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 چکیده

سخن گفتن و چگونگی بیان آن در هر زبانی از ضروریات روزآمد زندگی انسان و جوامع بشری است و برراساس آیات        

بیان ،نعمت  یکی از مهمترین نعمتهای الهی بعد از نعمت آفرینش انسان (علیهما السالم)قران کریم و احادیث معصومین 

. است  

در تصوّر بیشتر انسانها، گفتگو مسألة ساده ای به نظر می رسد ،اما با کمی تأمّل به خوبی روشن میشود که این امر از   

برای . ظریف ترین وپیچیده ترین اعمال انسان است که میتواند  سعادت یا حت   ِِِّی شقاوت انسان را به دنبال داشته باشد

ه حاضر به چگونگی وچرایی آداب گفتگو در گسترة آیات وهمچنین روایات تفسیری پرداخته دستیابی به این مهم ، مقال

این پژوهش با روش کتابخانه ای وبا رجوع به کتب تفسیر قرآن کریم و همچنین روایات  تفسیری سامان یافته . است 

.است   

ش از اخالق نیکو در خوشگویی متجلی ،وبارزترین بخاز آنجا که در واقع آداب و اخالق چیزی کسب فضایل نیست    

، لذا ذکر مواردی که انجام آنها در گفتگو ها از منظر قرآن کریم و روایات مورد تأکید قرار گرفته،هدف میگردد 

.اصلی این تحقیق را تشکیل میدهد  
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 مقدمه

انسان ، حیوانی است ناطق وبیشتر فالسفه نیز تمایز انسان با سایر : فرماید  یخداوند رحمن در تعریف انسان م  

موجودات را ناطق بودن وتوانایی بیان او میدانند و شاید گیراتر از حسن خلق واژه ای نیست که ترسیم کننده روحی زالل 

.باشد و طبعی باشد که عنوان برجسته رفتار یک مسلمان است ومعیار کمال ایمان مؤمن می   

گفتگو یکی از نعمتهای بزرگ خداوند است که در آیات بسیاری به اشکال گوناگون این نعمت اشاره شده است که گاه    

بنابراین گفتگو که بخش مهمی از بیان است . در وصف زبان ولبها وگاهی از توان گویایی وگفتگو سخن به میان می آورد 

می رود که انسان را به بسیاری از امور توانا وقادر ساخته است و علوم و به عنوان مهمترین سرمایه بشری به شمار 

دانشهای زیادی را پدید آورده ودر انتقال دانشهای تجربی وافزایش داده ها و اطالعات، تصحیح وبازسازی آنها نقش مهمی 

خلق االنسان :" گفته ومیفر ماید از این رو خداوند در آغاز سوره الرحمن از توانایی بیان ونعمت سخن . ایفا کرده است 

آداب گفتگو مدّ نظر قرآن، سر لوحه رفتار افراد قرار گیرد ، دستاوردهایی نظیر همدلی، اگر(. 1-2 ،الرحمن")وعلمه البیان

بنابراین عدم رعایت آداب گفتگو میتواند به جای آنکه موجب تعالی . ، برجامعه حاکم می شود...اتِِِّحاد یکپارچگی وصفا و 

.وجامعه شود،ابزاری برای ایجاد ناهنجاریها و زشتی و پستی گردد  فرد  

حاضر به روش کتابخانه ای وبا رجوع به کتب تفسیر قرآن و همچنین روایات تفسیری وکتب روانشناسی سامان  تحقیق

لذا .یات می باشد آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته ، مروری بر آداب گفتگو از دیدگاه قرآن وروا. یافته است 

:جهت نیل به این هدف ، این تحقیق براساس بخشهای زیر تنظیم گردیده است   

مفهوم شناسی وضرورت گفتگو-3  

انواع گفتگو درقرآن واستقبال اسالم از گفتگو -2  

بررسی شاخص های گفتگوی اثر بخش -1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول 

 کلیات

 

 

 



 

 بیان مسأله

متانت در سخن وحفظ آداب گفتگو وزیبایی کالم ، خصلت پاکدالن بی کینه است  و خلق وخوی اولیای دین می      

از اخالق نیکو در خوشگویی متجلی می گردد که رابطه ها را استوار تر و پیوندها را صمیمی تر   بارزترین بخش . باشد 

به موجب عادت سخن گفتن مسأله ساده ای به نظر میرسد، اما با اندکی تأمل روشن میشود که این امر از . می سازد 

. دپیچیده ترین و ظریف ترین اعمال انسانی است که دارای آداب خاص می باش  

گفتگو بخش مهمی از ارتباطات . آداب به هر آنچه که به سبب کسب فضایل و پاالیش رذایل می گردد،گفته می شود     

برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، به ویژه از راه گفتگو نیازمند آموزش وبه کار . میان افراد را به خود اختصاص می دهد 

فقدان این مهم در . را دربر می گیرد -از خانواده تا جامعه -روههای  مختلف بستن مهارتها، خلِِِّاقیت وآدابی است که گ

.روابط افراد ،خواه بر اثر نادانی یا ناتوانی ،موجب سردی وبی اثربودن یا قطع روابط وگاه بروز تنشها ودرگیری ها می شود  

یسته شمرده گردد ، آداب گفتگو نامیده از دیدگاه قرآن و سنت ، سخن گفتن به گونه ای که در جامعه ، نیکو و شا     

قرآن کریم ، کالم الهی و پیامی آسمانی است که خداوند متعال جهت هدایت و سعادت انسان ، آن را نازل . می شود 

فرمود؛ که بهترین راهنما و کالمی است زیبا، رسا، پر مطلب ودر اوج فصاحت و بالغت ، که برای عوام ومتخصصان علوم ، 

.سی آموزنده داردپیام و در  

از این رو تحقیق حاضر برای پی بردن .بنابراین قرآن وروایات ، بهترین مرجع و راهنما برای آموختن آداب گفتگو است    

به عناصر خاص وآداب گفتگو وفراگیری اصول گفتگو ،آن را از منظرقرآن کریم مورد بررسی قرار داده است ؛ومتناسب با 

.نشناسان بهره گرفته است مطرح شده، از دیدگاه روا  

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهمیت وضرورت

اسالم بیش از هر دینی به گفتگو به عنوان اصلی جهت آگاه سازی مردم از حقایق هستی وآشنا ساختن آنان با روش       

می توان دردین اسالم ، گفتگو آداب وشرایط خاصی دارد که .تکاملی خود ودستیابی به آیین وروش برتر ، پافشاری کرده است 

با بهرمندی از این آداب ،کلیدی برای گشودن قلعه دلها وعاملی برای تحکیم رابطه ها ساختو گفتگو با شرایط وآداب خاص 

البته باید یاد آورشد که هدف از . خود، موجب نزدیکی افکار شده ودرنتیجه شاهد صمیمیت روابط در میان مردم خواهیم بود

ن حرف خود بر کرسی نیست ،بلکه با به کارگیری آداب صحیح گفتگو، موجبات رسیدن به گفتگو ،ساکت کردن مخاطب ونشاند

قرآن بزرگترین معجزه پیامبر خاتم وکتاب آسمانی مسلمانان که همچون . فهم ودرک درست از یک مسأله فراهم می شود 

بار واژه گفتگو وآداب آن را بیان  3711از راهنمایی جامع عمل میکند ، برای آشنا ساختن مردم با حقیقت تعالیم اسالمی ، بیش 

.          کرده است ،که این داللت براهمیت آداب گفتگو از دیدگاه اسالم و قرآن را نما یان میکند   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سوالهای تحقیق

سوال اصلی   (الف       

آداب گفتگوی انسانها با یکدیگر از منظر قرآن و روایات چیست؟    

عی     سوالهای فر( ب     

منظور از آداب گفتگو چیست؟ -3  

انواع گفتگو در قرآن شامل چه مواردی است؟ -2  

برای یک گفتگو ی اثر بخش ، رعایت چه شاخص هایی اهمیت دارد؟ -1  

دیدگاه اسالم در مورد گفتگو چست؟ -4  

 

 

 اهداف تحقیق

. ف اصلی این تحقیق به شمار می آیدشناخت  آداب گفتگو ی انسانها با یکدیگر از منظر قرآن و روایاتئ، هد  -  

: اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از  -  

تعریف آداب و گفتگو -3  

توضیح انواع گفتگو در قرآن و ضرورت گفتگو -2  

بیان شاخص های یک گفتگوی مؤثر -1  

بیان جایگاه و استقبال اسالم از گفتگو -4  

شناخت شیوة گفتگوی میان افراد در اجتماع -5  

 

 

 



 

 

  تحقیق وشر

و دیدگاه ( علیهم السالم ) تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای وبا رجوع به کتب تفسیری قرآن وهمچنین روایات معصومین 

.روانشناسان سامان یافته است   

 

 

 

 ساختار تحقیق

.می باشد ... فصل اول ، کلیات که شامل بیان مسأله ،اهمیت وضرورت ،سؤالها واهداف تحقیق و    

اهمیت که شامل بخشهای معنای آداب ، معنای گفتگو ، وروایات   از منظر قرآنگفتگو فنی بودن، مفهوم شناسی و فصل دوم

