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چکیده
ارتباطات کالمی یکی از شیوههای بسیار مهب و اصلی در ایجاد ارتبا انسانهاا باا یکادیگر
میباشد که بخش عمدهای از زندگی و روابط اجتماعی انسان را در بر میگیارد .قارآن باه عناوان
کاملترین کتاب هدایتی وتربیتی برای اصالح و هرچاه بهتار کاردن ایان بخاش مهاب از زنادگی
انسانها ،دستورها و سفارشاتی را بیان کرده است که آنها را میتوان در چند اصل جماع کارده و
در قالب منرومه و چهارچوبی اراله داد که قابل تفریع بر مصادیق متعدد باشاد ایان اصاول در دو
بخش اصول سلبی واصول ایجابی دسته بندی شاده اسات کاه اصاول سالبی عبارتناد از  :اصال
اجتناب از گفتار باطل ،اصل اجتناب از زشتگویی ،اصال اجتنااب از تبادیل کاالم دیگاران ،اصال
اجتنباب از کاربرد واژگان شبهه آفرین و بهانه ساز و اصول ایجابی عبارتند از اصل استما اقاوال،
اصل گفتگوی 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 است .
واژگان للیدی :ارتباطات ،کالم ،گفتار ،اخالق ،قرآن ،تفاسیر فریقین

 -1استادیار دانشگا عالمه طباطبائی Khalat.hesam@gmail.com
 -2مدرس دانشگا زنجان
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ارح مسأله
ارتباطات میان انسانهاا باه دو دساته کلای تقسایب مایشاود ارتباطاات رفتااری و
ارتباطات کالمی .در قرآن کریب مجموعه ارتباطات اعب از رفتاری وکالمی را با «ذات بین»
تعبیر کرده که مؤمنین را به اصالح آن توصیه وسفارس میکند در واقع اصالح ذات الباین
به معنى اصالح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیب پیوندها میباشد(رازی ابوالفتوح:9 14 ،
 ،57فاضاال المقااداد ،254 :1 1419،مکااارم  ،83 7 ،1374طبرساای ،796 ،4 ،1372
شوکانی  )326 ،2 ،1414بىمباالتى در اصاالح ارتباطاات اعضاای مجتماع بشاری سابب
سردى روابط ،پیدایش ذهنیت منفى در دیگران ،محدود شدن ارتباطات و موجاب انازواى
اجتماعى و در نهایت سبب گسست جامعه میگردد و بدیهی است که مقابلاه باا تضایعف
اجتما بشری از جمله اصول اساسی دین مبین اساالم مایباشاد(طباطبایی،18 ،1417 ،
 )324یکی از مباحث مهب ارتباطات ،ارتباطات کالمی میان افراد اجتما اسات مننراور از
ارتباطات کالمی در این مقاله به معنای اعب آن یعنای شاامل ،گفتار،ساخن ،گفتگاو ،نقال
قول ،خطباه و ساخنرانی مایباشاد کاه هماه اناوا و اقساام ارتباطاات کالمای و حتای
محاورههای عمومی را نیز در برمیگیرد ،ارتباطات کالمی میتواند حاکی از عقاید انسانهاا
باشد و نحوه تعامل در ارتباطات کالمی میتواند بیانگر قسامت بزرگای از سابک زنادگی
یک فرد یا جامعه باشد .همچنین است ،نحوهها وشیوههای ارتباطات کالمی در هر جامعاه
که یکی از ابزارهای مهب نشان دهنده و حتی انتقال دهنده فرهنا آن جامعاه مایباشاد
.در میان اندیشمندان اسالمی برخی از جنبههای ارتباطات کالمی مورد بحث وگفتگو قرار
گرفته و تألیفاتی درباره آنها نگاشته شده است که از جمله آنها میتوان باه تألیفاات ذیال
اشاره نمود که با موضو اخالق مناظره تألیف شدهاند مانناد آداب التخاطاب ،نوشاته میار
محمد عباس بن على( ،متوفى  1306ه .ق) آداب البحث و المناظره نوشته میر غیاثالدین
حسینى دشتکى( ،متوفى  948ه .ق) آداب البحاث نوشاته کماالالادین میاثب بان علاى
بحرانى( ،متوفى  679ه .ق) آداب المناظره نوشته شیخ مهذبالدین احمد بن عبدالرضا که
در  1081ه .ق به نگارش درآمده است ،آداب المناظرهی نوشته شیخ سلیمان بن عبداللَّاه
الماحوزى( ،متوفى  1121ه .ق) آداب المناظرهی ،نوشاته احماد بان اساماعیل جزالارى،
(متوفى  1149ه .ق) بدیهی است که این نوشتهها و رساالههاا تنهاا باه بخشای از مساأله
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ارتباطات کالمی پرداخته و در مقام تبین آداب مناظره برآمده است ،این درحالی است کاه
ارتباطات کالمی بسیار فراتر از مسأله مناظره میباشد.
دین مقدس اسالم با توجه به اهمیت فراوانی که باه ساالمت فضاای روانای جامعاه
اسالمی میدهد بدین جهت تمام تالش خود را مصروف آن میسازد که از هر عااملی کاه
موجب ایجاد فضای غیر مطلوب و ناسالب روانی در جامعه و اذهان و نفوس افراد مایشاود
ممانعت به عمل آید و تاحد ممکن فضای حاکب در فرهن جامعه و اخالق افاراد ،شااکله
مهذب و مزکی بر خورد بگیرد .روشن است که نو ارتباطات کالمی در میان افراد یکای از
عوامل ایجاد فضای سالب و ناسالب روانی میباشد.
اکنون پرسش آن است که با توجه به گستره بسیار زیاد ارتباطات کالمی و همچنین
اهمیت آن در تهذیب اخالق افراد و تصفیه فرهن جامعه ،آیا قرآن به عنوان کتاب جاامع
هدایتی و تربیتی توجه به این مهب نموده است؟ و در صورت مثبات باودن پاساخ آیاا باه
صورت موردی به بررسی این مسأله اقدام نموده است و یا اصولی را بارای سااماندهی ایان
مهب در نرر داشته است؟ آیا میتوان با بررسی وتحلیل آیات قرآن منروماه و چهاارچوبی
از ا صول را اراله داد که قرآن براساس آن به تنریب ارتباطات کالمی جوامع بشری پرداخته
است ؟ و بتوان با تفریع این اصول مصادیق متعدد و فروان ارتباطات کالمی را در ذیال آن
جمع بندی کرد ؟
با یک بررسی دقیق روشن میگردد قرآن از این مهب غافل نباوده بلکاه باه طراحای
برخی اصول کلی جهت تنریب صحیح ارتباطات کالمی جوامع انساانی توجاه داشاته کاه
میتوان آن را در قالب دو بخش کلی ،اصول سلبی و اصول ایجابی دسته بنادی کارد ایان
مقاله در پی پاسخ به این پرسش با تکیه بر تفاسیر معتبر فریقین به تحلیل و بررسی آیات
قرآن پرداخته است .
اصول سلبی ارببااا لالمی
اصول سلبی ارتباطات کالمی به آن دسته از اصولی گفته میشود کاه از نرار قارآن
الزم است از جملگی آنها به هنگام برقراری ارتباطات کالمی ،از آنها اجتناب و پرهیز شود،
عدم رعایت این اصول موجب تضعیف ارتباطات کالمی میشاود و مایتواناد مفسادههاای
متعددی را در جامعه اسالمی ایجاد نماید ،این اصول عبارتند از:
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اصل اجتنا ،از گفتار باال
یکی از اصول بسیار مهمی که به هنگام تخاطب و ایجاد ارتبا کالمای بایاد رعایات
گردد اصل اجنتاب و پرهیز از هرگونه گفتن ،سخن باطل میباشد .دین مقادس اساالم باا
توجه به اهمیت فراوانی که به سالمت فضای روانی جامعه اسالمی مایدهاد بادین جهات
تمام تالش خود را مصروف آن میسازد که از هر عااملی کاه موجاب ایجااد فضاای غیار
مطلوب و ناسالب روانی در جامعه و اذهان و نفوس افراد مایشاود ممانعات باه عمال آورد
روشن است که نو ارتبا کالمی در میان افراد ،یکی از عوامل ایجاد فضای سالب و ناسالب
روانی میگردد بدین جهت قرآن کریب به عنوان یکی از منابع اصلی مبین اخاالق اساالمی
یکی از اصول اخالقی ارتباطات کالمی را چنین بیان میکند :
3

