
 

 

 آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 2)ایران( فریدعلی مهدوی دکتر، 1)ایران( بختیار عزیزی :گاننویسند
 5/8/1392 :پذیرش                               22/3/1392: دریافت

 چکیده

 و تحقیق مورد اسلم گرامی پیامبر و کریم قران نگاه از گفتگو این مقاله آداب در
اهمیت گفتگو و جایگاه آن در قرآن کریم با تأکید بر فطري بودن، . گرفت قرار بررسی

 از دیگر محورهایی بود که در ادامه بررسی شد. گفتگو آفات سپسانواع گفتگو و 
 در گاهی که: چراهاي طرح شده بود؛ ایناهمیت این مقاله، یافتن پاسخی براي پرسش

 قواعد و صحیح آداب شویم؟می مشکل دچار دیگران با مانگفتگوهاي و محاوره
 اکرم پیامبر کند؟می انعنو را اصولی چه زمینه این در کریم قرآن است؟ کدام درست

از  چیست؟ گفتگو هايآسیب و که آفاتو این بردند؟می به کار را عملی روش چه
چون حسن گفتار، حقکه: آدابی همجمله نتایجی که در این تحقیق حاصل شد، این

خلقی، ملیمت، تواضع، نیکوکاري به خانواده و مردم و مستمندان، و گویی، خوش
ذکر می صداي بلند و... از آیات الهی و سخنان پیامبر اکرم دوري از بدگویی و

چون گوش دادن به مدّعاي مخاطب و انتخاب بهترین شود. در مناظره رفتارهایی هم
سخن، دوري از جدال، به نرمی سخن گفتن، دوري از پرخاش و... نیکو محسوب 

بت، خشم و... را در گویی، پرگویی، چاپلوسی، غیگردد. در آفات گفتگو نیز بیهودهمی
 براي کهیابیم. نتیجة نهایی آنمورد ذم درمی قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم

 پیروي شده ذکر قواعد از بایستی دلنشین و مؤثر صمیمانه، گفتگوي یک به رسیدن
 .کنیم دوري نیز شده شمرده آفات از و کرده

 مناظره، جدل، آداب گفتگو، قرآن، پیامبر اعظم :واژگان کلیدی

                                                 

 ،ةيالعالم یجامعة المصطف ت،یدانشکده اخلق و ترب ،یکارشناس ارشد گروه اخلق اسلم -١

  bakhtyar52@gmail.com ،رانیا قم،

 ،رانیقم، ا ت،یاخلق و ترب یکده اخلق، مؤسسه آموزش عالدانش ،یمدرس گروه اخلق اسلم -٢
gmail.com@aamf53 
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 مقدمه