.گفتگو است اولیه ونگاهی اجمالی بر آداب فنی بودن گفتگو از منظر روایات   

ل اسالم از گفتگو و گفتگو با فصل سوم ، توضیح انواع گفتگو در قرآن که شامل بخشهایی همچون انواع گفتگو در قرآن ، استقبا

.ادیان دیگر است   

.پرداخته شده است بررسی شاخص های گفتگوی اثر بخش را  در این فصل نیز بهفصل چهارم ،  

 

 

 



 

 



 پیشینه تحقیق

ناظره ، روایا ت نو شته علی اصغررضوانی از فصلهایی با عنوان مفهوم واقسام م و  مناظره از دیدگاه قر آن کتاب اداب گفتگو و -3

، تشکیل شده است که از مجموع این فصلها ، . . . ضرورت گفتگو و مناظره ، آداب گفتگو ، مناظره در قرآن ، گفتگوی ادیان و 

متناسب با موضوع تحقیق که آداب گفتگوی انسانها بایکدیگر از منظر قرآن و روایات است  ، فصلهای ضرورت گفتگو ومناظره، 

.ان ، مورد استفاده قرار گرفته است آداب گفتگو ، گفتگوی ادی  

شناخت مراعات حقوق دیگران ،سالم ومصاحفه ، خوشرویی : کتاب اخالق معاشرت نوشته جواد محدثی از فصلهایی با عنوان  -2

تشکیل شده است که از مجموع این فصلها متناسب با موضوع تحقیق که آداب گفتگوی انسانها با یکدیگر از . . . وخوشخویی و 

.نظر قرآن و روایات است، فصل سالم و مصافحه ، خوشرویی و خوشخویی ، مورد استفاده پژوهش حاضر قرار گرفته است م  

که شامل قسمتهای مختلفی  3183مقاله اهمیت تعامل وگفتگوی فرهنگی در منظر قرآن ، نوشته مهسا فاضلی در سال  -1

که از مجموع این . وتبیین اصول وروشهای رویارویی فرهنگی است  همچون مبانی گفتگو وتعامل ، انواع گفتگو های فرهنگی

.قسمتها ، متنا سب با موضوع تحقیق حاضر ،بخش انواع گفتگو های فر هنگی مورد استفاده قرار گرفته است   

بررسی همه   پیش رودهد ، بدین صورت که هدف اصلی مقاله  مطالعه آثار فوق وجه تمایز تحقیق حاضر با آن ها را نشان می  

سیر است ولی در آثار مذکور تنها بخشی از امور اخالقی در گفتگو  نبه آداب و اخالق گفتگو با تکیه بر قرآن وروایات و تفا جا

اشاره شده است همچنین در تحقیق حاضر به استقبال اسالم از گفتگو نیزاشاره شده است ؛لذا جامعیت وتکیه بر مباحث قرآنی 

.از نو آوری این تحقیق به شمار می آید   (علیهم السالم)آداب گفتگو معصومین  گفتگو در نظر داشتن   

 



 

 











 فصل دوم

 

گفتگو از منظر فنی بودن مفهوم شناسی و

و روایات قرآن  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 تعریف آداب وگفتگو

د زیرا ممکن است هر برای بررسی آداب و گفتگو در قرآن ، ابتدا تعریف دو واژه آداب و گفتگو ضروری به نظر میرس   

.را مدّ نظر خود قرار دهدپژوهشگری ، معنای خاصی از آداب یا   

 

 

 معنای لغوی آداب

1.آداب در لغت به رفتارها و حالت های دخیل در کمال و حسن چیزی تادیب و تنبیه و نیز علوم ادبی معنی شده است     

 

ی اصطالحی آدابامعن  

اما با توجه به تعّدد معنای لغوی آنچه در بیشتر ابواب .غوی استعمال شده استمعنای ل ابواب متعدد به همان آداب در

فقهی منظور فقیهان است،مجموع رفتارها و هیأت هایی است که فعل یا ترک آنها از دیدگاه شارع مقدّس موجب حسن و 

2.... زیارت، جهاد و همچون آداب نماز، روزه، .کمال فعل یا موضوعی میشود که حکم شرعی به آن تعلق گرفته است  

 معنای لغوی و اصطالحی گفتگو

3((.آمده است... مباحثه، مجادله، مکالمه، گفتار و گفت وشنود و ))لغوی در زبان فارسی به معنای  گفتگو به لحاظ  

 گفتگو یعنی بازگشت به همان محاورت و گفته میشود که محاوره به معنای)) :مرحوم طبرسی در مورد گفتگو می فرماید

4.((این  است که سخن را به او باز گرداند و با هم گفتگو کردند  

1((فقال لصاحبه وهو یحاوره انا اکثر منک ماال و اعزا نفرا)) : در قرآن کریم نیز محاوره دوبار در سوره کهف آمده است  

                                                 

3185321ۀ المعارف چاپ دوم، قم ، نشر مؤسسه دایر،3 ج،(( (ع)مطابق مذهب اهلبیت ))المعارف فقه، فرهنگ فقه  ۀمؤسسه دایر - 

3

  

همان - 
2

  

36328-36313، ص 3171، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،33نامه، ج  دهخدا ،لغت ،علی اکبر - 

1

  

هجدهمین کنفرانس وحدت اسالمی،چاپ اول قاالت مجموعه م،"اشاعه منطق وگفتگو میان مسلمانان با معیارهای قرآنی"،راضیه ،علی اکبری - 4

5،ص 3184،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،نشرمعاونت فرهنگی ، تهران،  



همچنین در آیه . ((من ازتو مال بیشترو در نفر بیشترم:گفت-که با وی گفتگو می کرد-پس یک روز به همراه خویش))

 2((وقال له صاحبه وهو یحاوره اکفرت بالذی خلقکا من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجال:))دیگر سوره کهف می فرماید

آیا به کسی که تو رااز خاکی،سپس از نطفه ای آفرید ،آنگاه تو رامردی برآورد : وی که با وی گفتگو میکرد گفت همراه )

(کفر می ورزی؟  

تعاریف دیگری نیز در کتبهای متعدد بیان شده که با نگاهی اجمالی به آنها می توان فهمید که مهمترین برای گفتگو 

. لذا باید نگاهی هم به شخص وهم به باورهایش در گفتگو احترام نهاد.نکته در مسأله گفتگو ، درک و احترام متقابل است 

رفتارهایی است که فعل یا ترک آنها از دیدگاه قرآن وروایات شایان ذکر است که در تحقیق حاضر منظور از آداب ،مجموع 

.موجب میشود تا گفتگو همراه با اخالق اسالمی صورت گیرد  

 

از منظرقرآن و روایاتفنی بودن گفتگو   

 استاد از روایات استفاده میشود که مناظره وگفتگو فن خاصی است ؛لذا کار هر کسی نیست وباید در موضوع مورد نظر،  

:اطالع کامل درباره آن موضوع داشت توانایی و و بود  

 فقال ابی عبداهلل-بلغنی انک کرهت منّا مناظره الناس وکرهت الخصومه؟ ( علیه السالم)قلت البی عبداهلل :)) طیار میگوید  -

3((فال نکرهه کالمهامّا کالم مثلک فال نکرهه، من إذا طار أحسن أن یقع وإن یحسن أن یطیر ،فمن کان هکذا (: علیه السالم)


شنیدم از گفتگوی ما با مردم ناخشنودی ومناظره را نمی پسندی؟: عرض کردم  (علیه السالم) به امام صادق  

از سخن گفتن امثال تو ناخشنود نیستم ؛ انسانهایی که اگر بال گسترند، خوش می نشینندو اگر بنشینند ، : امام فرمود 

.افرادی را ناخوش نمی دارم گفتگو ی چنین . نیک اوج می گیریند   

که امام ؛ درآن استاد بوده از این روایت به خوبی روشن است که طیار آداب گفتگو و فنون آن را کامال میدانسته و

لذا طبق این روایت به خوبی . به افراد در حال اوج گرفتن واشخاص نیکو سرشت تشبیه کرده است اورا  (علیه السالم)صادق

مناظره نیز  رت این بوده که به عامه مردم بفهماند همانگونه که هرکاری فن خاصی دارد، گفتگو وقصد حض ،است روشن
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316،ص 3162 ،تهران،دار الکتب االسالمیه،2مجلسی، بحاراالنوار، ج  - 
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مناظره را دارن که به این فن  هر کسی این فنون را نمیداند و تنها افرادی شایستگی گفتگو و فنون خاص خود را داشته و

.ها پایبند باشند  

: نقل شده (قدس سره)همچنین از شیخ مفید  -  

نهیت فالناعن !به ،فقال له بعض أصحابه جعلت فداک  نهی رجال عن الکالم و أمر آخر (علیه السالم) روی أن صادق))

((هذا ابصر بالحجج وأرفق منه ( :علیه السالم)الکالم وأمرت هذا به؟ فقال 





 

 

شخص دیگری را به این کار  که شخصی را از ورود به مناظره وگفتگو نهی کرد وروایت شده ( علیه السالم)از امام صادق 

فالنی را از ورود به مناظرهوگفتگو نهی کردی ودیگری را به آن ! فدایت شوم :  گفتدستور داد؛ یکی از یاران آن حضرت 

.وی به استداللها بیناتر ومدارا کننده تر از دیگری است:فرمود  (علیه السالم) فرمان دادی؟ امام صادق  