«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » (حج )30:
واژه«الزور» به معنی باطل میباشد ،اگر چه در بسیاری از روایات مصدور از المه اهل
البیت( ) قول الزور تفسیر به گفتار غنا شده است که در فقه اسالم خواندن و شانیدن آن
حرام میباشد(رک  :حلی 209 ،2 ،حر عاملی  93 ،1403شهید ثاانی ) 212 ،3 1410
و در روایتی از یکی از یاران امام صادق ( ) بنام زیاد الشاحام چناین بیاان شاده :از اماام
صادق ( )تفسیر آیه را پرسیدم که گفت منرور از قول زور غنا میباشاد(کلینای ،1429،6
 ،436ابن حیون ،21 ،2 ،1385صدوق )58 ،4 ،1413
روشن است که«قول الزور» در آیه مذکور مطلق بوده و نمیتوان داللت آن را در غناا
محصور ساخت بلکه بیان غنا از مصادیق«قول الزور» مایباشاد اماام علای ( ) در روایتای
منقول از تحف العقول باا عباارت«ال تشاهدوا قاول الازور »از شاهادت باه قاول زور نهای
میکند(ابن شعبه حرانى  )109 ،1363همچنین امام بااقر ( ) قاول زور را شاهادت دروغ
معنی میکند(ابن حیون ) 508 ،2 ،1385برحسب اقتضا و ظاهر آیه عبارت«قاول الازور»
مطلق بوده و شامل تمامی اقوال باطل و حرام میگردد ،این بیان از آیه در کاالم بسایار از
مفسااران آمااده اساات« :مطلااق اقااوال باطلااه و محرّمااه زور اساات بایااد اجتناااب کاارد»
(طیااب 296 ،9 ،1378طباطبااالی ) 372 ،14 ،1417شاایخ طوساای در تفساایر ایاان آیااه
مینگارد:
 -3از پلیدیهاى بتها اجتناب کنید! و از سخن باطل بپرهیزید!
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«از اصحاب ما امامیه در تفسیر این آیه چنین روایت شده که مراد از رجس باازی باا
شطرنج و نرد و سایر انوا قمار میباشد و مراد از قول الزور دروغ است همچناین اصاحاب
روایت کردهاند که در آن غنا و سایر گفتارهای بیهوده و لهو نیز داخل میباشاد» (طوسای
(بی تا) )312 ،7 ،مفسرین اهل سنت معنای اطالقی آیه را بیان کرده«قاول الازور» را باه
مطلق کالم باطل و دروغ تفسایر نماودهاند(بیضااوی155 ،3 ،1418زمخشاری ،3 ،1407
 155شوکانی )534 ،3 ،1414طبری قدیبترین مفسر روایی اهال تسانن در تفسایر آیاه
چنین مینویسد :در آیه اجتنبوا قول الزور» اجتناب از سخن دروغ میباشاد(طبری،1412
)112 ،17
روشن است که ظاهر آیه که قول زور در آن به معنای گفتار باطل ترجمه میشود باا
روایتهای ی که از ساحت المه معصومین( ) در بیان این آیه وارد شاده کاه آن را باه غناا
تفسیر کرده است به راحتی قابل جمع میباشد چرا که روایت در مقام بیان مصادیق قاول
زور میباشند قول زور در اصل به معنى گفتار و سخن دروغ و باطل و خارج از حد اعتادال
مىباشد بدین جهت در برخی از احادیث اوثان به شطرنج تفسیر شده اسات کاه ناوعى از
قمار میباشد و قول زور به غنا که نوعی ازخوانندگى حرام مایباشاد و شاهادت باه باطال
تفسیر شده است که در واقع این موارد از قبیل بیان بعضى از افراد این کلى مىباشاد ،ناه
به معنى انحصار مفهوم(رک :مکاارم ) 92 ،14 ،1374آنچاه کاه از ایان گفتاار باه دسات
میآید آن است که یکی از اصولی که در برقراری ارتباطات کالمی الزم است رعایت گاردد
اصل اجتناب از گفتار باطل میباشاد مایتاوان گفات احکاامی چاون حرمات دروغ بیاان
سخنان باطل و غیر واقع ،بیان مباحث غیر علمی و غیر عقلی ،شهادت غیر واقعای و غیاره
را میتوان از مصادیق این اصل دانست
اصل اجتنا ،از زشتگویی:
4

