواند مؤمنین را از به کار بردن واژه «راعنا» نهی کرده و تو صیه میکند به جای آن از واژه «انظرنا»
اساااتااده نمایند ،در نگاه ماساااران فریقین واژه «راعنا» در لغا عربی به معنی مدار کن با ما ،و یا به حرف ما گوش بدار
میبا شد(حقی برو سی ،بی تا) ،197 :1 ،ح سنا أبوالمکارم  ،9 ،1381طو سی(بی تا)  ) ،387 :1اما در لغا یهود واژه راعنا
از کلمه رعونه به معنای غیر از آنچه که م سلمین از آن اراده میکردند ،داللا میکرد ،برخی از ما سرین بیان کردهاند که
این واژه در لغا یهود به معنای چوپانی کن ما را گاته شده ا سا (مکارم )385 :1 ،فخر رازی این واژه را در لغا یهود به
معنای بشنو هرگز نشنوی معنا نمودهاند( رازی فخرالدین ) ،634 :3 ،1420طبرسی و بسیاری دیگر از ماسران برآنند این
واژه داللا به حمق و س ستی میدهد(طبر سی )343 :1 ،1372عمده ما سران این واژه را در لغا یهود داللا بر ا ستهزاء
گرفتهاند اگر معنای دقیق و مورد مراد «راعنا» در لغا یهود م شخص نیز نبا شد ،دالیل و قراین متعدد ن شان میدهد که
این واژه داللا به امر باطلی مینموده اسااا امام باقر علیه السااالم در تبین این مسااأله میفرماید کلمه «راعنا» در لغا
عبرى برای د شنام به کار میرفته و منظور یهود از اطالق آن همان د شنام بوده ا سا (عرو سی حویزی) 115 :1 ،1415
آنچه که مورد اشاره آیه ا سا این میباشد که واژه راعنا اگر چه در لغا عربی به معنی مهلا بده و مدارا کن میبا شد اما
چون در لغا عبری معنای دیگری چون تحمیق کردن میدهد ،الزم اساااا مؤمنین از به کار بردن آن اجتناب ن مای ند
همچنان که در شأن نزول آیه آمده ا سا که م سلمانان صدر ا سالم هنگاما که پیامبر اکرم(ص) م شغول سخن گاتن
می شد و بیان آیات و احکام الها مانمود برخی از م سلمانان از ای شان میخوا ستند اندکی با تأنی مطالب را امالء نماید تا
آنها قادر به درک و ضبط آن شوند(سیوطی  ) 104 :1 ،1404لذا از ح ضرت ر سول اهلل (ص) میگاتند راعنا یعنی رعایا
کن با ما که براى یهود دساتاویزى پیدا شاده بود که از آن واژه ساوء اساتااده میکرد و مسالمین و حضارت پیامبر را به
ا ستهزاء میگرفا بدین جها آیه فوق نازل گردید و براى جلوگیرى و ممانعا از این سوء ا ستااده به م سلمانان د ستور
نمود از کاربرد واژگان شبهه آفرین و بهانه ساز پرهیز نمایند لذا به جاى عبارت «راعنا» ،از جمله «انظرنا» ا ستااده کنند.
رو شن ا سا که واژه انظرنا در عین حال که همان معنای مق صود م سلمین را از راعنا میر ساند از سوء ا ستااده د شمن
ممانعا مینماید .میتوان گاا بیان حرفهای چند پهلو ،کالم شااابهه آفرین ،جمالت ایهامدار از مصاااادیق این اصااال
میباشند که به اجتناب از آن توصیه شده اسا.
اصول ایجابی ارتباطات کالمی
دساااته دوم از اصاااول اخالقی ارتباطات کالمی در قرآن که الزم اساااا به هنگام برقراری ارتباط کالمی از طرف
مسلمانان رعایا گردد در این نوشتار ،عنوان اصول ایجابی ارتباطات کالمی ،بر آنها اطالق شده اسا که در این بخش به
بررسی آنها پرداخا میشود.
 -9آیه دیگری كه به مسئله توجه نموده آیه  46سوره نساء میباشد.
 -10اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،نگویيد« :راعنا» ،و بگویيد« :انظرنا» ،و بشنوید و كافران را عذابى دردناك است.