ن است که هر کسی به فنون گفتگو آگاه نیست بلکه تنها افرادی به آن استاد هستندو ائمه این روایت نیز بیان کننده ای

.نیز پیوسته سفارش کرده اند که تنها با افرادی که فنون گفتگو ومناظره را میدانند وارد بحث وگفتگو شوید  

 

 آداب اولیه گفتگو

:یطی دارد استفاده می شود که مناظره وگفتگو آداب وشرا روایاتآیات و از   

  نگاه کردن به سخن نه گویندۀ آن ؛ - 3

1((فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه)): خداوند متعال می فرماید   

.همان کسانی که سخنان را می شنوند واز نیکو ترین آن ها پیروی می کنند ! پس بندگان مرا بشارت ده  

2((خذ الحکمه وال یضرک من أیّ وعاء خرجت:))نقل شده که فرمود  (علیه واله صل اهلل)از رسول خدا همچنین در همین رابطه   

(.کمت را فراگیر واین که از کجا بیرون آمده به تو آسیبی نرساندح)  

3((ال تنظر إلی من قال وانظر إلی ما قال:))فرموده (علیه السالم)درحدیثی دیگر نیز امام علی   

از آیه قرآن واحادیث فوق به خوبی برداشت میشود ، سخن پر محتوا .( بنگر به گوینده منگر، بلکه به آنچه گفت )

وسنجیده به قدری ارزش مند است که  انسان باید در پذیرش آن فروتن بوده وگوینده آن در او تأثیر گذار نباشد واز 

ردی در مرتبه ای پایین شنیدن سخنان آموزنده هیچ اباعی نداشته باشد؛  چه بسا گوینده آن سخن دشمن او بوده ویا ف

. تر از خود شخص شنونده باشد  

 

پیروی از علم - 2  
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31383،ح قمری 3431، اسالمی تبکلچاپ اول،قم،دار ا و درر الکلم، غررالحکمتمیمی آمدی، - 

1

 



  1((ومن الناس من یجادل فی اهلل بغیر علم ویتّبع کلّ شیطان مرید ))  : ید فرما خداوند متعال می

روی می هیچ علم و دا نشی ،به مجادله درباره خدا برمی خیزند ؛واز هر شیطان سرکشی پیگروهی از مردم ، بدون   )

ا لذین یجادلون فی آیات اهلل بغیر سلطان أتاهم کبر مقتا عنداهلل وعند اهلل )) : وهمچنین در آیه ای دیگر می فرماید ( کنند 

  2((معند الذین آمنوا کذلک یطبع اهلل علی کل قلب متکبر جبّار 

خشم عظیمی نزد ( این کارشان)ی خیزند ؛همان ها که در آیات خدا بی آنکه دلیلی برایشان آمده ،باشد به مجادله بر م) 

! (خداوند بر دل هر متکبّر جبّاری مهر می نهد   

3((من أعان علی خصومه به غیر علم کان فی سخط اهلل حتی ینزع )) :نقل شده ، فرمودند (صل اهلل علیه وآله ) از رسول خدا  

.(داست کسی که در نزاع ها از غیر دانش یاری جوید تا هنگام مرگ ،در خشم خ)  

یکی دیگر از آداب اولیه گفتگو  پیروی از علم ودانش در سخن گفتن ودر گفتگوی با دیگران است که این موضوع را به 

خوبی میتوان از آیات وروایات فوق برداشت کرد چرا که طبق فرموده های باال به شدت از گفتگو وسخن گفتن بدون علم 

فرادی را که بدون علم لب به سخن میگشایند ودر گفتگو ها شرکت  نکوهش شده است وخداوند به طور  مستقیم ا

لذا باید . میکنند بدون اینکه در موضوع مورد بحث علم ودانشی داشته باشند مورد خشم عظیم خود خطاب کرده است 

.توجه داشت که برای شرکت در گفتگو ها،داشتن علم ودانش کافی درباره موضوع مورد بحث الزامی می باشد   

: حق خدا بر بندگان چیست ؟ حضرت فرمود : سؤال کردم ( علیه السالم)دررابطه با همین موضوع ،زراره می گوید از امام باقر 

(اینکه بگویند آنچه را میدانند و زبان نگه دارند از آنچه که نمیدانند)4.((أن یقولوا ما یعلمون ویقفوا عندما ال یعلمون ))  

اهتمام به مجهوالت   - 1  

إنّ العالم من عرف إنّ ما یعلم فی ما الیعلم قلیل فعدّ نفسه بذلک جاهال ))  :نقل شده که فرمود ( علیه السالم )امام علی  از

1...((،فازداد به ما عرف من ذلک فی طلب العلم اجتهادا   
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ا نادان بشمارد دانشور کسی است که بداند آموخته هایش در بین نا آموخته هایش کم است وبه همین جهت ، خویش ر)

( .تا از این رهگذر تالشش در فراگیری دانش فزونی گیرد  

طبق این حدیث انسان نباید به علم ودانش خود مغرور . حدیث فوق به خوبی مسئله اهتمام به مجهوالت را روشن میکند 

لذا شخصی که . می شود به همچین کسی دانشور گفته ن(علیه السالم )شود وبه آن بسنده کند ؛بلکه از نظر اما م علی 

میخواهد وارد گفتگو با دیگران شود ند باید به ندانسته های خود نیز توجه داشته ودر صدد رفع آنها وپیشرفت خود در 

. مجهوالت علمی  برآید  و به دانسته های خود اکتفا نکند  

 

و راستی یاری جویی از حقیقت   - 4  

( .استدالل کننده از حقیقت یاری جوید )  2((بالحق یستهظر المهتج؛: ))  فرموده اند (علیه السالم )امام علی        

همچنین در حدیثی دیگر  ( .کسی که از حقیقت ، یاری جوید پیروز می شود )  3((من احتج بالحق فلج ؛)) ونیز فرموده اند

آنکه به راستی ) 4((صدق ؛ال یغلب من یحتجّ بال)) :حقیقت در گفتگو می فرمایند  برای بیان اهمیت حفظ راستی و

(.استدالل میکند شکست نمی خورد   

این امر در گفتگو از . در هر چیزی حقیقت وراستی بهترین گزینه است  (علیهم السالم )طبق گفته بزرگان دین وائمه اطهار  

اگر ( علیه السالم)علی اهمیت باالیی بر خوردار است  وهمانطور که در احادیث ذکر شده، مشاهده میشود ،طبق فرموده امام 

وگفته   می شود میدان  پیروز ها یاری بجوید قطعا از آن رابیان کند و راستی و در گفتگو های خود همیشه حقیقت انسان

.هایش در طرف مقابل تأثیر به سزایی میگذارد   

 

استمداد از قرآن  - 5  

1((؛من قام به هدی الی صراط المستقیمو من قاتل به نصر و من خاصم به فلج)): نقل شده که فرمود (علیه السالم )از امام علی   
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آن کس که با کمک قرآن گفتگو کند پیروز شود ،آن که به یاری قرآن مبارزه کند پیروز شود و آن که به قرآن بر پای ) 

( .ایستد به راه راست رهنمون میشود   

که در تمام مراحل زندگی انسان به کمک او .قرآن معجزه بزرگ پیامبر ، کتاب زندگی وراهنمای سعادت بشر است 

این کتاب جاوید همیشه راهنمای بشر بوده است وهر کس که قدر آن را . شتافته و همیشه یاور وهمراه او بوده است 

.دانسته واز وجود آن به خوبی بهره برده باشد در دنیا وآخرت سربلند وپیروز است   

به خصوص درگفتگوهای خود از رهنمودهای قرآن مدد جوید همیشه شخصی که در همه ی عرصه های زندگی خود، 

خداوند متعال هر آنچه را که انسان برای رسیدن به سعادت نیاز داشته باشد در این کتاب عزیز . پیروز میدان بوده است 

فظ آداب گفتگو فرا ذکر کرده است حتی ریزترین موارد را برای داشتن بهترین گفتگوها بیان کرده وپیوسته انسان را به ح

. خوانده است   

یاری جستن از خداوند  - 6  

اللهم صلّ علی محمد وآله، واجعل لی یدا علی من ظلمنی )) :در دعای مکارم األخالق می فرماید (علیه السالم) امام سجاد

رآنان که بر من ستم برمحمد وآلش درود وصلوات بفرست ومرا ب! پروردگارا 2((ولسانا علی من خاصمنی وظفرا بمن عاندنی 

(.کند پیروزم فرمامی کنند توانا کن و بر کسی که با من بحث کند، زبانی گویا ده وبر آن که با من دشمنی   

یکی دیگر از آداب های اولیه که در .  انسان باید در تمام امورزندگی خود از خداوند یاری بجوید تا در آن کار موفق شود

رانیز در این مورد سر لوحه خود ( عیلهم السالم )اگر انسان ائمه اطهار. ستن از خداوند استگفتگو باید رعایت شود، یاری ج

قرار دهد به خوبی در میابد که این بزرگواران حتی در سخن گفتن وگفتگو های خود نیز پیوسته از خداوند مدد 

ن ،تأثیر گذار بوده است وخداوند نیز میجستند وبه خاطر همین امر نیز سخنا نشان، درهمه جا ،حتی در مقابل دشمنانشا

بنابراین یادمان باشد اگر بخواهیم به بهترین شیوه سخن  .آنان را یاری میکرد ودر گفتگو های خود پیوسته سربلند بودند