«ال یُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ » (نساء ) 148:
در کالم برخی مفسران عدم حب به معنای بغض تفسیر شده است (شاوکانی،1414
 ) 612 ،1لذا آیه در مقام آن است که خداوند اظهار و جهار باه ساوء را مبغاوض معرفای
 - 4خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود ،بدیها را اظهار کند
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کرده است ،با توجه به تتبعی که به عمل آمد از مفسرین کسی مشاهده نشد کاه بار ایان
نرر قالل باشد که« ال یحب اهلل »به معنای بغض نبوده لذا معنای آن ایان اسات جهار باه
سوء را خداوند مبغوض نمیداند بلکه محبوب نیز نمیداند لذا امری مباح میباشاد .بادین
رو آلوساای بطااور صااریح ماایگویااد محباات نداشااتن خداونااد کنایااه از غضااب او اساات
(آلوسی) 177 ،3 ،1415عالماه طباطباالی در ایان بااره ماینویساد :و ماراد از" دوسات
نداشتن" ،این است که در شریعت خود آن را نکوهیده شمرده است (طباطباالی،5 ،1417
)123
«الجهاار» در کااالم اکثاار مفسااران بااه معنااای اظهااار و اعااالن و اذاعااه معنااا شااده
است(صادقی  ،102 ،1419خانی رضا 240 ،4 ،1372حساینى شااه عبادالعریمى،1363
 627 ،2سمرقندی )352 ،1 ،به تعبیر یکی از مفسران معاصر« :منراور از کلماه" ساوء"
هر گونه بدى و زشتى بوده و منرور از" جهر  ...من القول" هر گونه اباراز و اظهاار لفراى
است ،خواه به صورت شکایت باشد یا حکایت ،یا نفرین ،یا مذمت ،و یا غیبت و مفهوم آیاه
منحصر در این موارد نبوده بلکه هر نو بدگویى را شامل مایشاود» (رک  :مکاارم،1374
)403 ،14
با توجه به اینکه خدواند تبارک و تعالی ستار العیوب است بدین جهت دوست نادارد
که انسانها پردهدرى کنند و عیوب مردم را فاش سازند و آبروى آنها را ببرند-روشن است
که هر انسانى معموال دارای نقا ضعف پنهانى میباشد که اگر بنا شود این عیاوب اظهاار
گردد یک نو روح بدبینى بر سراسر جامعه ساایه ماىافکناد ،و همکاارى انساانهاا را باا
یکدیگر مشکل میسازد ،بنا بر این باه سابب اساتحکام و تقویات پیونادهاى اجتمااعى و
انسجام نهادهای جمعی و بخاطر رعایت و حفاظ شاأن و کرامات انساان ،بار طباق اصال
اجتناب از زشتگویی دین مقادس اساالم از هرگوناه ناسازاگویی و زشاتگاویی و اظهاار
بدیها و زشتهای دیگران نهی نموده است
زشتگویی در نزد پروردگار چنان قبیح است که آیه مبارکه به طور مطلق از آن نهی
میکند و حتی به مسلمانان اجازه نمیدهد که نسبت به مشرکین و باتهاای آنهاا ناسازا
گویند( .انعام )108 :
مرحوم عالمه طباطبالی در تبین این اصل چنین بیان میکند« :و کلمه" بالسوء مان
القول " به معناى هر سخنى است که درباره هرکسى گفته شود ناراحت ماىگاردد ،مثال
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نفرین و فحش ،چه فحشى که مشتمل بر بدىها و عیبهاى طرف باشد و چه فحشى کاه
در آن بدىهایى به دروغ به وى نسبت داده شود ،همه اینها ساخنانى اسات کاه خاداى
تعالى جهر به آن را و یا به عبارت دیگر اظهار آن را دوست نمىدارد(طباطباالی ،5 ،1417
)123
برخی از مفسرین از این آیه چنین برداشات کاردهاناد کاه هرگوناه اظهاار عیاوب و
بدیها وقباحتهای مردم را خداوند روا نمایدارد (رازی فخرالادین  )253 ،11 ،1420در
همین راستا خدواند هرگز اجازه اشاعه فحشا را به مسلمین نمیدهاد« :انَّ الَّاذِینَ یُحِبُّاونَ
أَن تَشِیعَ الفاحِشَه ی فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُبْ عَذابٌ أَلِیبٌ فِی الدُّنیا وَ الآخِرَه ی وَ اللَّهُ یَعْلَبُ وَ أَنتُبْ
5

ال تَعْلَمُونَ » (نور)19:
باید دقت کرد این دوست داشتن اگرچه به مرحلهى عمل نرسد باعاث گرفتااری در
عذاب دردناک خواهد بود ،چنین تعبیری مبین نهایت تأکید در پرهیز و اجتباب از شایو
و رواج گناه و زشتی است .از دیگر سو باید توجه داشت فحشاء برخالف تصور عاماه ماردم
دارای معنای مطلق وگسترده میباشد لذا شأن نزول آیه منجر به آن نگردد که گمان شود
که"اشاعه فحشاء" منحصر به این است که انسان تهمت و دروغ بى اساسى را در مورد زن
و مرد با ایمانى نشر دهد ،و آنها را به عمل منافى عفت متهب سازد ،بلکاه ایان ماورد تنهاا
یکى از مصادیق واژه فحشاء میباشاد ،اصاطالح قرآنای فحشااء مفهاوم وسایعى دارد کاه
هرگونه نشر فساد و اشاعه زشتیها و پلیدیها و کمک به توساعه آن را شاامل ماىگاردد
(رک  :مکارم  )403 ،14 ،1374لذا بر اساس این آیه گفتگو هرگز نباید منجار باه اشااعه
فحشاء گردد .در کنار این آیه بر حسب حدیث«:من أذا فاحشهی کان کمبتدیها» (مفیاد
 ،229 ،1413برقاای ،104 ،1 ،1371کلیناای ،356 ،2 ،1429مجلساای )38 ،70 ،1403
کسانی که موجب نشر فحشاء میگردند به منزله انجام دهندگان فحشاء محسوب شدهاناد
لذا به شدت از حصول چنین گفتگوهای هشدار داده شده است.
گفتگوهای مربو به فاواحش موجاب زوال قابح زشاتیهاا گشاته و روز باه روز از
حساسیت مردم نسبت به آن میکاهد و ظهور چنین رفتارهایی را در چشب مردم و جامعه
 -5کسانى که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد ،عذاب دردناکى براى آنان در دنیوا و
آخر