اصل استماع اقوال:
یکی از ا صول ب سیار مهمی که در برقراری ارتباطات کالمی باید رعایا گردد ا صل شنیدن سخنان همه میبا شد تا
در نتیجه آن انسان بتواند حرفها و نظریات صحیح را بررسی و انتخاب نماید ،خدواند چنین انسانهای را که اقوال متعدد
را میشنوند آنگاه بهترین آنها را انتخاب و گزینش مینمایند را بندگان راه یافته و هدایا شده خود میداند.
ْسانَهُ أُوْلَ کَ الاذِینَ هَدَئهُمُ اللاهُ وَ أُوْلَ کَ هُمْ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ» (11زمر  17و
َساتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتابِعُونَ أَح َ
َشارْ عِبَاد الاذِینَ ی ْ
«فَب ِّ
َساااتَمِعُونَ الْقَوْلَ» (ساااخنان را ماشااانوند) به چه معنا میباشاااد در میان ماساااران
 )18در اینکه «قول» در جمله «ی ْ
اختالفهایی وجود دارد و هر یک از آنها تا سیرهاى گوناگونا را مطر کردهاند :زجاج منظور از قول را به «قرآن» تا سیر
کرده ا سا لذا در نظر وی پیروی از اح سن به معنا پیروى از طاعات مابا شد (رک :طبر سی )770 ،8 ،بع ضا دیگر از
ماساارین داللا آیه را به مطلق اوامر الها تاساایر کردهاند خواه در قرآن باشااد یا غیر قرآن( .همو ،همان) شااوکانی از
ماسرین دوره میانه «یستمعون القول» را به قول حق تاسیر نموده و مراد از تبعیا از قول احسن را تبعیا از قول محکم
معرفی میکند(شااوکانی )523 ،4 ،مشااخص اسااا که تعمیم یا تخصاایص عبارتها و عدول از ظواهر داللا آیات نیاز به
دلیل و قرینه میبا شد ،اما آنچه که به نظر میر سد صحیح با شد و بتواند تبین دقیقتری از آیه مورد نظر نماید آن ا سا
هیچگونه دلیلا بر این گونه تاساایرهاى محدود در دسااا نمیباشااد لذا قراین و اماراتی جها عدول از ظاهر آیه وجود
ندارد ،بلکه ظاهر آیه معنای عامی داشته و هرگونه قول و سخن را شامل ما گردد( ،مدرسی سید محمدتقی :11 ،1377
 ،449طبرسی  .493 ،8 ،1372آلوسی ،253 ،23 ،طباطبائی ) 250 ،17 ،1417
صاحب تاسیر اح سن الحدیث بر این ا سا قرآن در این آیه این اجازه را مادهد که انسان همه سخنان را بشنود و
بهترین آنها را انتخاب کرده و پیروى کند ،قول احسن ،قولا اسا که بهترین راه سعادت را نشان بدهد و ارشاد کند(رک:
قرشی )279 ،9 ،همچنان که برخی ماسرین بیان مینمایند داللا آیه عام بوده اسا و هم اینکه این دو آیه به عنوان یک
شعار اسالما که مبین آزاداندیشا مسلمانان میباشد درآمده اسا ،گویای این امر میباشد که یکی از ا صول اخالقی در
ارتباطات کالمی این اسا که همه اقوال مورد استماع قرار گیرد آنگاه بهترین آن انتخاب شود.
به تعبیری یکی از ما سران معا صر همین انتخابگری اقوال و ا ستماع آنها ا سا که بندگان اینچنینی را م ستحقق
بشارت پروردگار گردانیده اسا(مکارم .) 41 ،19 ،1374
بر ا ساس این ا صل میبا شد که قرآن مؤمنین را موظف مینماید زمینهها و ب سترها را جها شنیدن کالم خداوند
برای م شرکین آماده سازند لذا مؤمنین موظف به تأمین امنیا ک سانی ه ستند که جها آ شنایی با فرهنآ ا سالمی و
ا ستماع اقوال م سلمین به بالد ا سالمی میآیند قرآن جها ایجاد ب ستری منا سب برای رعایا ا صل ا ستماع اقوال برای
مشرکین خطاب به رسول اهلل(ص) میفرماید  «:وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُ ْشرِکینَ ا ْستَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتاا یَ ْسمَکَ کَالمَ اللاهِ ثُما أَبْلِغْهُ