 عنوان را بهپافشاري کرده است؛ زیرا آن  «گفتگو» به دینی، هر از بیش اسلم

را که آن داند، و دوم اینمی هستی حقایق از مردم سازيآگاه جهت اصلی مهم،

 پذیرفته است. برتر زندگی  روش و آیین به یابیدست به عنوان راهی براي

شود به این نکته اشاره می گفتگو آداب زمینة در تحقیق ضرورت بیان براي

 در گفتن سخن کهاین با آید؛می حساب به انسان امتیازات از گفتن سخن که

به گفت  باید اما گردد؛می یتلق امور ترینهزینهکم از یکی عنوان به ابتدا

 دارد موازینی و آداب است، انسان امتیازات از که بدیلبی نعمت این کارگیري

 حل قابل غیر مشکلت گاه بلکه گردد،نمی حاصل الزم بهرة تنها نه آن بدون که

 .آمد خواهد بار به نیز ناپذیريجبران ضایعات و

نقش بسزایی  ،«خاتم رسالت» عصر در حقایق با مردم آشناسازي در گفتگو

سخنان پیامبر  بلغت و مقدار گیرایی کلم  از که اسلم دشمنان. داشته است

 گفتگوي و شدن کلمهم از گیريپیش براي شکلی هر به شتند،دا آگاهی خدا

می تلش زدن، سوت و فریاد با مواقعی در حتی و کردندمی تلش وي با مردم

 مردم توسط ایشان کلم شنیدن مانع حارت، آن خواندن قرآن هنگام در کردند

می وصیهت کنند، طواف کعبه خانة دور داشتند تصمیم که کسانی به گاه و گردند،

 .نکند مجذوب را آنان خدا رسول کلم تا بگذارند پنبه خود گوش در کردند

 از بعد گفتگو، معنی به آن مشتقات و «قول» گفتگو: واژة اهمیت خصوص در

 حارت زبان از کریم قرآن. کریم دارد قرآن در را اول رتبة «اهلل» ةجلل لفظ

 :فرمایدمی چنین موسی
ْح  ْ ِِل أَْمِري ،ِِل َصْدِريقَاَل َربِّ ارْشَ َِّسايِن  ،َویرَسِّ ن ل ؛ [25-28طه/ ] يَْفقَهُوا قَْوِِل  ،َواْحلُْل ُعْقَدًة مِّ

 از و ساز، آسان من براي را کارم گردان، گشاده را امسینه پروردگارا!: گفت

 .بفهمند را سخنم بگشاي، ]تا[ گره زبانم



 ٤١.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

 رعایت باشیم، محترم و محبوب اجتماع، در خواهیممی که اگرنتیجه آن

. است محبوبیت عوامل از یکی چون ست؛الزامی معاشرت آداب و اصول

انسان سایر با او ارتباط چگونگی و جامعه به انسان موفقیت از بخشی بنابراین

 .است وابسته ها

 ( مبانی نظری1

 آداب

 افراد با سنجیده و خاص رفتار نوعی آید،می میان به« ادب» از سخن وقتی

 از که رفتار این. آیدمی نظر در (و بیگانه آشنا و بزرگ و کوچک از) رامونپی

 نگاه، معاشرت، رفتن، راه گفتن، سخن نحوة به گیرد،می نشئت شایسته، تربیت

 شود.می مربوط.. و. جواب سؤال، درخواست،

 لغوی معنای -الف

 به مؤدب را خود و انسانی فاایل راه در پسندیده افتادنِ تمشق و زحمت به *

 (١٣٦١)مشکینی اردبیلی, .کردن نیک آداب

 (١٣8٧)عمید, .نیکو هايروش رسوم، و عادات *

 مردمی، فایلت حسنه، اخلق محار، حسن معاشرت، حُسن خم، و چم *

 (١٣٢٤)دهخدا, .حمیده خصال اجتماع، و اخلق حسن و قعود و قیام در احوال حسن

 اصطالحی معنای -ب

 محاسن و گوناگون هايدانش و علوم آموختن معنی به ،«ادب» جمع «آداب»

 مورد در گاهی و شودمی اطلق نیز عمومی معارف و علوم به و است اخلقی

 نماز، آداب خواندن، درس آداب مانند رود؛می به کار خاص شیء یا شخص

 (١٣٧٥)طریحی, ...و مسافرت آداب و قاضی آداب
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 گفتگو و محاوره
به  دادن پاسخ گفتن، سخن و پاسخ معناي به ادهخد نامهلغت در محاوره

 گفتگو .است آمده گفتن سخن دیگریک با کردن و گفتگو دیگریک با دیگر،یک

 .است آمده شنود و گفت و مجادله مباحثه، مکالمه، معناي به نیز

 اخالق و آداب فرق

 به خاطر گذشته در که است عملی رسم. از غرض و است رسم از ناشی آداب

 همان به نیز اکنونهم و آمده پدید مصلحتی حفظ یا و منافعی به بییادست

 آمدخوش براي و دارد وجود جامعه در عادت حسب بر نیز گاهی و خاطر

 و عطسه حین در دهان جلوي دستمال گرفتن مثل گیرد؛می انجام دیگران

 آداب اجراي بر که است ايضابطه اخلق لذا جمع. میان در همآن سرفه

 (٣٢, ص. ١٣٧0)قائمی, .است مسلط

 ممکن امّت، یک مختلف هايگروه بین در حتی و مختلف جوامع در آداب

 گرفته نشئت آداب. است ثابت همیشه اخلق که حالی در باشد متفاوت است

 فلسفه، یک از گرفته نشئت اخلق که حالی در است مردمی و قدیم عهدي از

 است. مذهب یا مکتب

  اخالقی عالی نمونة پیامبر رفتار
 را خود است، نیکو رفتار و ادب و اخلق الگوي و ایمان اسوة که اکرم رسول

