آداب سخن گفتن در برقراری روابط اجتماعی در قرآن کريم
*مريم نجفی عضو هيات علمی پيام نور
زبان از آفريده های ظريف خداست .استفاده درست از آن موجب تعامل صحيح انسانها با يکديگر و زمينه
ساز سعادت اخروی می شود.قرآن کريم ،گفتار و سخن نيکو را با صفاتی همچون ليّن،معروف ،و ...همراه
می کند .اصﻼح گفتار و اعمال را در کنار هم آورده است .قول نيک را در کنار اعمال عبادی مهم همچون
يکتا پرستی ،نيکی به والدين ،برپايی نماز و زکات آورده است ).بقره (٨٣ ،اينجاست که حديث حضرت
رسول)ص( مصداق می يابد که فرمود» :ايمان بنده استوار نشود تا دل او استوار شود و دل او استوار نشود
تا زبان او استوار شود «.قرآن گفتار نيک به پدر و مادر را مقارن توحيد خود قرار داده و فرزندان را از
كوچكترين بی احترامی در کﻼم نسبت به آنها منع كرده است).لقمان  (١٤،درباره يتيمان بطور ويژه توصيه
به گفتار خوب و مهربانانه می کند تا نيازمندى شخصيت كودك يتيم به عواطف و احساسات قلبى هم تأمين
شود و می فرمايد که بيان مطالب بايد بليغ و رسا و واضح باشد )،نساء (٦٣ ،تا برای مخاطب قابل فهم باشد
و جای بهانه گيری برای او باقی نگذارد ،بويژه نسبت به منافقان که قلب بيماری دارند و همواره بدنبال
تعابير وارونه از آيات هستند .از مومنان می خواهد با صدای بلند سخن نگويند) .لقمان (١٩،چون صدای بلند
از روی خشم بر سﻼمت روح و جسم گوينده و شنونده تأثير منفی می گذارد .از زنان می خواهد با تعبيرات
تحريك كننده توام با ادا و اطوار مخصوص و لحن هوسانگيز سخن نگويند تا بيماردﻻن در آنها طمع نكنند،
به هنگام گفتگو ،جدى و بطور معمولى سخن بگوييد).احزاب (٣٢،هنگامی انسانها يکديگر را مﻼقات می
کنند سﻼم کنند ،چون سﻼم موجب الفت بين قلوب می شود و کينه ها را از بين می برد.سﻼم در جواب
سخنان جاهﻼنه کافران و يا نادانان برای ترک نزاع و نشان دادن بی اعتنايی بکار نيز می رود) فرقان(٦٣ ،
خداوند در قرآن سخنان خبيثی مانند دروغگويی ،مجادله باطل ،سوگند دروغ ،تمسخر و ...را نکوهش می
کند زيرا به آرامش و امنيت فرد و جامعه آسيب می زند .هدف دروغ گويان يا منافع مادی است ،مانند :دست
يافتن به غنايم )نساء (١٤١،تمسخر بی احترامی به يکديگر را در جامعه رواج می دهد و محبت را در دلها
می ميراند.
برای فهم گفتگوی مخاطب ،دو مهارت عمده گوش دادن و ديگری همدلی ﻻزم است .کافران به دليل همراه
نشدن قلبشان با پيامبر)ص( نمی توانستند به سخنان او گوش دهند و واقعيت سخنان پيامبر را درک نمی
کردند .خودبينی و کم انگاشتن ديگران ،دليل ديگر ناتوانی در شنيدن بود ) .بقره  (١٣ ،زبان بدن جايگزين
پيامهای کﻼمی می شود يا پيامهای کﻼمی را تقويت می کند يا در جهت خﻼف و رد پيامهای کﻼمی عمل می
کنند .قرآن برای زبان بدن توصيه هايی می کند که سبب موثر و مفيد بودن زبان بدن می شود و عيبهای که
از اين طريق بر رابطه وارد می شود را متذکر می شود و از آن نهی می کند.

در اين مقاله با روش توصيفی و تحليلی به بررسی آيات قرآن کريم درباره آداب سخن گفتن و
ملزومات آن يعنی شنيدن و زبان بدن پرداختيم و دراين باره سعی کرديم از تفاسير قرآن و روايات
در تحليل مطالب کمک بگيريم و در برخی موارد از نظرات روانشناسی بهره برديم

خداوند در قرآن توصيه هايی درباره شيوه تکلم بيان کرده است که برای سﻼمت جامعه و اصﻼح روابط
اجتماعی ﻻزم است .درباره محتوا و شيوه بيان و لحن کﻼم سفارش به سخن نيک و استوار و بليغ می کند
تا کارايی سخن در برقراری روابط صحيح به بهترين شکل ممکن باشد .اصﻼح اعمال را به اصﻼح
گفتار پيوند داده است .از دروغ گويی ،تمسخر و ...نهی می کند چون موجب سلب اعتماد مردم به
يکديگر ،حس خود برتر بينی و اختﻼف و نفاق و بی محبتی بين مردم می شود .گوش دادن همراه با تفکر
و تعقل و پرهيز از خودبزرگ بينی و تمسخر در حين شنيدن سخن ديگران را از عناصر مهم در
ارتباطات اجتماعی می داند .زبان بدن را در تعامل مدنظر قرار می دهد و نکاتی را درباره آن می گويد.

بببببب

توصيه های قرآن درباره نحوه استفاده از سخن و ملزومات آن سبب تعامل قوی ،مؤثر و
مفيد بين افراد می شود .شادی ،احترام ،اعتماد و درک متقابل را در جامعه رواج می
دهد .عزت نفس همه افراد جامعه حفظ می شود .قدرت گوش دادن و فهم سخن را به
عنوان يک عنصر جدايی ناپذير ارتباط اجتماعی شرح می دهد .محدوده روابط زن و
مرد نامحرم را مشخص و تبين می کند .بطور کلی سند تعامل کﻼمی را برای يک جامعه
فعال و سالم ترسيم می کند

انصاريان ،حسين  ،١٣۶٧ ،عرفان اسﻼمی  :شرح جامع مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه  ،جلد  ، ١٠چاپ اول  ،ناشر :انتشارات پيام آزادی .
فرهنگی  ،علی اکبر  ،١٣٧۴ ،ارتباطات انسانی  ،جلد اول :مبانی  ،انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا
مکارم شيرازی  ،ناصر  ، ١٣٧۴ ،تفسير نمونه  ،تهران  ،دار الکتاب اﻻسﻼميه .
موسوی همدانی  ،سيد محمد باقر  ، ١٣٧۴ ،تفسير الميزان ،ترجمه :سيد محمدباقر موسوی همدانی ،قم  ،دفتر انتشارات اسﻼمی جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