 -11ب شارت بده بندگان مرا آنها كه سخنان را مى شنوند ،و از نيكوترین آنها پيروى مىكنند آنها ك سانى ه ستند كه خدا هدایت شان كرده و آنها
خردمندان و صاحبان مغز و عقلند

م َأْمَن َهُ ذل ِکَ ب ِأَناهُمْ قَوْمٌ ال یَعْلَمُونَ»12
(تو به  )6:میتوان گ اا ا حادیثی چون «ال تنظر إلا من قال و انظر إلا ما قال»

(تمیمی آمدی 1410؛  )744از مصادیق این اصل محسوب میگردند.
اصل گفتگوی نیکو با همه مردم
یکی از اصااول بساایار مهمی که قرآن نساابا به رعایا آن در برقراری ارتباط کالمی تأکید میکند گاتگوی حساان
میباشد که بدین صورت بیان میدارد « وَ قُولُوا لِلنااسِ حُسْناً » (بقره )83 :
واژه ح سن در این آیه دارای اطالق بوده و به نظر میر سد تخ صیص نخورده و تبادر بر معنای خاص ندارد اما با این
وجود ماسااران در معناى آن چند احتمال را بیان کردهاند یکی از ماسااران متقدم منظور آیه را چنین بیان داشااته که با
مردم در مورد نعا و صاااات حضاارت پیامبر(ص) قول صاادق و راسااتین بگوید همانگونه که خداوند در کتابش اینگونه
سخن گاته ا سا( سمرقندی )69 ،1 ،سایان ثورى بیان دا شته :منظور :امر به معروف و نها از منکر ا سا .اما ربیک بن
انس آیه را به صورت مطلق تا سیر میکند «منظور از این جمله گاتار نیک ا سا» (طبر سی )240 ،1 ،همچنین در نظر
ابن عباس منظور از «قول ح سن» گاتار نیک و اخالق خوش ا سا که مورد ر ضایا و خ شنودى خداوند می با شد (همو،
 )240 ،1در روایتی جابر از امام باقر نقل میکند که در تاسااایر آیه امام فرمود« :قولوا للناس أحسااان ما تحبون ان یقال
فیکم» .با مردم بسیار نیکوتر از آنچه که خودشان دوسا دارند سخن بگویید.
در مورد واژه الناس نیز ما سران اقوال متعدی را بیان نمودهاند بع ضی بر آنند که این د ستور فقط در مورد مؤمنین
اسا اما عدهای دیگر داللا آیه را عام بیان داشته ولی میپندارند که آیه نسخ شده اسا در روایتی تاسیری از ابن عباس
و قتاده نقل شده اسا که این جمله نسخ شده اسا و ناسخ آن آیه سیف و دیگرى فرمایش رسول خدا :که با آنان مقاتله
کنید تا «ال اله اال اللاه» بگویند و یا بر جزیه گردن نهند( طبرساای ) 299 ،1 ،طبرساای داللا آیه را عام و مشاامول همه
افراد اعم از مؤمن و غیر مسلمان میداند و در پاسخ به قائلین نسخ مینویسد :قتال با مشرکین با وجود حسن قول با آنها
َس انَهی وَ جادِلْهُمْ بِالاتِی هِیَ
در دعوت به ایمان و اسااالم بر حسااب آیه «ادْعُ إِلا سَ ابِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهی وَ الْمَوْعِظَهی الْح َ
سنُ» هیچ منافاتی با همدیگر ندارد ،همچنان که قرآن کریم از سب بر مشرکین و خدایان آنها مسلمان را برحذر داشته
أَحْ َ
َس ابُّوا اللاهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ» (همو)1،240 ،
َس ابُّوا الاذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللاهِ فَی ُ
و چنین عملی را ممنوع نموده اسااا «وَ ال ت ُ
طیای دیگر از ماسرین در تکمیل و تقویا این نظریه که خطاب آیه عام و فراگیر اسا با استناد به روایتی از امام باقر (ع)
بیان میکنند «این د ستور خداوند عموما و شامل مؤمن و کافر می با شد (همو ،همان ،طو سی (بی تا) )330 :1 ،مرحوم
عالمه طباطبائی با پذیرش اطالق در هر دو واژه قول و الناس و عدم تخ صیص آنها بر معانی خاص در شر روایا صادره
از اهل البیا (ع) در ذیل این آیه مینویسد« :چنین بنظر مارسد که ائمه (ع) این معانا را از اطالق کلمه حسن استااده
کردهاند ،چون هم در نزد گویندهاش مطلق ا سا ،و هم از نظر مورد» (طباطبائی  ) 252 :1 ،1417بر این ا ساس میتوان
گاا که برقرای ارتباط کالمی وگاتگوی نیکو و زیبا با همه مردم یکی از اصااول اخالقی اسااا که الزم اسااا در جامعه
مسلمانان رعایا گردد حرما مواردی چون گاتار زشا ،ناسزا گویی ،تحقیر کالمی ،اطالق القاب زشا ،نارین از مصادیق
این اصل میباشند.