است و خداوند مىداند و شما نمىدانید.
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عادی میسازد از طرفی ممکن است عامالن چنین فعلی از کار خود پشیمان گشته و توباه
نمایند و یا آبروی عدهای بی گناه از بین رود بدین جهت است که در احادیث اخالقی دین
مقدس اسالم به جهت جلوگیری از وقو چنین رفتارهایی ابتدا از راوی خواسته شاده کاه
به هنگام مشاهده و شنیدن چنین اخباری دیگران را تکذیب کارده و قاول کسای کاه در
مورد او سخن میرود را تصدیق نماید.
«کذّب سمعک و بصرک عن أخیک ،و إن شهد عندک خمسون قسامه ی .و قال لاک
قوال فصدقه و کذّبهب » (کلینای  ،355 ،1 ،1429دیلمای ،405 ،1408حار عااملی،1429
 (295 ،12از آنچه را که نسبت به مؤمنی میشنوی گوش و چشب خود را تکذیب کن اگر
پنجاه نفر نسبت به بدی او نزد تو قسب بخورند شهادت آنها را تکاذیب کان و ساخن او را
بپذیر .از این روست که شر مقدس هشدار داده که هرکس در مورد ماؤمنی هرچیازی را
که میشنوند و میبیند نقل نکند«:من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته أذناه ،فهو من
الّذین قال اللّه عزّ و جلّ ":إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّاون» (کلینای ،82 :4 ،1429 ،مفیاد227 ،شاهید
ثانی  ،11 1390مجلسی) 429 ،10 ،1404
در این راستا است که به شدت نسبت به کسانی که این مسأله را رعایت نکنند وعید
6

دوزخ داده شده است برطبق حدیث پیامبر اکرم(ص) (کبیار مادنی ) 37 ،5 ،هماه امات
عفو شامل حالشان میشود مگر مجاهران،بر حسب گفتار علمای فقه الحدیث مجاهر کسى
است که از اعمال بد دیگران خبر دهد (طیاب  )328 :1 ،1378براسااس مباحاث مطارح
شده چنین به دست میآید که اجتناب از زشتگاویی از دیگار اصاول اخالقای ارتباطاات
کالمی میباشد میتوان گفت که حرمات احکاامی چاون اشااعه فحشااء ،افشاای عیاوب،
نفرین ،تهمت ،غیبت ،گزارش کردن گناهان ،پخش و نقل گزارشهای زشت ،ناسزا گاویی،
از مصادیق این اصل میباشند که از بازگویی آنها نهی شده است.
اصل اجتنا ،از ببدیل لالم دیگران:
یکی از اصول بسیار مهب اخالقی که باید در برقراری ارتباطات کالمای رعایات گاردد
اصل اجتناب از تبدیل و تغییر گفتار دیگران میباشد قارآن در ایان راساتا کساانی را کاه
کالم را تغییر و تبدیل به چیز دیگر میکنند را ظالب میشامارد در یکای از داساتانهاای
« -6کل امّتى معا

الّا المجاهرون»

اصول اخالیقی ارببااا لالمی در یقرآن41 //

مربو به قوم بنی اسرالیل که در قرآن مطرح گشته این گونه است که قوم بنای اسارالیل
دستور داده مایشاود تاا وارد بیات المقادس گشاته و از نعماتهاای فاراوان آن هرچاه
میخواهند بخورند (آغازی مالحویش )45 ،5 ،1382بدین جهت به آنها دساتور داده شاد
تا از در معبد بیت المقادس باا خضاو و خشاو وارد گردناد(رازی فخرالادین ،3 ،1420
 ،522ابن أبی حاتب  )116 :1 ،1419و بگویند :خداوندا گناهاان و سایئات ماا را بریاز تاا
خداوند آنها را ببخشد ،و به نیکوکاران پاداش زیادتری عنایت نماید اما افاراد ساتمگر ایان
سخن را تغییر داده و آن را عوض کردند و به جاى آن جمله استهزاء آمیز و تمساخرانهای
مىگفتند ،قرآن در این راستا میفرماید که خداوند به خااطر چناین رفتارشاان عاذابی از
آسمان برای آنها فرستاد :
«وَ إِذ قُلنَا ادْخُلُوا هذِهِ القَریَه ی فَکُلُوا مِنها حَیْثُ شِئتُبْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الباابَ سُاجدداً وَ
قُولُوا حِطَّه ی نَغفِر لَکُبْ خَطایاکُبْ وَ سَنَزِیدُ المُحْسِنِینَ (بقره  )58:فَبَددلَ الَّاذِینَ ظَلَمُاوا قَاوْالً
7

غَیْرَ الَّذِی قِیلَ لَهُبْ فَأَنزَلنا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السدماءِ بِما کانُوا یَفسُقُونَ » (بقاره :
)59
آیه به صراحت بیان میکند که گروهی قول گفته شاده را تبادیل باه چیاز دیگاری
کردند بدین جهت ظالب شمرده شاده و مساتحقق گرفتااری در عاذاب گردیدناد ( طیاب
) 10 ،6 ،1378
در این آیات همچنان که قرآن کسانی را کاه قاول وگفتااری را از موضاع اصالی آن
تغییر و به چیز دیگری تبدیل میکنند را ظالب میشمارد و به آنها وعاده عاذاب مایدهاد
همچنین در این جهت است که این کار را از مصادیق خیانت محسوب و معرفی مینماید :

 - 7و (به خاطر بیاورید) زمانى را که گفتیم« :در این شوهر [بیوت المقودس] وارد شووید! و از نعمتهواى
فراوان آن ،هر چه مىخواهید بخورید! و از در (معبد بیت المقدس) با خضوع و خشووع وارد گردیود! و
بگویید« :خداوندا! گناهان ما را بریز!» تا خطاهاى شما را ببخشیم و به نیکوکاران پاداش بیشترى خوواهیم
داد
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« فَبِما نَقضِهِبْ میثاقَهُبْ لَعَنَّاهُبْ وَ جَعَلنا قُلُوبَهُبْ قاسِیَه ی یُحَرِّفُونَ الکَلِبَ عَن مَواضِاعِهِ َو
نَسُوا حَرًّا مِمدا ذُکِّرُوا بِهِ وَ ال تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خالِنَه ی مِنهُبْ إِالَّ قَلایالً مِانهُبْ فَااعْفُ عَانهُبْ وَ
8

اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُحْسِنین » (مالده )13:
از مجموعه ی این آیات چنین به دست میآید که تبدیل کالم گوینده به چیز دیگر
یکی از موضوعاتی است که در بینش شر مقدس اسالم از آن به شدت نهی شده اسات و
این را میتوان در قالب اصل اجتناب از تبادیل کاالم دیگاران ،باه عناوان یکای از اصاول
اخالقی مورد نرر قرآن درباره ارتباطات کالمی ،محسوب داشت ،این اصل کلای در اخاالق
اسالمی و دانش حدیث دارای مصادیق متعددی چاون رعایات امانتاداری در نقال قاول و
تحمل حدیث حرمت تحریف به زیاده یا به نقصان میباشد .
اصل اجتنا ،از لاربرد واژگان شبهه آفرین وبهانه ساز
یکی از اصول سلبی که قرآن از مؤمنین میخواهد از کاربرد آنها در ارتباطات کالمای
خودشان از آن پرهیز نمایند استعمال واژگانی است کاه موجاب ایجااد شابهه در جامعاه
اسالمی شده و به دیگران علی الخصوص دشمنان بهانهای برای تضعیف مسلمانان میدهد.
9