بگوییم ودرگفتگوهایمان موفق باشیم ابتدا باید از خداوند طلب یاری کنیم ،همانگونه که امام سجاد نیز در دعای باال به 

.مر اشاره کرده است خوبی به این ا  
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 فصل سوم

استقبال اسالم از  انواع گفتگو در قرآن و

 گفتگو



توضیح انواع گفتگو در قرآن    

:گفتگو در قرآن را به سه قسمت کلی تقسیم کرده اند   

انواع گفتگو به لحاظ مخاطب - 3  

ست، این گفتگو ها گاه بین خداوند و پیامبران واولیای در قرآن، گفتگو های زیادی بین دو یا چند مخاطب نقل شده ا    

. زمانی نیز بین پیامبران، فرشتگان وآدمیان با خداوند است. الهی با فرشتگان است وگاه میان خداوند وآدمیان است

:مانند 1.همچنین در قرآن گفتگو های متعدد پیامبران با اقوام وگروه های گوناگون گزارش شده است  

وابراهیم إذقال لقومه اعبدواهلل واتقواذلکم ))؛ای حضرت نوح ،حضرت موسی، وحضرت ابراهیم با اقوام خودگفتگوه -  

ای مردم خدارا بپرستید واز او بترسید که :که به قوم خود گفت ( نیز فرستادیم) ابراهیم را) 2((خیرلکم أن کنتم تعلمون 

( .است پرستش وترس خدا اگر بدانید از هر چیزی برای شما بهتر  

یوم یقولوا المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قبل ارجعوا ))گفتگو های مؤمنان با منافقان؛ -  

  3...((ورائکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه وظاهره من قبله العذاب 

مشتابید وبه ما فرصتی دهید تا ماهم از نور شما روشنایی بگیریم ؛در آن روز مردان وزنان منافق با اهل ایمان گویند )

پاسخ به آنها گویند وا پس گردید واز آنجا نور مانند ما طلبید، در این گفتگو باشند که بین آن دوزخیان با اهل بهشت 

( .عذاب خواهد بود حصاری حایل گردد وبر آن حصار دری باشد ،که باطن و درون آن در رحمت است و از جانب ظاهر   

که منظور از آن ، گفتگو های درونی یا تعقِِِّل، تفکر . گفتگوی خود انسان با خود نیز جزء این گروه از گفتگو هاست -  

در . شروع میشودکه از این طریق، مخاطبین را به اندیشه بیشتر فرا میخواند ((اذکرو))آیاتی از قرآن کریم با .وتذکر است

  5((افال تتذکرون ))یا عبارتی همچون ( چرا تعقل نمی کنید؟ ) 4((افال تعقلون  )): ین آمده است پایان برخی آیات چن
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اینگونه . به چشم میخورد (آیا تفکرنمی کنید؟ )1((افال تتفکرون )) و هچنین عباراتی همچون  ( چرا به یاد نمی آورید؟ )

.عوت می کندآیات، انسان را به گفتگو با خویشتن ونوعی گفتگوی درونی د  

 

انواع گفتگو به لحاظ روش -2  

به کار رفته است ،می توان انواع متعددی از گفتگو های ... و قال، قیل، قل، قالوا، یقولونبا دقت در آیاتی که در آنها الفاظ   

ویند که فساد وچون آنان را گ) 2((وإذا قیل لهم ال تفسدوا فی االرض قالوا إنّما نحن مصلحون:)) فرهنگی را مشاهده کرد

هرچند بیشتر آیات قرآن از نوعی مکالمه ،گفتمان ،مشافهه ، سؤال ( . تنها ما کار به صالح کنیم:در زمین نکنید،گویند

وجواب ویا سؤاالت در تقدیر وخطاب های گوناگون حکایت دارد؛ اما در یک نگاه کلی می توان به نمو نه هایی از این 

:    گفتگو ها اشاره نمود  

:گفتگو های تبلیغی  -3 -2  

پیامهای هدایتی وبرنامه های خداوند از طریق پیامبران به مردم  ابالغ .بعضی از آیات قرآن نشانه های ابالغ دارند   

یا أیها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربّک وان لم تفعل فما بلّغت رسالته واهلل یعصمک من الناس إن اهلل ال ))گردیده است؛ 

ای پیغمبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، به خلق برسان که اگر نرسانی تبلیغ ) 3((لکافرین یهدی القوم ا

رسالت وادای وظیفه نکرده ای وخدا تو را از شر و آزار مردم محفوظ خواهد داشت ،بیم مکن ودل قوی دار که خدا گروه 

( .کافران را هدایت نمی کند  

: مبر با انکار ها و کار شکنی های مخالفان مواجهه می شد، خود را مبلِِِّغ معرِِِّفی می کردهمچنین در مواردی زیاد که پیا

پیغام خدارا به شما میرسانم ومن برای شما ناصح وخیر خواهی مشفق ) 4(( ابلغکم رساالت ربی وأنا لکم ناصح امین))

دین آیه، این گونه بیان شده است که اهمیت تبلیغ و ارسال پیام های الهی به گونه ای است که در چن( .وامین هستم
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و آیا جز )...؛ 1(( فهل علی رسل اال البالغ المبین))...: پیامبر هیچ وظیفه ای جز ابالغ و رساندن آشکار تعالیم الهی ندارد

(ابالغ آشکار بر پیامبران وظیفه ای است؟  

گفتگوهای ارشادی -2 -2  

.   تحقیر طرف مقابل، تحریک حس لجاجت ومانند آن، خالی باشد گفتگو در صورتی مؤثر است که از هرگونه خشونت،  

بارها اتفاق افتاده که خداوند در قرآن از پیامبر میخواهد که با اندرز نیکو و حالت ارشادی با مردم گفتگو کند واز بهترین 

هماهنگی دارد وبا  روش ها برای خطاب طرف مقابل استفاده کند در این صورت، یکسره لحن کالم، با هدف پیام گذار

وعظه الحسنه وجادلهم بالّتی هی أحسن إن ربک هو اعلم بمن مربک بالحکمه وال سبیل یالادع )): نوعی نرمی همراه است 

2((ضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین  

ناظره کن که م با اهل جدل را به راه خدا با حکمت وبرهان وموعظه نیکو دعوت کن وبا بهترین طریق خلق( ای رسول ما))

( .داناتر است به هرکه از راه او گم شده واز آنکه هدایت یافته بهتر میداند  خدای توالبته   

 

گفتگوهای استفتایی - 1 - 2   

و  توضیحاتی بیان می شود و مسائل مورد نیاز (صل اهلل علیه وآله)در آیاتی از قرآن، در پاسخ به سؤال مطرح شده از پیامبر     

. در آنها به کار رفته از این قبیل است ((یستفتونک )) و ((یسئلونک ))آیاتی که الفاظ . روشن میگردد ابتالی مردم

از این گونه است؛بدین معنی که  بیان شده،(( قل))همچنین آیاتی از قرآن کریم که در ضمن آنها مطالبی پس از فعل امر 

این چگونگی نشان میدهد که  .ارائه شده است( (قل))پس از پرسشهای گفته یا ناگفته در میان بوده وآنگاه جواب آنها 

برخوردی فعاالنه داشته است؛ واینها  ، ...قرآن کریم در مواجهه با شبهات وپرسشهای مردم در زمینة مسائل عقیدتی و 

سخ داده همه حاکی از آن است که خداوند در قرآن حتی به پرسش هایی که در خاطرها و ذهنهای مردم جوانه می زده پا

3.است   
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عدّه ای از مردم در امری دچار تردید . برخی گفتگوهای قرآنی، درقالب استفتاء یا پرسشهای فقهی و آموزشی است 

:مراجعه کرده ومشکل فکری خویش را حل میکردند (صل اهلل علیه وآله)از این رو به پیامبر. میشدند  

لی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء الّالتی تؤتونهنّ ما کتب لهنّ وتر ویستفتونک فی النساء قل اهلل یفتیکم فیهنّ وما یت))  

1(( غبوهنّ أن تنکهوهنّ والمستضعفین من الولدان وان تقولو للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فأن اهلل کان به علیما   

ما فتوا می دهد و نیز در باره ی آنچه در در باره ی آنان به شخواهند، بگو خدا  میرأی تو را  ای پیغمبر خدا درباره زنان)

و تمایل به ازدواج با آنان  به ایشان نمی دهیدآنان را  حق مقررکه  یشود هم در حق زنان و یتیم می بر شما تالوت قرآن

واینکه بایتیمان از روی عدل ودرستی رفتار کنید، پاسخگوی شماست وهر کار نیکی  ناتوان دارید و درباره ی کودکان

( .ام دهید، قطعا خدا به آن داناستانج  

گفتگو های استداللی - 4 - 2  

چرا که در بسیاری از آیات قرآن ومناظرات معصومان استفاده از استدالل و .ین بخش مهمترین بخش گفتگوهاست ا   

جام قانع با ذکر دالیل عقالنی ومنطقی طرف مقابل دعوت به تفکر شده وسران مورد تأکید قرار گرفته است وبرهان 

در این گونه (. اگر راست میگویید، دلیل خود را بیاورید: بگو )... 3((برهانکم ان کنتم صادقین؛ اقل هاتو))...  2:گردیده است