 -12و اگر یكى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد ،به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود (و در آن بيندیشد)! سپس او را به محل امنش برسان ،چرا
كه آنها گروهى ناآگاهند.

اصل استحکام در سخن:
یکی دیگر از اصول ایجابی ارتباطات کالمی که قرآن به آن در آیات متعدد توجه نموده و مورد توصیه و ساارش قرار
داده تا به سبب آن از ظهور و بروز بسیار از مشکالت غیراخالقی جامعه بکاهد اصل استحکام در سخن میباشد.
قرآن به سبب شیوع شایعات فراوانی در جامعه م سلمین که موجب اذیا و آزار ح ضرت پیامبر(ص) می شد و باعث
رواج بساایاری از امور غیر اخالقی چون تهما بسااتن به افراد میگشااا در آیاتی ضاامن یادآوری از گاتگوهای زشااا
بنیاسرائیل که موجب آزار حضرت موسی (ع) میشدند به مسلمان چنین ساارش مینماید:
«یا أَیُّهَا الاذِینَ آمَنُوا ال تَکُونُوا کَالاذِینَ آذَوْا مُوسا فَبَراأَهُ اللاهُ مِماا قالُوا وَ کانَ عِنْدَ اللاهِ وَجِیهاً » (13احزاب)69:
طبق روایتا مو سا و هارون علیهماال سالم بر فراز کوه رفتند و هارون بدرود حیات گاا ،شایعهپراکنان بناا سرائیل
مرگ او را به مو سا(ع) ن سبا دادند ،خداوند حقیقا امر را رو شن ساخا و م شا شایعه سازان را بازد(عرو سی حویزی،
ج ،4ص ) 309 :بدین ج ها خداوند وجود چنین عواملی که منجر به چنین مساااائلی میگردد را به شااادت ممنوع
میگرداند .شایعه پراکنی و گاتن ن سباهای ناروا ن سبا به ح ضرت پیامبر اکرم(ص) نیز در مدینه ظهور پیدا نموده بود
که خداوند به جها پی شگیری از این م سأله د ستور به رعایا ا ستحکام در گاتار به م سلمین میکند تا از ناوذ هر گونه
گاتار ناقص در جامعه جلوگیری نماید«یا أَیُّهَا الاذِینَ آمَنُوا اتاقُوا اللاهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً ».
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طبرساای در ذیل آیه چنین بیان کرده اسااا :گاتاری درسااا بگویید که از فساااد دور باشااد و از شااایبه دروغ و
بیهودهگویا خالص و پاک بوده و ظاهرش موافق با باطنش باشد(طبرسی  ) 584 ،8 ،1372ابنکثیر در توضیح قول سدید
مینویسد :قول سدید یعنی گاتاری راسا و مستقیم که در آن هیچ کجی و انحراف وجود ندارد(ابن کثیر ،ج ،6ص)430 :
صاحب تاسیر نمونه در توضیح این حدیث و جمک آرای تاسیری منقول در این آیه میگوید «:قول سدید» از ماده سد به
معنا «محکم و ا ستوار» و خلل ناپذیر و موافق حق و واقک ا سا ،سخنا ا سا که همچون یک سد محکم جلوی امواج
ف ساد و باطل را ماگیرد ،و اگر بع ضا از ما سران آن را به معنی صواب و بع ضا به معنا خالص بودن از کذب و لغو یا
هماهنآ بودن ظاهر و باطن و یا صااال و رشاااد و مانند آن تاساایر کردهاند همه به معنا جامک فوق برماگردد ( مکارم
 ) 447 :17 ،1374بر اساس این آیه یکی از اصولی که الزم اسا در برقراری ارتباطات کالمی رعایا گردد اصل استحکام
در سخن میباشد که حرما گاتن افتراء ،اطالق نسباهای ناروا ،شایعه پراکنی ،گاتار ناقص ،و غیره از م صادیق این اصل
میباشد.
اصل استعمال قول معروف
یکی از اصول مهمی که قرآن به رعایا آن در برقراری ارتباطات کالمی به شدت به آن توصیه مینماید رعایا اصل
استعمال قول معروف میباشد ،خداوند متعال در قرآن کریم در شش آیه به رعایا این اصل در موارد متعدد توصیه نموده