یکی از صریحترین آیاتی که در آن قرآن به این مسأله توجه نموده اسات آیاه 104
سوره بقره میباشد که میفرماید  «:یا أَیُّهَا الَّاذینَ آمَنُاوا ال تَقُولُاوا راعِناا وَ قُولُاوا انرُرناا وَ
اسْمَعُوا وَ لِلکافِرینَ عَذابٌ أَلیبٌ »

10

در این سوره خدواند مؤمنین را از به کاار باردن واژه «راعناا» نهای کارده و توصایه
میکند به جای آن از واژه «انررنا» استفاده نمایند ،در نگاه مفسران فریقین واژه «راعناا »

 -8ولى بخاطر پیمانشکنى ،آنها را از رحمت خویش دور سواختیم و دلهواى آنوان را سوخت و سونگین
نمودیم سخنان (خدا) را از موردش تحریف مىکنند و بخشوى از آنچوه را بوه آنهوا گوشوزد شود بوود،
فراموش کردند و هر زمان ،از خیانتى (تاز ) از آنها آگا مىشوى ،مگر عود کموى از آنوان ولوى از آنهوا
درگذر و صر

نظر کن ،که خداوند نیکوکاران را دوست مىدارد

 -9آیه دیگری که به مسئله توجه نمود آیه  46سور نساء میباشد
 -10اى کسانى که ایمان آورد اید ،نگویید« :راعنا» ،و بگوییود« :انظرنوا» ،و بشونوید و کوافران را عوذابى
دردناک است.

اصول اخالیقی ارببااا لالمی در یقرآن43 //

در لغت عربی به معنی مدار کن با ما ،و یا به حرف ما گوش بدار مایباشاد(حقی بروسای،
بی تا) ،197 :1 ،حسنى أبوالمکارم  ،9 ،1381طوسی(بی تا)  ) ،387 :1اما در لغات یهاود
واژه راعنا از کلمه رعونه به معنای غیر از آنچه که مسلمین از آن اراده مایکردناد ،داللات
میکرد ،برخی از مفسرین بیان کردهاند که این واژه در لغت یهود به معنای چوپانی کن ما
را گفته شده است (مکارم )385 :1 ،فخر رازی این واژه را در لغت یهود باه معناای بشانو
هرگز نشنوی معنا نمودهاند( رازی فخرالدین ) ،634 :3 ،1420طبرسی و بسیاری دیگار از
مفسران برآنند این واژه داللت به حمق و سستی میدهد(طبرسای )343 :1 ،1372عماده
مفسران این واژه را در لغت یهود داللت بر استهزاء گرفتهاند اگر معنای دقیق و مورد ماراد
«راعنا» در لغت یهود مشخص نیز نباشد ،دالیل و قراین متعدد نشان میدهد که ایان واژه
داللت به امر باطلی مینموده است امام باقر علیه السالم در تبین ایان مساأله مایفرمایاد
کلمه «راعنا» در لغت عبرى برای دشنام به کار میرفته و منرور یهود از اطالق آن هماان
دشنام بوده است (عروسی حویزی ) 115 :1 ،1415آنچه که مورد اشااره آیاه اسات ایان
میباشد که واژه راعنا اگر چه در لغت عربی به معنی مهلت بده و مدارا کن مایباشاد اماا
چون در لغت عبری معنای دیگری چون تحمیق کردن میدهد ،الزم است ماؤمنین از باه
کار بردن آن اجتناب نمایند همچنان که در شأن نزول آیه آمده است که مسالمانان صادر
اسالم هنگامى که پیامبر اکرم(ص) مشغول سخن گفتن میشد و بیان آیات و احکام الهاى
مىنمود برخی از مسلمانان از ایشان میخواستند اندکی با تانی مطالب را اماالء نمایاد تاا
آنها قادر به درک و ضبط آن شوند(سایوطی  ) 104 :1 ،1404لاذا از حضارت رساول اهلل
(ص) میگفتند راعنا یعنی رعایت کن با ما که براى یهود دستاویزى پیدا شده باود کاه از
آن واژه سوء استفاده میکرد و مسلمین و حضرت پیامبر را به اساتهزاء مایگرفات بادین
جهت آیه فوق نازل گردید و براى جلوگیرى و ممانعت از این سوء اساتفاده باه مسالمانان
دستور نماود از کااربرد واژگاان شابهه آفارین و بهاناهسااز پرهیاز نمایناد لاذا باه جااى
عبارت"راعنا" ،از جمله"انررنا" استفاده کنند .روشن است که واژه انررنا در عین حال که
همان معنای مقصاود مسالمین را از راعناا مایرسااند از ساوء اساتفاده دشامن ممانعات
مینماید .میتوان گفت بیان حرفهای چند پهلو ،کالم شبهه آفرین ،جماالت ایهاامدار از
مصادیق این اصل میباشند که به اجتناب از آن توصیه شده است .
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اصول ایجابی ارببااا لالمی
دسته دوم از اصول اخالقی ارتباطات کالمی در قرآن که الزم است به هنگام برقراری
ارتبا کالمی از طارف مسالمانان رعایات گاردد در ایان نوشاتار ،عناوان اصاول ایجاابی
ارتباطات کالمی ،بر آنها اطالق شده اسات کاه در ایان بخاش باه بررسای آنهاا پرداخات
میشود
اصل استماع ایقوال:
یکی از اصول بسیار مهمی که در برقراری ارتباطات کالمی باید رعایات گاردد اصال
شنیدن سخنان همه میباشد تا در نتیجه آن انسان بتواند حارفهاا و نرریاات صاحیح را
بررسی و انتخاب نماید ،خدواند چنین انسانهای را که اقوال متعادد را مایشانوند آنگااه
بهترین آنها را انتخاب وگزینش مینمایند را بندگان راه یافته و هدایت شده خود میداند
«فَبَشِّر عِبَاد الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَیَتَّبِعُاونَ أَحْسَانَهُ أُوْلَئاکَ الَّاذِینَ هَادَلهُبُ اللَّاهُ وَ
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أُوْلَئکَ هُبْ أُوْلُوا الأَلبَابِ» (زمر  17و  )18در اینکه "قول" در جملاه «یَسْاتَمِعُونَ القَاوْلَ»
(سخنان را مىشنوند) به چه معنا میباشد در میان مفسران اختالفهایی وجود دارد و هار
یک از آنها تفسیرهاى گوناگونى را مطرح کردهاند :زجاج منرور از قول را به"قرآن" تفسیر
کرده است لذا در نرر وی پیروی از احسان باه معناى پیاروى از طاعاات ماىباشاد (رک:
طبرسی )770 ،8 ،بعضى دیگر از مفسارین داللات آیاه را باه مطلاق اوامار الهاى تفسایر
کردهاند خواه در قرآن باشد یا غیر قرآن(.همو ،هماان ) شاوکانی از مفسارین دوره میاناه
«یستمعون القول» را به قول حق تفسیر نموده و مراد از تبعیت از قول احسن را تبعیت از
قول محکب معرفی میکند ( شوکانی )523 ،4 ،مشاخص اسات کاه تعمایب یاا تخصایص
عبارتها و عدول از ظواهر داللت آیات نیاز به دلیل و قرینه میباشد ،اما آنچه که باه نرار
میرسد صحیح باشد و بتواند تبین دقیقتری از آیه مورد نرر نمایاد آن اسات هایچگوناه
دلیلى بر این گونه تفسیرهاى محدود در دست نمیباشد لذا قراین و اماراتی جهات عادول
 -11بشار