 ؛(٧8ص. , ١ج, ١٣8٦شهري، )ري«  أَدَّبىَِن َریبِّ فَأَْحَسَن تَْأِديِب »: فرمایدمی و دانسته پروردگار کردة ادب

 کرد. ادب نیکو و کرد ادب مرا پروردگارم

 عالی نمونة ،پیامبر رفتار. است آموزيادب کتاب یک پیامبر اکرم سیرة

 با پیامبر برخورد آداب از نمونه چند به زیر در. است معاشرت و اخلقی

 :کنیممی اشاره دیگران

 . دادندمی سلم شدند،می رو به رو کس هر با خدا رسول -
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 . نبود کوچک و  بزرگ افراد بین فرقی دادن سلم در -

 . کردندنمی دراز سیک پیش را خود پاي گاههیچ -

  شدند.نمی خیره کسی صورت به نگاه، هنگام -

  کردند.نمی اشاره کسی به ابرو و چشم با -

  .دادندنمی تکیه نشستن هنگام -

 را خود دست گاههیچ کرد،می مصافحه و دادمی دست مردم با وقتی -

 . بکشد را خود دست مقابل طرف تا کشیدنمی عقب

 . کردنمی تمذم را خوراکی هیچ -

 . نخورد غذا دادن تکیه حال در هرگز لحظة رحلت، تا بعثت روز از -

 زبان بر ايکننده ناراحت سخن و گفتنمی ناسزا و دشنام کسهیچ به -

 . گفتنمی پاسخ بدي با را بدي و آوردنمی

 . کردمی پهن ،رسیدمی خدمتش به که کسی پاي زیر اکرام، عنون به را خود زیرانداز -

 . کردمی قبول (ناچیز و اندک هرچند) را افراد هدیة -

 . نشستمی قبله به رو اوقات، بیشتر -

 . آوردنمی بیرون و کردنمی باز اشخاص، پیش را زانوهایش -

 . کردندمی صبر سخن، و درخواست سؤال، در هاغریبه تندخویی بر -

 .نبودند دیگران اسرار کشف پی در و کردندنمی سرزنش و ملمت را کسهیچ -

 . دادندنمی سر قهقهه هرگز و بود متبس هایشهخند -

 . بودند حیا با و شرمگین بسیار -

 . کردندنمی قطع را کسی سخن -

 . خوردندمی غذا خود جلوي از -

 همه که دیگر برجستة فاایل و بسیاري انداختندمی راه ممکن شکل هر به را افراد کار -

 گنجد.که در این مقاله نمی بود متعالی ادبی و واال اخلقی و بلند روحی از حاکی
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 قرآن در بیان و قلم نعمت ارزش

می آن با چهآن و قلم به ؛[1قلم/ ] ن َوالْقََنِ َوَما یَْسُطُرونَ  آیة در سبحان خداوند

 الهی هاينعمت ترینبزرگ از نوشته و قلم زیرا ؛است کرده یاد سوگند ،نویسند

 است. ردهک هدایت را بشر خداوند آن وسیلة به که است

 علمی صالات حلقة اندیشمندان، افکار پاسدار ها،دانش و علوم حافظ قلم،

 نظر از که هاییانسان قلم،. است بشري  آیندة و گذشته ارتباطی پل و علما

 همة گویا. دهدمی به هم پیوند کنند،می زندگی هم از جدا مکان و زمان

 خانةکتاب یک در زمین يرو صفحة تمام در و تاریخ طول در را بشر رانمتفک

 (٥٦١, ص. ١٣٧9)دهقان, .بینیمی جمع بزرگ

کلم الزم است به این واقعیت اشاره کرد که  و قلم نعمت عظمت در

 طرق و کرده هدایت قلم و کلم به سوي را وي که نهاد تمن انسان بر خداوند

 :فرمود «کلم» خداي متعال دربارة. داد یاد بشر به را نعمت دو این از استفاده

ََّمُه الْبَيانَ  ،َخلََق الاْنَسانَ   میو نطق را تعل انیو به او ب د،یانسان را آفر؛ [٣-٤الرحمن/ ] عَل

َ ابلقَنَ  :نیز فرمود قلم دربارة داد. َ الاِنساَن ما لَم يَعنَ  ،اَذّلی عَنَّ خدایی که ؛ [4-5علق/ ] عَنَّ