گفتگوها خداوند از مخاطبین میخواهد دلیل خویش را اقامه کنند وبه طور غیر مستقیم به آنان میفهماند که شما راستگو 

4.در قرآن کریم زیاد به کار رفته است( (ان کنتم صادقین))یر از این رو، تعب .نیستید  

لو کان فیهما الهه اال اهلل )): قرآن کریم در موارد مختلف، برای اثبات ادعای خود به استدالل های عقلی روی می آورد،مانند

اشت همانا خلل وفساد در اگر در آسمان وغیر از خدای یکتا خدایی وجود د ؛5((لفسدتا فسبحان اهلل رب عرش عما یصفون

بدانید که پادشاه ملک وجود خدای یکتاست واز توصیف و برهان (از نظم ثابت عالم)آسمان وزمین راه میافت، پس 

.مشرکان پاک و منزه است  
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آمده  (صل اهلل علیه وآله)مردی یهودی خدمت رسول خدا : )شنیدم که فرمود  (علیه السالم)معمر ابن راشد می گوید از امام صادق 

ای یهودی حاجت تو چیست؟ عرض کرد تو برتری یا موسی بن : حضرت به او فرمود.  ودر مقابل او ایستاده به او نظر کرد

عمران،پیامبری که خدای عزوجل با او سخن گفته وبر او تورات وعصا نازل کردو میان دریا را بر او شکافت وبر او با ابرها 

همانا آدم چون از او خطا :بنده کراهت دارد که خودش را تعریف کند ولی من میگویم خدا بر :سایه افکند؟ حضرت فرمود 

به حق محمد از تو میخواهم که مرا بیامرزی، در این حال بود که خداوند او را !بار خدایا: سر زد توبه او این بود که گفت

تورا به حق محمد وآل او می !بارخدایا: سید، عرض کردواینکه نوح چون برکشتی سوار شد واز غرق شدن تر. آمرزید 

واینکه موسی چون . خوانم که مرا از غرق شدن نجات دهی ودر آن هنگام بود که خداوند او را از غرق شدن نجات داد

امان  از تو می خواهم که مرا در! بار خدایا:عصای خود را بر زمین افکند، ترس بر دل او وارد شد، در آن هنگام عرض کرد

ای یهودی از ذریه من مهدی است که هر . داری، دراین حال بود که خداوند متعال فرمود نترس که تو بر او برتری داری 

گاه خروج کند ، عیسی بن مریم به جهت یاری او از آسمان فرود آمده واو را جلو خواهد فرستاد و پشت سر او نماز می 

1.گزارد   

ی مشاهده میشود که پیامبر اکرم با استدالل های روشن به پرسش مرد یهودی پاسخ داد با توجه به روایت باال به خوب

.ودیگر هیچ جای ابهام وشکی برای او باقی نگذاشت   

گفتگو های احساسی  - 5 - 2  

در مثال برای بیان عدم تساوی موحّد ومشرک . در بعضی از آیات قرآن ، خداوند استفاده از حواس را تشویق کرده است    

الظلمات والنور ام جعلوا هلل شرکاء خلقوا  قل هل یستوی االعمی والبصیر ام هل تستوی... )): می فرمایدخداوند  قرآن،

بگو آیا چشم نابینای جاهل ودیدة (ای رسول ما)  2((کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل اهلل خالق کل شیء وهو الواحد القهار

یا اینکه این مشرکان  ؟مسا وی است (معرفت وخدا شناسی)با نور  (شرک وبت پرستی)ات یا ظلم ؟عارف یکسان است عالم بینایی

خدا مشتبه مشرکان، خلق خدا و خلق شریکان چیزی خلق کردند وبر که آنها هم مانند خدا قراردادندشریکانی برای خدا 

است که همه عالم مقهور ارادة  بلکه تنها خدا خالق هر چیز است واو خدای یکتایی :بگو( هرگز چنین نیست)؟گردیده

  .اوست
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از آزار واذیت وکارشکنی های قوم خویش خسته شد، از عواطف و احساسات ( علیه السالم)هنگامی که حضرت موسی 

وإذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون إنّی رسول اهلل الیکم فلمّا زاغوا ازاغ اهلل قلوبهم )): آنان استفاده کرد

وتهمت سحر )وقتی که موسی به قوم خود ای قوم برای چه مرا رنج وآزار می دهید  (یاد آر) 1(( ال یهدی قوم الفاسقینواهلل

درصورتی که بر شما معلوم است که من رسول خدا به سوی شما هستم باز چون ( وکذب وعیبهای دیگر بر من می بندید

بگردانید و خدا هرگز مردم نابکار فاسق ( از سعادت واقبال به حق)روی گردانیدند خدا هم دلهای بی نورشان را ( از حق)

.را هدایت نخواهد کرد  

گفتگو های اقناعی - 6 - 2  

آنها  خورد که در آنها نحوه استدالل و اثبات حقانیت از شیوه اقناع کردن مخاطبان است و آیاتی در قرآن به چشم می   

:وانند از حق سزباز زنند نمونه هایی از آن در موارد زیر یافت میشودت را به نحوی مورد پرسش قرار میدهد که نمی  

2((و لئن سالتهم من خلق السماوات و االرض و سحر الشمس و القمر لیقولن اهلل فانی یوفکون))  

پس اهلل، : هرگاه از آن ها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، و خورشید و ماه را مسخره کرده است؟ می گویند)

 با این حال چگونه از عبادت خدا منحرف میشوند؟

3((و لئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به االرض من بعد موتها لیقولن اهلل قل الحمد هلل بل اکثرهم ال یعقلون))  

.میگویند خداو اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان،آبی نازل کرد و به وسیله آن، زمین را بعد از مردنش احیا نمود؟ )  

انواع گفتگو به لحاظ موضوع - 1  

مخاطبان اسالم کسانی هستند که قابلیت هدایت و پذیرش را دارند، هر موضوعی که مرتبط با انسان و در  از آنجا که   

.تواند موضوع گفتگو قرار گیرد مسیر هدایت و تکامل او باشد، می  

و برای آنها مصادیقی از آیات  4وع به صورت زیر دسته بندی کردگفتگوهای فرهنگی در اسالم را میتوان به لحاظ موض

:قرآن ذکر نمود  

                                                 

5آیه ( 63)صف - 

3

 

63آیه ( 23)عنکبوت -

2

 

61همان،  -

1

 

331، همان، ص  مهسا فاضلی -

4

 



 

   ... گفتگو درباره توحید، خدا پرستی، نفی شرک و تعدّد خدایان و - 3 - 1

:انواع گفتگو بیان شده در قرآن با موضوع خداپرستی، نفی شرک وامثال آن را به خوبی میتوان مشاهده کرددر آیات زیر   

ای مردم خدایی را بپرستید که آفریننده شما )1((ا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقونی)) 

(.پارسا و منزِِِّه شوید( به طاعت و معرفت او)و آنان که پیش از شما بودند، باشد که   

(.بگو او خدای یکتاست) 2((قل هو اهلل احد))  

را که شما می ( بت ها)من آن ( مشرک)که ای کافران : ای رسول ما بگو) 3((بد ما تعبدونقل یا ایها الکافرون ال اع))

(.پرستید، هرگز نمی پرستم  

  ... گفتگو درباره معاد و روز جزا، ثواب و عقاب، بهشت و دوزخ و - 2 - 1

در مورد پاداش بهشتیان  اد ومع موضوع روز جزا و های خداوند با مؤمنان ومشرکان،با آیات بسیاری در باب گفتگو       

برای نمونه میتوان به آیات زیر اشاره .وویژگیهای آنها وهم چنین کیفر جهنمیان و صفاتشان، در قرآن به چشم میخورد

و بر آنان که به خدای خود کافر شدند، عذاب جهنم که بسیار بد ) 4((وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر)):کرد

(.مهیّا استمنزلگاهی است   

گردد که در وقوعش هیچ کذب  هنگامی که آن واقعه بزرگ قیامت واقع) 5((واذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه)) 

(.نیست  

و هر کس از حضور در پیشگاه ربوبیت ) 6((و اما من خاف مقام ربّه و نهی عن نفسه عن الهوی فان الجنه هی الماوی)) 

(.د، همانا بهشت منزلگاه اوستبترسد و از هوای نفس دوری جوی  

 

                                                 

3  23آیه( 2)بقره - 

 

3آیه ( 332)توحید - 

2

 

2و 3آیه ( 313)کافرون -  1

 

6آیه ( 67)ملک - 

4

 

5 2و 3آیه ( 56)واقعه - 

 

6 42و 43آیه ( 73)النازعات - 

 



  ... .نیت آن، ویژگیهای کتاب الهی، عدم تحریف و گفتگو در زمینه قرآن و حقا - 1 -1

خداوند با ذکر آیات بسیاری در قرآن کریم، به حقانیت قرآن و اینکه این کتاب آسمانی از جانب خود او است؛ و بسیاری 

زده شد سخن گفته وبا همه انسانها را مورد خطاب قرار داده و گفتگو کرده از مسائلی که بعده ها درباره تحریف قرآن 

:است ؛که برای نمونه میتوان به آیه زیر اشاره کرد  

 1((ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب  عزیز ال یأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلف تنزیل من حکیم حمید)) 

که برای هدایت آنها آمد، کافر شدند در صورتی که این کتاب به حقیقت همان صاحب عزِِِّت  همانا آنانکه با این قرآن)