بد بندگان مرا آنها که سخنان را مىشنوند ،و از نیکوترین آنها پیروى مىکنند آنهوا کسوانى

هستند که خدا هدایتشان کرد و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقلند
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از ظاهر آیه وجود ندارد ،بلکه ظاهر آیه معناای عاامی داشاته و هرگوناه قاول و ساخن را
شامل مى گردد( ،مدرسی ساید محمادتقی  ،449 :11 ،1377طبرسای .493 ،8 ،1372
آلوسی ،253 ،23 ،طباطبالی ) 250 ،17 ،1417
صاحب تفسیر احسن الحدیث بر این است قرآن در این آیه این اجازه را مىدهد کاه
انسان همه سخنان را بشنود و بهترین آنها را انتخاب کارده و پیاروى کناد ،قاول احسان،
قولى است که بهتارین راه ساعادت را نشاان بدهاد و ارشااد کناد(رک :قرشای)279 ،9 ،
همچنان که برخی مفسرین بیان مینمایند داللت آیه عام بوده است و هاب اینکاه ایان دو
آیه به عنوان یک شعار اسالمى که مبین آزاداندیشى مسالمانان مایباشاد درآماده اسات،
گویای این امر می باشد که یکی از اصول اخالقی در ارتباطات کالمی این اسات کاه هماه
اقوال مورد استما قرار گیرد آنگاه بهترین آن انتخاب شود
به تعبیری یکی از مفسران معاصر همین انتخاب گری اقوال واستما آنها اسات کاه
بندگان اینچنینی را مستحقق بشارت پروردگار گردانیده است (مکارم ) 41 ،19 ،1374
بر اساس این اصل میباشد که قرآن مؤمنین را موظف مینماید زمینهها و بسترها را
جهت شنیدن کالم خداوند برای مشرکین آماده سازند لذا مؤمنین موظف به تأمین امنیت
کسانی هستند که جهت آشنایی با فرهنا اساالمی و اساتما اقاوال مسالمین باه باالد
اسالمی میآیند قرآن جهت ایجاد بستری مناسب برای رعایت اصال اساتما اقاوال بارای
مشرکین خطاب به رسول اهلل(ص) میفرماید  «:وَ إِن أَحَدٌ مِنَ المُشرِکینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرهُ
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حَتَّى یَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ ثُبد أَبْلِغهُ مَأمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُبْ قَوْمٌ ال یَعْلَمُونَ » (توبه  )6:میتوان گفت
احادیثی چون« ال تنرر إلى من قال و انرر إلى ما قاال »(تمیمای آمادی  )744 1410از
مصادیق این اصل محسوب میگردند.
اصل گفتگوی نیکو با همه مردم
یکی از اصول بسیار مهمی که قرآن نسبت به رعایت آن در برقاراری ارتباا کالمای
تأکید میکند گفتگوی حسن میباشد که بادین صاورت بیاان مایدارد « وَ قُولُاوا لِلنَّااسِ
حُسْناً » (بقره )83 :
 -12و اگر یکى از مشرکان از تو پناهندگى بخواهود ،بوه او پنوا د توا سوخن خودا را بشونود (و در آن
بیندیشد)! سپس او را به محل امنش برسان ،چرا که آنها گروهى ناآگاهند
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واژه حسن در این آیه دارای اطالق بوده و به نرر میرسد تخصیص نخورده وتبادر بر
معنای خاص ندارد اما با این وجود مفسران در معناى آن چند احتماال را بیاان کاردهاناد
یکی از مفسران متقدم منرور آیه را چنین بیان داشته که با مردم در مورد نعات و صافات
حضرت پیامبر (ص) قول صدق و راستین بگوید همانگونه که خداوند در کتابش ایانگوناه
سخن گفته است (سمرقندی )69 ،1 ،سفیان ثورى بیان داشته :منرور :امار باه معاروف و
نهى از منکر است .اما ربیع بن انس آیه را به صورت مطلق تفسیر میکند«منراور از ایان
جمله گفتار نیک است» (طبرسی )240 ،1 ،همچنین در نرر ابن عباس منراور از «قاول
حسن» گفتار نیک و اخالق خوش است که مورد رضایت و خشنودى خداوناد مای باشاد
(همو )240 ،1 ،در روایتی جابر از امام باقر نقل میکند که در تفسیر آیه امام فرمود«:قولوا
للناس أحسن ما تحبون ان یقال فیکب» .با مردم بسیار نیکوتر از آنچه که خودشان دوست
دارند سخن بگویید
در مورد واژه الناس نیز مفسران اقوال متعدی را بیان نمودهاند بعضی بر آنند که ایان
دستور فقط در مورد مؤمنین است اما عدهای دیگر داللات آیاه را عاام بیاان داشاته ولای
میپندارند که آیه نسخ شده است در روایتی تفسیری از ابن عباس و قتاده نقل شده است
که این جمله نسخ شده است و ناسخ آن آیه سیف و دیگرى فرمایش رساول خادا :کاه باا
آنان مقاتله کنید تا «ال اله اال اللَّه» بگویند و یا بر جزیه گردن نهناد( طبرسای) 299 ،1 ،
طبرسی داللت آیه را عام و مشمول همه افراد اعب از مؤمن و غیر مسالمان مایداناد و در
پاسخ به قاللین نسخ مینویسد :قتال با مشرکین با وجود حسن قول با آنهاا در دعاوت باه
ایمان و اسالم بر حسب آیه «ادْ ُ إِلى سَابِیلِ رَبِّاکَ بِالحِکمَاهی وَ المَوْعِرَاهی الحَسَانَهی وَ
جادِلهُبْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» هیچ منافاتی با همدیگر ندارد ،همچنان که قرآن کریب از ساب
بر مشرکین و خدایان آنها مسلمان را برحذر داشته و چنین عملی را ممنو نماوده اسات
«وَ ال تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلبٍ» (هماو )240،1 ،طیفای
دیگر از مفسرین در تکمیل و تقویت این نرریه که خطاب آیه عام و فراگیر است با استناد
به روایتی از امام باقر ( ) بیان میکنند « این دستور خداوند عمومى و شامل مؤمن و کافر
می باشد (همو ،همان ،طوسی (بی تا) )330 :1 ،مرحوم عالمه طباطبالی با پذیرش اطاالق
در هر دو واژه قول و الناس و عدم تخصیص آنها بر معانی خاص در شرح روایات صاادره از
اهل البیت ( ) در ذیل این آیه مینویسد« :چنین بنرر مىرسد که المه ( ) این معاانى را
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از اطالق کلمه حسن استفاده کردهاند ،چون هب در نزد گویندهاش مطلاق اسات ،و هاب از
نرر مورد» (طباطبالی  ) 252 :1 ،1417بر این اساس میتوان گفات کاه برقارای ارتباا
کالمی وگفتگوی نیکو و زیبا با همه مردم یکی از اصول اخالقای اسات کاه الزم اسات در
جامعه مسلمانان رعایت گردد حرمت ماواردی چاون گفتاار زشات ،ناسازا گاویی ،تحقیار
کالمی ،اطالق القاب زشت ،نفرین از مصادیق این اصل میباشند
اصل استحکام در سخن:
یکی دیگر از اصول ایجابی ارتباطات کالمی که قرآن باه آن در آیاات متعادد توجاه
نموده و مورد توصیه و سفارش قرار داده تا به سبب آن از ظهور و بروز بسایار از مشاکالت
غیراخالقی جامعه بکاهد اصل استحکام در سخن میباشد
قرآن به سبب شیو شایعات فراوانی در جامعاه مسالمین کاه موجاب اذیات و آزار
حضرت پیامبر (ص) میشد و باعث رواج بسیاری از امور غیر اخالقی چون تهمت بستن به
افراد میگشت در آیاتی ضمن یادآوری از گفتگوهای زشت بنایاسارالیل کاه موجاب آزار
حضرت موسی ( ) میشدند به مسلمان چنین سفارش مینماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمدا قالُوا وَ کانَ عِنادَ اللَّاهِ
وَجِیهاً »
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(احزاب)69:

طبق روایتى موسى و هارون علیهما السالم بر فراز کوه رفتند و هارون بادرود حیاات
گفت ،شایعهپراکنان بنىاسرالیل مرگ او را به موسى ( ) نسبت دادناد ،خداوناد حقیقات
امر را روشن ساخت و مشت شایعهسازان را بازد ( عروسی حویزی ،ج ،4ص ) 309 :بادین
جهت خداوند وجود چنین عواملی که منجر به چنین مساللی میگردد را به شدت ممناو
میگرداند .شایعه پراکنی و گفتن نسبتهای ناروا نسبت به حضرت پیامبر اکارم (ص) نیاز
در مدینه ظهور پیدا نموده بود که خداوند به جهت پیشاگیری از ایان مساأله دساتور باه

 -13اى کسانى که ایمان آورد اید همانند کسانى نباشید که موسى را آزار دادند و خداوند او را از آنچوه
در حق او مىگفتند مبرا ساخت ،و او نزد خداوند آبرومند (و گرانقدر) بود
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رعایت استحکام در گفتار به مسلمین میکند تا از نفوذ هر گوناه گفتاار نااقص در جامعاه
جلوگیری نماید«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً »
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طبرسی در ذیل آیه چنین بیان کرده است  :گفتاری درست بگویید که از فسااد دور
باشد و از شایبه دروغ و بیهودهگویى خاالص و پااک باوده و ظااهرش موافاق باا بااطنش
باشد(طبرسی  ) 584 ،8 ،1372ابنکثیر در توضیح قول سادید ماینویساد :قاول سادید
یعنی گفتاری راست و مستقیب که در آن هیچ کجی و انحراف وجود ندارد(ابن کثیار ،ج،6
ص )430 :صاحب تفسیر نمونه در توضیح این حادیث و جماع آرای تفسایری منقاول در
این آیه میگوید «:قول سدید» از ماده سد به معنى" محکاب و اساتوار" و خلال ناپاذیر و
موافق حق و واقع است ،سخنى است که همچون یک ساد محکاب جلاوی اماواج فسااد و
باطل را مىگیرد ،و اگر بعضى از مفسران آن را به معنی صواب و بعضى باه معناى خاالص
بودن از کذب و لغو یا هماهن بودن ظاهر و باطن و یا صالح و رشااد و مانناد آن تفسایر
کردهاند همه به معنى جامع فوق برمىگردد ( مکارم  ) 447 :17 ،1374بر اساس این آیاه
یکی از اصولی که الزم است در برقراری ارتباطات کالمی رعایت گاردد اصال اساتحکام در
سخن میباشد که حرمت گفتن افتراء ،اطاالق نسابتهاای نااروا ،شاایعه پراکنای ،گفتاار
ناقص ،و غیره از مصادیق این اصل میباشد .
اصل استهمال یقول مهروف
یکی از اصول مهمی که قرآن به رعایت آن در برقراری ارتباطات کالمی به شدت باه
آن توصیه مینماید رعایت اصل استعمال قول معروف میباشاد ،خداوناد متعاال در قارآن
کریب در شش آ یه به رعایت این اصل در موارد متعدد توصیه نماوده اسات از جملاه ایان
آیات ،این آیه میباشد « :یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِانَ النِّسااءِ إِنِ اتَّقَیْاتُنَّ فَاال تَخضَاعْنَ
بِالقَوْلِ فَیَطمَعَ الَّذِی فِی قَلبِهِ مَرَضٌ وَ قُلنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً»

15

(احزاب )32:

 -14اى کسانى که ایمان آورد اید تقواى الهى پیشه کنید ،و سخن حق و درست بگوئید
 -15اى همسران پیامبر! شما همچون یکى از آنان معمولى نیستید اگر تقوا پیشه کنیود پوس بوه گونوهاى
هوسانگیز سخن نگویید که بیماردالن در شما طمع کنند ،و سخن شایسته بگویید!
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در یکی از دستوراتی که قرآن به همسران پیامبر بیان میکند .آن است که باا نرمای
گفتار با مردان صحبت نکنند بلکه با قول معروف با دیگار مردماان ارتباا کالمای برقارار
نمایند مشخص است که حکب این آیه منحصر در همسران پیاامبر (ص) نمایباشاد بلکاه
داللت آن عام و شامل دیگر زنان مسلمان نیز میشود(طباطبالی  ) ،309 ،16 ،1417یکی
از مفسرین معاصر با توجه به دستور آخر آیه که میفرمایاد « :وَ أَقِمْانَ الصداالهی وَ آتِاینَ
الزَّکاه ی وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَه»(احزاب  )33مینویسد  :این دستورات سه گانه نشان دهنده
آن است و لزوم بیان قول معروف مخصوص به زنان پیامبر(ص) نیست ،بلکه براى همگاان
است هر چند در مورد آنان تأکید بیشترى دارد (.مکارم )292 ،17 ،1374صااحب تفسایر
مخزن العرفان معتقد است احکام بیان شده در این آیات شامل دیگار زناان مسالمان نیاز
میگردد چرا که حکمت موجود در همه زنان یکی است اماا باه جهات انتسااب همساران
پیامبر به بیت رسالت در مورد آنها مهبتر است (بانوی اصافهانی )222 ،10 ،بناابر داللات
عام این آیه ،این آیه به اصالح شیوه گفتگوی زناان باا ماردان پرداختاه و بار آنهاا الزم و
ضروری میدارد که به آن پایبند شوند .خضو در کالم به معناى آن است کاه باه هنگاام
گفتگوی زنان در برابر مردان آهن سخن گفتن را نازک و لطیف کنناد ،تاا دل ماردان را
دچار ریبه ،و خیالهاى شیطانى نموده،و شاهوتش را بار انگیزانناد ،کاه در نتیجاه باعاث
میشود آن کسانی که که در دل بیمار میباشند باه طماع گنااه افتناد( ،قرطبایT 14 ،
طباطبالی،308 ،16 ،1417آلوسی  )187 ،11 ،1415در این آیاه از ایان گوناه گفتگاوی
زنان به شدت نهی شده و در مقابل توصیه به گفتگو به شیوه معروف مینمایاد عباارت «وَ
قُلنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» یعنى سخن معمول و مستقیب بگویید ،سخنى که شر و عارف اساالمى
آن را سخنی پسندیده میداند ،سخن پسندیده یا معروف سخنی اسات عاالوه بار مادلول
خود کرشمه و ناز به آن اضافه نشده باشد که منجر به ایجاد ریباه و طماع گاردد (عااملی
 ،559 ،1413شوکانی ،319 ،4 ،رازی )167 ،25 ،به تعبیر یکی از مفسارین معاصار قاول
معروف" (گفتار نیک و شایسته) معنى وسیعى دارد که ،هرگونه گفتاار باطال و بیهاوده و
گناهآلود و مخالف حق را نفى مىکند .همچنین مانع از ایجاد چنین توهمی میباشاد کاه
کسى تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر ص با ماردان بیگاناه موذیاناه یاا دور از ادب
نباشد ،بلکه باید بر خورد شایسته و مؤدبانه و در عین حاال بادون هیچگوناه جنباههااى
تحریک آمیز داشته باشاد (مکاارم )297 ،17 ،در برخای آیاات دیگار کاه عباارت« قاول
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معروف» در سیاق مسالل مربو به ایتام و سفیهان و بینوایان مطرح شده است(نساء  5 :و
 ) 8چنین معنای را به دست میدهد کاه خطااب باا ایتاام و بینوایاان نبایاد باه صاورت
تحقیرآمیز و از روی تکبر باشد(طبرسی )19 ،3 ،1372بلکه گفتاار باا آنهاا بایاد شایساته
مخاطب باشد که در ایتجا الزم است از باب تکریب و محبت با آنهاا ارتباا کالمای برقارار
کرد(طباطبایی  )316 :4 ،1417در واقع میتوان گفت قول معروف قولی است که شایسته
شأن و شرایط مخاطب میباشد بدین جهات عالماه طباطباالی در توضایح قاول معاروف
مینویسد« :قول معروف" آن سخنى است که مردم بر حساب عاادت آن را غیار معماولى
ندانند ،که البته به اختالف عادات مردم مختلف ماىشاود» (هماو )596 ،2 ،بادین جهات
است که کالم نیکو ،زیبا ،بدور از انحراف و عیب هریک از مصاادیق قاول معاروف شامرده
شده است (طبرسی  )648 ،2 ،1372براین اساس از مجموعه این آیات چناین باه دسات
می آید که یکی از اصول ایجابی که افراد جامعه اسالمی موظف به رعایات آن در برقاراری
ارتباطات کالمی میباشند اصل قول معاروف مایباشاد کاه مایتواناد مصاادیق مختلفای
براساس شرایط مختلف داشته باشد .

اصول اخالیقی ارببااا لالمی در یقرآن51 //

نتیجه گیری
ارتباطات کالمی یکی از شیوههای بسیار مهب و اصلی ایجاد ارتبا انسان با یکادیگر
میباشد که بخش عمدهای از زندگی و روابط اجتماعی انسان را در بر میگیارد قارآن باه
عنوان کاملترین کتاب هدایتی و تربیتی برای اصالح و هرچه بهتر کردن این بخاش مهاب
زندگی انسان دستورها و سفارشاتی را بیان کرده است که آنها را مایتاوان در چناد اصال
جمع کرده و به دو بخش اصول سلبی و اصول ایجابی دسته بندی نمود
الف  -اصول سلبی عباربند از:
اصل اجتناب از گفتار باطل ،اصل اجتناب از زشتگویی ،اصل اجتناب از تبادیل کاالم
دیگران ،اصل اجتناب از کاربرد واژگان شبهه آفرین و بهانه ساز
 - ،اصول ایجابی عباربند از:
اصل استما اقوال ،اصل گفتگوی نیکو با همه مردم ،اصل استحکام در ساخن ،اصال
استعمال قول معروف که بر اساس این اصول به دست آمده ،میتاوان گفات ماوارد زیار از
مصادیق آنها میباشند حرمت دروغ ،شهادت باطل ،تهمت ،غیبات ،شاایعه ،گفتاار زشات،
ناسزاگویی ،تحقیر کالمی ،حرفهای کرشمهدار ،ترجیح صدا ،غنا ،حرف چند پهلاو ،کاالم
شبهه آفرین ،جمالت ایهام دار ،گفتار ناقص ،پخاش شاایعه ،پخاش و نقال گازارشهاای
زشت ،نفرین
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