 -13اى كسانى كه ایمان آوردهاید همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند و خداوند او را از آنچه در حق او مىگفتند مبرا ساخت ،و او نزد
خداوند آبرومند (و گرانقدر) بود.
 -14اى كسانى كه ایمان آوردهاید تقواى الهى پيشه كنيد ،و سخن حق و درست بگوئيد.

ک
ا سا از جمله این آیات ،این آیه میبا شد« :یا نِ ساءَ النَّبِیِّ لَ ْستُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّ ساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال تَخْ َضعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْ َم َ
الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» (15احزاب )32:
در یکی از د ستوراتی که قرآن به هم سران پیامبر بیان میکند .آن ا سا که با نرمی گاتار با مردان صحبا نکنند
بلکه با قول معروف با دیگر مردمان ارتباط کالمی برقرار نمایند مشخص اسا که حکم این آیه منحصر در همسران پیامبر
(ص) نمیباشد بلکه داللا آن عام و شامل دیگر زنان مسلمان نیز میشود(طباطبائی  ) ،309 ،16 ،1417یکی از ماسرین
َس اولَه»(احزاب )33
الص االهی وَ آتِینَ الزاکاهی وَ أَطِعْنَ اللاهَ وَ ر ُ
معاصاار با توجه به دسااتور آخر آیه که میفرماید « :وَ أَقِمْنَ ا
مینویسد :این دستورات سه گانه نشان دهنده آن اسا و لزوم بیان قول معروف مخصوص به زنان پیامبر(ص) نیسا ،بلکه
براى همگان اسااا هر چند در مورد آنان تأکید بیشااترى دارد (.مکارم )292 ،17 ،1374صاااحب تاساایر مخزن العرفان
معتقد اسا احکام بیان شده در این آیات شامل دیگر زنان مسلمان نیز میگردد چرا که حکما موجود در همه زنان یکی
اسا اما به جها انتساب همسران پیامبر به بیا رسالا در مورد آنها مهمتر اسا (بانوی اصاهانی )222 ،10 ،بنابر داللا
عام این آیه ،این آیه به اصااال شاایوه گاتگوی زنان با مردان پرداخته و بر آنها الزم و ضااروری میدارد که به آن پایبند
شوند .خ ضوع در کالم به معناى آن ا سا که به هنگام گاتگوی زنان در برابر مردان آهنآ سخن گاتن را نازک و لطیف
کنند ،تا دل مردان را دچار ریبه ،و خیالهاى شاایطانا نموده ،و شااهوتش را بر انگیزانند ،که در نتیجه باعث میشااود آن
ک سانی که که در دل بیمار میبا شند به طمک گناه افتند( ،قرطبیT 14 ،طباطبائی،308 ،16 ،1417آلو سی ،11 ،1415
 )187در این آیه از این گونه گاتگوی زنان به شاادت نهی شااده و در مقابل توصاایه به گاتگو به شاایوه معروف مینماید
عبارت «وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» یعنا سخن معمول و مستقیم بگویید ،سخنا که شرع و عرف اسالما آن را سخنی پسندیده
میداند ،سخن پ سندیده یا معروف سخنی ا سا عالوه بر مدلول خود کر شمه و ناز به آن ا ضافه ن شده با شد که منجر به
ایجاد ریبه و طمک گردد (عاملی  ،559 ،1413شوکانی ،319 ،4 ،رازی )167 ،25 ،به تعبیر یکی از ما سرین معا صر قول
معروف" (گاتار نیک و شااایسااته) معنا وساایعا دارد که ،هرگونه گاتار باطل و بیهوده و گناهآلود و مخالف حق را ناا
ماکند .همچنین مانک از ایجاد چنین توهمی میباشد که کسا تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر ص با مردان بیگانه
موذیانه یا دور از ادب نبا شد ،بلکه باید بر خورد شای سته و مؤدبانه و در عین حال بدون هیچگونه جنبههاى تحریک آمیز
داشته باشد (مکارم )297 ،17 ،در برخی آیات دیگر که عبارت « قول معروف» در سیاق مسائل مربوط به ایتام و سایهان
و بینوایان مطر شده اسا(نساء  5 :و  ) 8چنین معنای را به دسا میدهد که خطاب با ایتام و بینوایان نباید به صورت
تحقیرآمیز و از روی تکبر باشد(طبرسی )19 ،3 ،1372بلکه گاتار با آنها باید شایسته مخاطب باشد که در اینجا الزم اسا
از باب تکریم و مح با با آن ها ارت باط کالمی برقرار کرد(ط باط بایی  )316 :4 ،1417در واقک میتوان گ اا قول معروف
قولی ا سا که شای سته شأن و شرایط مخاطب میبا شد بدین جها عالمه طباطبائی در تو ضیح قول معروف مینوی سد:
«قول معروف» آن ساااخنا اساااا که مردم بر حساااب عادت آن را غیر معمولا ندانند ،که البته به اختالف عادات مردم
مختلف ماشااود» (همو )596 ،2 ،بدین جها اسااا که کالم نیکو ،زیبا ،بدور از انحراف و عیب هریک از مصااادیق قول
معروف شمرده شده اسا (طبرسی  )648 ،2 ،1372براین اساس از مجموعه این آیات چنین به دسا میآید که یکی از