 آموخت.[ او به به تدریج] دانستنمى انسان که را چهبه وسیلة قلم یاد داد؛ آن

  دارد. ارزش احسن قول اتباع قران، نظر از

ْ ِعَبادِ  يَن یَْستَِمُعوَن الْقَْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَهُ ، فَبرَشِّ ِ  من بندگان به بده بشارت ؛[١٧-١8زمر/ ] اذلَّ

 .کنندمی پیروي را آن بهترین و شوندمی را سخن که

 گفتگو ( اهمیت2

 بودن فطری جنبة

 موجودي را انسان -بعد به افلطون زمان از حتی -قدیم رانمتفک و فلسفه از ايهعد

 اند.به بررسی انسان پرداخته فطرت انسان و طبع از زمینة و کرده معرفی اجتماعی
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 نیاز تأمین جنبة

 جمع در ناگزیریم ه،مرف و آرام و انسانی زندگی یک داشتن جهت توان، براي یافتن

 هايگروه کمک به نیاز زندگی گذران براي که ایمدریافته عقلا  ما. کنیم زندگی

 نیاز رفع تنها مسئله این در. شناسیمنمی را هاآن از برخی حتی که داریم بسیاري

 .است مطرح نیز رفاه به یابیدست و زندگی به بخشیدن غنا بلکه نیست مطرح

 انسان شکوفایی

شوند، حتی در میان نسان در حیات جمعی شکوفا میبسیاري از ابعاد وجودي ا

پس انسانی که بخواهد به شکوفایی  .(١٤, ص. ١٣٧0)قائمی, .کنندجمع معنی پیدا می

 برسد بایستی در جمع باشد، با جمع ارتباط داشته باشد و با جمع گفتگو کند.

 قرآن در گفتگو ( جایگاه3

 نقش جدل

نَْساُن أَْكرَثَ يَشْ  ش از هر چیز جدال و مخاصمه ؛ آدمی بی[٥٤کهف/ ] ءج َجَداًل َواَكَن اإْلِ

 دارد.

 و حوداث قبال در -آن اقتااي انسان، به که است وضعیتی از بخشی جدل

 گیريپی یک و فکري، هايوضعیت از برخاسته جستجوگريِ یک به -اوضاع

 اقتااي به انسان دیگر تعبیر به. زندمی دست روحی هايحالت از برآمده

 را هاآن و نماید بینیپیش و گیريپی را حوادث جریان کوشدمی خود بیعتط

 . تفسیرکند باز خود علیق و تصوّرات تجارب، وفق بر

  قرآن در گفتگو گریروایت حجم
 «:حوار» و مورد ٢9 «:جدال» بار، ٥٢٧«: قال»کلمات  با گري در قرآن کریم،حجم روایت

 شود:زیر هر سه آیه ارائه می در ه شده است کهمورد اشار ٣به معناي گفتگو، در 

- 
 و کردمی مجادله تو با همسرش دربارة که را زن آن سخن خدا یقین ؛ به[١مجادله/ ] 
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 و شنوا خدا همانا شنید؛می را شما گفتگوي خداوند و شنید، بردمی شکایت خدا به

 .است بینا

 به ؛ پس[٣٤کهف/ ]  -

 است بیشتر تو از من مال گفت: کردمى گفتگو او با که حالى در رفیقش

 نیرومندترم. تو از افراد حیث از و

- 
کرد ؛ دوستش که با او گفتگو می[٣٧کهف/ ] 

تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید و مردي  کس کهگفت: آیا بر آن

 اي؟راست باال کرد، کافر شده

 اکرم پیامبر و قرآن نظر از مناظره ( آداب4

 باشد «» باید مناظره و گفتگو
َّيت اْدُع ِإىل يِهَ أَْحَسُن ِإنَّ َربََّک ُهَو أَعَْنُ بَِمْن َضلَّ َعْن َسبيهِلِ َوُهَو  َسبيِل َربَِّک اِبلِْحْْکَِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة َوجاِدلْهُْم اِبل

 ةادل و حکیمانه منطقی با پروردگارت راه سوي به( را مردم) ؛[١٢٥نحل/ ] أَعَْنُ اِبلُْمهْتَدينَ 