(. زیرا او فرستاده خدای مقتدر، حکیم و ستوده صفات است.است و هرگز از پیش و پس این کتاب حق، باطل نشود  

  ... .گفتگو درباره حرامها و حاللهای الهی، آداب و رسوم حاکم بر زمان و - 4 - 1

یکی دیگر از نشانه های حکیم بودن خداوند این است که در قرآن به گفتگو درمورد تمام  موارد زندگی انسان در این   

بیان نموده واین را یکی از  هم  رادنیا، از جمله حالل وحرام ها  هم اشاره کرده است وحتی آداب ورسوم زمانهای مختلف 

  :م اعجاز های قرآن هم میتوانیم در نظر بگیری

ای اهل ایمان از روزی حالل و ) (2(یا ایها الذین امنوا کلو من طیبات و ما رزقناکم و اشکروا اهلل ان کنتم ایاه تعبدون )) 

(.پاکیزه ای که نصیب شما کرده ایم بخورید و شکر خدا را به جای آرید اگر شما خالص خدا را می پرستید  

 3((و ما احل به لغیر اهلل فمن اضطرّ غیر باغ و ال عاد فال اثم علیه ان اهلل غفور رحیم م علیکم المیته و الدم الخنزیرما حرّانّ))

. به راستی حرام گردانید خدا بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر چه را که به اسم غیر خدا کشته شده باشند)

دازه سدرمق نیز تجاوز نکند، بر او گناهی پس هر کس به خوردن آنها محتاج شود در صورتیکه به آن تمایل نداشته و ان

(.به درستی که خدا آمرزنده و مهربان است.نخواهد بود که به قدر احتیاج بخورد  

                                                 

3 43و  42آیه ( 43)فصّلت - 

 

372آیه ( 2)بقره - 

2

 

371همان،  - 

1

 



 استقبال اسالم از گفتگو

سیره عملی پیامبر اکرم و ائمه اطهار در این زمینه بدست می  و  (علیهم السالم)روایات معصومین  آنچه از آیات قرآن کریم و   

قرآن . مادامی که دشمن در صدد لجاجت ودشمنی بر نیامده باشد. این است که اسالم از گفتگو استقبال می کند ،آید

به پیامبر فرموده که با  -1که پیش از این نیز به آن اشاره شده  -تبلیغی در آیات بسیاری کریم به عنوان یک دستور 

ها با بیانی عام، سخن به میان آورده است؛ که شامل هرگونه بحث با  ودرآن آیه. نرمی و زیبایی با مردم به گفتگو بپردازد

وبرای بیان اهمیت شیوه گفتگو درآیه زیر این گونه به . هر شخصیتی یا گروهی که در پی یافتن حقیقت است می باشد 

:مؤمنان خطاب شده است  

با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است ) 2((وال تجادلوا اهل الکتاب اال بالّتی هی أحسن االالذین ظلموا منهم))

( .مگر کسانی از آنها که ستم کردند ،مجادله نکنید  

اسالم از منطق گفتگو با آغوش باز استقبال می کند ودلیل این استقبال هم شاید این باشد که اساسا انسانها در   

تحقِِِّق آنها تالش مشترکی انجام دهند ودرباره  قلمروهای گوناگون معرفتی،یک سلسله یقینهایی دارند که باید برای

مسائلی که مورد اختالف است، باید سعی داشته باشند که با همکاری، به جوابهای مطمئن تر ویقینی تری نایل شوند که 

3.یکی از راههای بحث ومناظره، گفتگو است   

 

دیگر گفتگو با ادیان  

اسالم نه . پذیرفته و به آن دعوت نموده، مسئله گفتگو با ادیان دیگر است  از جمله مسائلی که اسالم با دید باز آن را      

تنها پیروان سایر ادیان را به گفتگو و شنیدن سخن یکدیگر دعوت می کند؛ بلکه خود در این زمینه راهکارهای علمی 

.داشته ورهبران آن، مباحثات بسیاری با دیگر ادیان داشته اند  

. می توان در آیات قرآن که کتاب بزرگ دین اسالم است مشاهده کرد وبا اندکی تأمل دریافتاین موضوع را به خوبی    

. نیز می توان آن را به خوبی فهمید ودرک کرد  (علیهم السالم)همچنین در نگاهی به سخن گفتن معصومین   

                                                 

روش،بخش گفتگوهای ارشادی لحاظ به قسمت انواع گفتگوها به دمراجعه شو -  3

 

46آیه ( 23)عنکبوت - 

2

 

214علی اصغر، رضوانی، همان، ص  - 

1

 



گفتگو رعایت شده واین خود نشان اب دبرای نمونه به گفتگوی پیامبر با انصار، اشاره می کنیم که در آن به خوبی آ     

دهندة این است که دین بزرگ اسالم حتِِِّی در گفتگو با ادیان دیگر هم حفظ آداب گفتگو را برای تأثیر بیشتر مالک قرار 

:می دهد  

نشان، وارد به همراه بزرگا (صل اهلل علیه وآله)نصارای نجران بر رسول خدا:)نقل کرده که فرمود (علیه السالم)مجلسی از امام صادق 

! ای رسول: اصحاب حضرت عرض کردند. شدند وچون وقت نمازشان شد شروع به زدن ناقوس کرده ونماز به جای آوردند 

صل اهلل )آنها را رها کنید؛ چون از نمازشان فارق شدند به رسول خدا:آیا اجازه میدهی تا در مسجد ناقوس زده شود؟ فرمود

به گواهی بر وحدانیت خدا واینکه من :به چه چیز ما را دعوت میکنی؟حضرت فرمود:نز دیک شده وعرض کردند (علیه وآله

عرض کردند پس پدر .که میخورد ومی آشامد وقضای حاجت میکند . فرستاده اویم، واینکه عیسی بنده مخلوق خدا است 

آیا او بنده مخلوق ( ویند؟به آنان بگو که در حقِِِّ آدم چه می گ:در همان هنگام برحضرت وحی نازل شدو فرمود)او کیست؟

این سؤال را از آنها  (صل اهلل علیه وآله)خدا نبود که می خورد و می آشامیدوقضای حاجت می کرد و ازدواج می نمود؟ پیامبر

در این هنگام بود که . پس پدر او که بود؟همه ساکت ماندند : حضرت فرمود.  آری: وآنان در جواب او گفتندکرد 

تاآنکه می فرماید لعنت خداوند رابر دروغ گویان ( همانا مثل عیسی نزد خداوند همانند آدم است)این آیه نازل شد،

... (و( قرار می دهیم
1
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 فصل چهارم

رسی شاخص های گفتگوی اثر بخشبر 



 شاخص های گفتگوی اثر بخش

یکی از بزرگترین نعمتهایی است که در اختیار توانایی بیان . بارزترین وجه تمایز آدمی از حیوان است سخن گفتن     

انسان را آفرید وبیان را به او ) 1((خلق االنسان علمه البیان : ))انسان قرار گرفته واین امر بسیار مورد توجه قرآن می باشد

( .آموخت  

ار و بیان را نیز قرآن نه تنها سخن، بلکه گفت. مسئله سخن گفتن همانطور که گفته شد، بسیار مورد توجه قرآن است 

با کنکاش در آیات روح بخش قرآن، میتوان دریافت که گفتگو آنگاه اثر بخش خواهد بود که از . مورد توجه قرار داده است

2:شاخص های زیر برخوردار باشد  

 

هدف محوری - 3  

یا رفتار لغو و بیهوده روی ؛ زیرا انسان مؤمن به تعبیر قرآن کریم از هر نوع گفتار گفتگو باید برای هدفی خاص باشد    

(وآنان از هر گفتار وکردار بیهوده وبی فایده روی گردانند) 3((والذین هم عن اللغو معرضون: ))گردان است  

و إذا : ))؛ از جمله میفرماید.در آیات دیگر قرآن کریم، مؤمنان را از بیهوده گفتن و بیهوده شنیدن بر حذر داشته است    

( .هرگاه سخن لغو وبیهوده می شنوید از آن روی گردانید) 4((نهسمعوا اللغو عرضوا ع  

برای . نیز هدف محوری در گفتگو ها برای اثر بخشی بیشتر بسیار تأکید شده است ( علیهم السالم) در سخن معصومین     

مرا ) 5((لهو اجره فی اآلخره عجبت لهنّ یتکلم بما ال ینفعه فی الدنیا وال یکتب :)) میفرماید ( علیه السالم)نمونه امام علی

(تعجب است از کسی که سخن میگوید به آنچه نه نفع دنیوی در آن باشد ونه اجر اخروی  

 

 

 

                                                 
4آیه ( 55)الرحمن- 

3 

81 ، ص3131،قم،  337، مجله معرفت ((شاخص های سخن گفتن در اسالم))قدرت ذوالفقاری،سهراب مروتی، محمدرضا شیر خوانی،  - 

2 

1آیه ( 21)مؤمنون - 

1 

55آیه ( 28)قصص - 

4  

462  تمیمی آمدی، غررالحکم،ص -  5 



پر محتوایی - 2  

بدیهی است وقتی گفتگو خوب وپر محتوا باشد، هدایتگر است وسخن بیهوده وبی مایه میتواند گمراه کننده ودر نتیجه 

ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اهلل به غیر علم ویتخذها هزوا  )). موجب عذاب گوینده اش گردد 

برخی از مردم، کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند تا مردم را بی هیچ دانشی از راه خدا )1((اولئک لهم عذاب مهین 

(واهد بودگمراه کنند وراه خدا را به ریش خند گرفته اند ، برای آنان عذابی خوار کننده خ  

ونه تنها هیچ خیری به دنبال ندارد، بلکه عذاب الهی را نیز برای . بنابراین بر سخنان بی محتوا هیچ ارزشی مرتبط نیست 

صاحبانشان در پی خواهند داشت، اما در مقابل، سخنان پر محتوا ونیکی که به منظور اصالح، امر به نیکی ومعروف گفته 

ال خیر فی کثیرمن نجواهم اال من امر به صدقه او معروف او اصالح )) . خواهد بود می شود مایه ی جلب خشنودی خدا

در بسیاری از رازگویی های ایشان خیری نیست ) 2((بین النّاس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اهلل فسوف نؤتیه اجرا عظیما

مردم کندوهر کس برای طلب خشنودی  مگر کسی که به این وسیله امر به کمک دیگران، یا کار نیک، یا اصالح در میان

.(خدا چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد   

کالم بی محتوا وبدون پیام، سخنانی است بی روح که صرفا برای خنداندن دیگران و وقت گذرانی در غالب مزاح وخنده 

البا عقل وحکمت و جدّیّت کنار در چنین مواقعی غ. ریخته میشود وبر مبنایی جز باطل وبیهوده گویی استوار نیست 

مورد سر زنش قرار ( علیهم السالم ) چنین کالمی در بیان اهلبیت. گذاشته شده ودلقکی وهرزگی، یکتازه میدان می شود 

نفوس خود را از مذاح وحکایتهای باطل و خنده : )اسوه ی بیان هنری، می فرماید (علیه السالم)امیر المؤمنین . گرفته است 

3(.دارید ووقار آن را حفظ کنیددار نکه   

تبیین حقیقت  - 1  

دقت در مطابقت  -2  دقت در مطابقت سخن با مقصود، -3:  دقت وتأمل در گفتار وکالم، از دو جنبه اهمیّت زیادی دارد   

دان کالم با این ویژگی ها، همان سخن حق وبیان حقیقت است که خداوند در قرآن ب. مطلب وکالم به حقیقت وواقعیّت 

                                                 
6آیه ( 13)لقمان -  3 

334آیه ( 4)نساء -  2 

221 یمی آمدی ، همان کتاب ، صتم -  1 



ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه )  1((یا أیها الذین آمنوا اتّقوا اهلل وقولوا قوال سدیدا )): دستور داده است 

(کنید وسخن حق بگویید  

ایده ، عبارت است از کالمی که هم مطابق با واقع باشد، وهم لغو نباشد، ویا اگر ف(( قول سدید)) )از نظر علِِِّامه طباطبایی،  

پس بر مؤمن الزم است به آنچه می گوید مطمئن باشد، . دارد فایده اش چون سخن چینی وامثال آن، غیر مشروع نباشد 

. 2(ونیز گفتار خود را بیازماید که لغو ومایه ی فساد نباشد  

ودر ( . ستوار استبهترین سخنها، سخن درست و ا)  3((حسن القول السدادأ)): نیز فرموده است( علیه السالم)امام علی 

چراکه سخن گفتن از بزرگترین نعمتهایی . همان سخن حقِِِّی است که عاری از هر گونه باطلی باشد (( قول سدید))نتیجه 

است که در اختیار انسان قرار گرفته است وباید بهره گیری از این موهبت الهی به شکل صحیح وخدا پسندانه ای صورت 

. گیرد   

یپرهیز از دروغ گوی - 4  

اگر انسان میخواهد گفتارش مطلوب واثر گذار باشد، باید از کذب ودروغ گویی در کالم خویش خوداری ورزد؛ وگرنه این   

دروغ از گناهانی است که به شدت در اسالم از آن نهی شده . آفت بزرگ مانع از نتیجه بخش بودن آن سخن میگردد

تنها کسانی دروغ پردازی میکنند که به آیات خدا ایمان ) 4((... اهلل  إنّما یفتری الکذب الذین الیؤمنون بآیات)) : است

آیه اخیر از آیات تکان دهنده ای است که در زمینه زشتی دروغ سخن میگوید ودروغ گویان را در سر حدّ ( . ندارند

است، ولی به هر حال  ( علیه وآلهصل اهلل)اگر چه مورد آیه دروغ وافترا بر خدا وپیغمبر . کافران ومنکران آیات الهی قرار میدهد 

در مورد پرهیز از دروغ گویی، حتی به ( علیه السالم)همچنین امیرالمؤمنین . زشتی دروغ اجماال در این آیه مجسم شده است 

هیچ بندهای طعم ایمان را )  5((الیجد عبد طعم االیمان حتّی یترک الکذب هزله وجّه )) : شکل غیر جدّی آن می فرماید

( .چشد مگر اینکه دروغ را ترک کند، خواه شوخی باشد ، خواه جدّی  نمی  
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پرهیز از غیبت دیگران  - 5  

وال یغتب بعضکم بعضا أیحب آحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا )): م شدیدا از غیبت نکوهش نموده استقرآن کری   

وشت برادر مرده ی خود را "که وست دارد و  هیچ یک از شما از دیگری غیبت نکند، آیا کسی از شما د) 1((فکرهتموه 

( . بخورد؟ پس قطعا بیزارید  

غیبت در حقیقت ابطال هویت وشخصیت اجتماعی افرادی است که خودشان از جریان اطالعی ندارند و خبر ندارند که 

ان انداخته به پشت سرشان چه چیز هایی میگویند و اگر خبر داشته باشند نمیگذارند پرده ای را که خدا بر روی عیوبش

این امر شایسته جامعه . غیبت مؤمن موجب تحقیر وخدشه دار نمودن شخصیت وی میگردد  2.دست دیگران پاره شود 

. اسالمی نیست   

المسلم أخوالمسلم، ال یظلمه، وال یغشه وال یخذله وال یغتابه ال )) : آمه است( علیه السالم) در کافی از قول امام جعفر صادق 

مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمیکند، فریبش نمی دهد، تنهایش نمی گذارد، از او غیبت )  3((یحرمه یخونه وال 

غیبت، اجزای مجتمع بشری را یکی پس از دیگر فاسد ( . نمیکند، به او خیانت نمی ورزد، وچیزی را از او دریغ نمی ورزد

. تماد می سازد می سازد، زیرا افراد را نسبت به هم بد گمان و بی اع  

 

تکریم عمومی دیگران  - 6  

کرامت در سخن گفتن این است که مخاطب را بزرگ . یکی از شاخص های سخن گفتن، کریمانه سخن گفتن است   

ولقد کرّمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر )) : بشماری وبا احترام با او سخن بگویی؛ زیرا انسان دارای کرامت ذاتی است 

وما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم وآنان را در ) 4((اهم من طیبات وفضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیالورزقن

بنشاندیم، واز چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم؛ وآنها را بر بسیاری از دیگر مخلوقات خود ( بر مرکبها)خوشکی ودریا 

( . برتری وفضیلت بخشیدیم  
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ان به خاطر ویژگی های خاص اوست که خداوند در وی به ودیعت نهاده است که موجب شرافت، تکریم شخصیت انس 

من روی علی مؤمن روایته یرید بها شینه وهدم :)) در این باره میفرماید (علیه السالم)امام صادق  1.ارزش وکرامت او میشود 

اگر کسی سخنی بر ضد مؤمن )  2((ن وال یقبله الشیطان مروءته یسقط من اعین النّس اخرج اهلل من والیته ال والیته الشیطا

نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره یا از بین بردن وجه اجتماعیش باشد وبخواهد اورا از چشم مردم بیندازد، 

 ( .خداوند اورا از محور دوستی خود خارج میکند وتحت سرپرستی شیطان قرار میدهد ولی شیطان هم او را نمی پذیرد 

آری تحقیر انسان مؤمن و خدشه دار کردن شخصیت او  در مقوله ظلم قرار میگیرد وشایسته جامعه اسالمی نیست وبنا 

3(.حرمت و حیثیت مؤمن از ظمت خانه کعبه بیشتر و بزرگتر است : )  (صل اهلل علیه وآله) به فرموده پیامبر اکرم   

 

نرم وآرام گویی  - 7  

باگفتار نرم ودل . رهیز از خشونت وتندی در کالم، گاهی مهمتر از محتوای سخن است نرمی ومالیمت در گفتار و پ 

خداوند هنگامی که موسی وهارون را برای دعوت . نشین بهتر میتوان عقاید را مطرح ساخت وبر تأثیر وگیرایی کالم افزود 

با او به نرمی سخن )  4((ا لعل یتذکر أو یخشی فقوال له قوال لین: )) فر عون خودخواه وستمگر مأمور نمود، به آنها امر کرد

( بگویید شاید پند بگیرد وبتر سد   

وقتی سخن گفتن . همواره سخن نرم که همراه با تکریم مخاطب باشد مؤثر تر از سخنی است که به درشتی گفته شود  

در آیه ای دیگر . ینگونه سخن گفت با فرعون طغیانگر باید به نرمی باشد، پیداست که با دیگر مردم به نحو اولی باید ا