 -15اى هم سران پيامبر! شما همچون یكى از آنان معمولى ني ستيد اگر تقوا پي شه كنيد پس به گونهاى هوسانگيز سخن نگویيد كه بيماردالن در
شما طمع كنند ،و سخن شایسته بگویيد!

اصول ایجابی که افراد جامعه اسالمی موظف به رعایا آن در برقراری ارتباطات کالمی میباشند اصل قول معروف میباشد
که میتواند مصادیق مختلای براساس شرایط مختلف داشته باشد.

نتیجه گیری
ارتباطات کالمی یکی از شیوههای ب سیار مهم و ا صلی ایجاد ارتباط ان سان با یکدیگر میبا شد که بخش عمدهای از
زندگی و روابط اجتماعی انسااان را در بر میگیرد قرآن به عنوان کاملترین کتاب هدایتی و تربیتی برای اصااال و هرچه
بهتر کردن این بخش مهم زندگی ان سان د ستورها و ساار شاتی را بیان کرده ا سا که آنها را میتوان در چند ا صل جمک
کرده و به دو بخش اصول سلبی و اصول ایجابی دسته بندی نمود:
الف  -اصول سلبی عبارتند از:
ا صل اجتناب از گاتار باطل ،ا صل اجتناب از ز شتگویی ،ا صل اجتناب از تبدیل کالم دیگران ،ا صل اجتناب از کاربرد
واژگان شبهه آفرین و بهانهساز.
ب  -اصول ایجابی عبارتند از:
ا صل ا ستماع اقوال ،ا صل گاتگوی نیکو با همه مردم ،ا صل ا ستحکام در سخن ،ا صل ا ستعمال قول معروف که بر
اساس این اصول به دسا آمده ،میتوان گاا موارد زیر از مصادیق آنها میباشند:
حرما دروغ ،شهادت باطل ،تهما ،غیبا ،شایعه ،گاتار ز شا ،نا سزاگویی ،تحقیر کالمی ،حرفهای کر شمهدار،
ترجیح صااادا ،غنا ،حرف چند پهلو ،کالم شااابهه آفرین ،جمالت ایهام دار ،گاتار ناقص ،پخش شاااایعه ،پخش و نقل
گزارشهای زشا ،نارین.
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