فبما رحمه من اهلل لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب النفضّوا )) : می فرماید  (صل اهلل علیه وآله)خداوند خطاب به پیامبر اکرم 

به سبب رحمت خداست که تو با آنها این چنین خوش خوی ومهربان هستی، اگر تند خو وسخت دل  1 5(... (من حولک 

را عامل جذب ( صل اهلل علیه وآله)این آیه نر مش ومحبت بی نظیر رسول خدا ... ( ودی از گرد تو پراکنده می شدند می ب
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به ویژه آنکه این آیه در مورد مسلمانانی نازل شده که در جنگ احد فرار را بر قرار ترجیح داده . مردم معرفی میکند 

. بودند   

  

سخن بلیغ  - 8   

دستور میدهدکه آنها را موعظه کن ( صل اهلل علیه وآله) خداوند در باره ی منافقان به پیامبر. سا وشفاف باشد سخن باید بلیغ، ر 

. واندرز ده تا بیانی رسا در دل وجان آنها نفوذ کند   

نی اند که اینان همان کسا)  1((اولئک الذین یعلم اهلل ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قوال بلیغا)) 

در ( . خدا میداند چه در دل دارند، پس از آنان روی برتاب ولی پندشان ده وبا آنان سخن رسا که در دلشان مؤثر افتد بگو

. این آیه سخن از وضعیت اهل نفاق است که از حکم خدا ورسولش روی گردانده وبه طاغوت روی آورده اند   

وباید به نحوی با آنان سخن گفت که . در گفتگو ها بسیار ارزشمند است استفاده از قول بلیغ به هنگام وعظ ونصیحت، 

2.دلهایشان آن مطلب را درک کند   

ثالثه فیهنّ البالغه التقرب من معنی البغیه والتبعّد من حشو الکالم و الدالله بالقلیل )) : فرماید  می (علیه السالم)امام صادق  

به کار گیری لفظ نزدیک برای معانی مورد نظر، دوری جستن از حاشیه : است بالغت در رعایت سه اصل)  3((علی الکثیر

( . روی وسخن زائد ورسانیدن مقصود مورد نظر با کمترین کلمات است   

 

شادابی ونشاط آفرینی - 3   

الی وهدوا الی طیب من القول وهدوا )). یکی دیگر از شاخص های سخن نیکو ، امیدبخش، نشاط آفرین و روح نواز است

کالمی است که ( قول طیب)ستوده هدایت میگردند( خدا)او به گفنار پاک هدایت میشود و به سوی راه ) 4((صراط الحمید

(.و کالم خبیث به معنی کالمی است که یکی از اقسام باطل در آن باشد. در آن خبائث نباشد  
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هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان  وقل لعبادی یقول التی: ))خداون در جای دیگر از قرآن کریم می فرماید

زیرا شیطان :آنچه را که بهتر است بگویند، که شیطان میانشان را به هم میزند: و به بندگان من بگو) 1((لالنسان عدوا مبینا

شهایی سخنانی را بگویید که از رو:)در مجمع البیان ذیل آیه فوق آمده است.همواره برای انسان دشمنی آشکار است

.2(پیروی کنید که بهترین و عالی ترین باشد  

از این رو . به منظور ایجاد نشاط و جلوگیری از مالمت و خستگی مخاطب،ذکر لطیفه و مزاح ممدوح بسیار پسندیده است

 (لیه السالمع)امیر المومنین. مزاح صادق و پر محتوا نه تنها در روایات نهی نمیشود، بلکه بر آن تاکید و ترقیب نیز شده است

همانا این قلبها همانند بدنها مالمت )  3((إن هذه القلوب تملّ کما تملّ االبدان فبتغوا لها طرائف الحکمه)): می فرماید

( .وخستگی یابند، پس برای در مان ماللت وخستگی آنها نکات لطیف حکمت آمیز را طلب کنید  

 

پرهیز از دشنام گویی حتّی به دشمنان - 31  

زیرا سفارش خالق . شاخص های گفتگو از نگاه درون دینی، خود داری از سخنان زشت والفاظ رکیک میبا شد از دیگر 

در آیه فوق ...( . به مردم نیک بگویید )  4... ((وقولوالنّاس حسنا )) : علیم این است که با همه مردم باید خوب سخن گفت 

گفتار، رفتار، حالت صورت وچشمها و ظاهر و باطن کالم می  و ظا هرا شامل 5.واژه حسنا به صورت مطلق آمده است 

قولوا لنّاس أحسن ما تحبّون أن یقال لکم فإنّ اهلل یبغض اللعان االسباب الطعان علی :)) فرماید  می( علیه السالم)امام باقر. باشد 

ا گفته شود؛ زیرا که خداوند بگویید به مردم بهترین چیزی را که دوست دارید به شم)  6((المؤمنین الفاحش المتفحش

مبغوض میدارد کسی را که ناسزا می گوید ونفرین می کند و بر مردم مسلمان طعن می زند واز ناسزا گفتن وناسزا 

( .شنیدن با کی ندارد  
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به کار گیری اسامی والقاب پسندیده - 33  

قرآن کریم . االی انسانی به دور است عقل وشرع به روشی حکم می کند که سخنان زشت از شأن انسان و مقام و     

... ( واز یکدیگر عیب مگیرید وبه همدیگر لقبهای زشت مدهید )  1...((وال تلمزو أنفسکم وال تتنابزوابااللقاب )) : میفرماید 

    .در آیات دیگری نیز انسانها از عیب جویی وطعنه زدن به یکدیگر در گفتگو ها به شدت نهی شده اند     

لیس المؤمن )): فرماید  می (صل اهلل علیه وآله)پیامبر اکرم ( وای بر هر عیب جوی طعنه زن )  2((لکل همزه المزه  ویل)) 

(مؤمن، طعنه زن، دشنامگو وبد زبان نیست ) 3...((بالطعان و ال باللّعان وال بالسّباب وال البذی   

. رد بنابراین نباید هیچوقت حتِِِّی به شو خی سخنان زشت بر زبان آو   

خداوند کسانی را که در جمع )  4((إنّ اهلل عزوجل یحب المداعب فی الجماعه بال رفث )): فرماید  می (علیه السالم)امام سجاد

( .مزاح کنند بدون آنکه سخن زشتی بر زبان آرد دوست دارد  
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 نتیجه گیری 

میتوان نتیجه گرفت که سخن و گفتگو از  (علیهم السالم)روح بخش قرآن کریم و کالم معصومان آیاتپس از برسی در 

تعداد قابل توجهی از آیات کالم اهلل مجید و سخنان ائمه ای که  مهمترین و مؤثرترین اعمال آدمی محسوب شده به گونه

.به این امر اختصاص دارد( علیهم السالم)اطهار   

از راه گفتگو  باط با مردمتکه برای برقراری ار نماید امت ذاتی میداند و بر این اساس سفارش میقرآن آدمی را واجد کر

 همچنین گفتگوها باید عاری از هر گونه غیبت و تمسخر و القاب زشت. ابتدا باید آن را آموخت و سپس خوب سخن گفت

باید در گفتگوها طرف مقابل را کوچک شمرد و به او بی توجهی کرد بلکه در عوض باید سعی باشد و هیچ گاه ن دروغ و 

یاری جوییم تا بتوانیم گفتگوهای سودمندی  و قرآن دکنیم گفتگوهای خود را با نشاط و روح نواز کرده و در آن از خداون

.داشته باشیم و افراد را به سوی کمال مطلوب سوق دهیم  
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3172چاپ سوم، تهران، ناصر خسرو،  ،6ج  قرآن،ر الالبیان فی التفسی مجمع -  

3171، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 33لغت نامه، علی اکبر دهخدا، ج  -  

قمری 3417، چاپ چهارم، قم، دار الکتاب، 32، ج کلینی ،الکافی، محمد ابن یعقوب -  

قمری 3423، قم، دار الحدیث، ---------  

قمری 3417، بیروت، دار الضراء،---------  

3187، چاپ اول، قم، انتشارات دلیل ما، ب گفتگو و مناظره از دیدگاه قرآن وروایاتآدا -  

ه لمعارف فق، قم، نشر موسسه دایره ا، چاپ دوم3، موسسه دایره المعارف فقه، ج (مطابق مذهب اهل بیت)فرهنگ فقه -

3185، اسالمی  

 فهرست مقاالت

قم،  چاپ اول، ،12، فصل نامه پژوهشهای قرآنی، شماره "اهمیت تأمل و گفتگوی فرهنگی در منظر قرآن"مهسا فاضلی، -

3183 

3188قم،  چاپ اول،،2سخن گفتن درآداب اجتماعی اسالم، فصل نامه الهیات اجتماعی،شماره "علی اله بداشتی، -  

، "از کتاب استراتژی تقزیب اسالمیای قرآنی هطق و گفتگو میان مسلمانان با معیاراشاعه من"راضیه علی اکبری، -

مجموع مقاالت هجدهمین کنفرانس وحدت اسالمی،چاپ اول، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، معاونت 

3184فرهنگی،   



،ماهنامه علمی "شاخص های سخن گفتن در اسالم"قدرت ذوالفقاری فر، سهراب مروتی، محمد رضا شیر خانی، -

3131،(ره)، چاپ اول، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی337ترویجی، شماره  