( مخالفان) آنان با و کن دعوت آموزعبرت و بخشبیداري و نیک پندي با و کنندهقانع

 پروردگارت البته( هاآن اما و تو، وظیفة این. )نما مجادله و محاجّه وجه ریننیکوت به

 .یافتگانهدایت به است داناتر او و گشته گم او راه از که کسی به است داناتر

 بر صدق و راستى امانت، درستى، عدالت، بحث: حق، نتیجه از آیه در محل

 خالى استکبار و گویىفخل تحقیر، توهین، هرگونه از و کند حکومت گفتگو

 .شود حفظ آن انسانى هاىجنبه تمام خلصه و باشد

 آن در دقّت و مخاطب مدّعای به دادن گوش

 این. فرایابد تمام یدقت به مناظره در را خود مخاطب عايمد باید گفتگو کننده

ْ ِعَبادِ  است: استفاده قابل خوبی این آیه به در اصل يَن یَْستَمِ  *فَبرَشِّ ِ ُعوَن الْقَْوَل فَيَتَِّبُعوَن اذلَّ



 ٤٧.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

 از و شنوندمى را سخن کهآنان. ده مژده بندگانم به پس؛ [18و17زمر/ ] أَْحَسنَهُ 

 کنند.مى پیروى بهترینش

 گفتگو در گفتن سخن نرمی با

 شوند، جذب مقابل طرف و مردم کهاین تا گفت سخن نرمى با باید گفتگو در

که در قرآن کریم خطاب به موسی و چنانهم .کنند پیدا را راه و شوند رمتذک

َُّه َطغَى إْذَهَبا فرموده است: برادرش ]هارون[ ُ يَتََذكَُّر أَْو  ،ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإن فَُقواَل هَلُ قَْواًل لَيِّنًا لََعهلَّ

َش   سرکشى[ خدا برابر در] او زیرا بروید؛ فرعون سوى به دو هر ؛[44و43طه/ ] خَيْ

 که است امید بگویید، او به را الهى مسایل نرم گفتارى با سپ. است کرده

 .[ایستد باز سرکشى از و] بترسد یا[ بپذیرد را حق آیین] و شود هوشیار

 بودن احساسی از اجتناب و بحث بر علمی فضایی کردن فرماحکم

 بر را -احساسی نه -علمی فاایی بکوشند و گفتگو باید بحث سمت دو

ِ فَيَُسبُّوا  .کنند فرماحکم خود هايپاسخ و هاپرسش يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِ َواَل تَُسبُّوا اذلَّ

َ عَْدًوا ِبغَرْيِ ِعْنج   پرستند،مى خدا جاى به کافران که را معبودانى ؛ و[١08]انعام/  اَّللَّ

 داد.  خواهند دشنام را خدا نادانى و دشمنى روى از هم آنان که ندهید؛ دشنام

 سطحهم و سانهم وضعیتی در مناظره طرف دو گرفتن قرار ملزو

 در پی همه و شود برقرار گفتگو حین در مساوات اصل اساس بر باید گفتگو

 به گفتگو صورت این غیر در. باشند حقیقت و واقعیت کشف و جستجوگري

 . رسدنمی جایی

 آن بر مناظره ساختن استوار و مشترک نقاط شناسایی ضرورت

َمةج َسَواءج بَْينَنا َوبَيْنمَُكْ  آیة از اهل کتاب[ بیایید از آن  ي]ا ؛[٦٤عمران/ آل] تََعالَْوا ِإىَل لَكِ

 گفتگو که شودمی استفاده، کنیم يما و شماست، پیرو ةکه پذیرفت ياکلمه

 آن پایة بر را گفتگو و بیابند را« سواء» و کلمة مشترک نقطة باید ابتدا کنندگان

 .رسانند انجام به قبول مورد مشترکِ مبناي
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 بر گفتگوها. گفتگو است مایةدست ،«کلمه»دهد چنین این آیه نشان میهم

 .است گفتگو آن جایگاه کلمه، و گیرندمی شکل کلمات تبادل اساس

 کشمکش و نزاع از دوری

 قدرت رفتن میان از سببِ چرا که شود؛ تبدیل کشمکش و نزاع به نباید گفتگو

َ  .شودمى انسان هیبت و وا ِإنَّ اَّللَّ َ َوَرُسوهَلُ َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرُُيمُكْ َواْصرِبُ َوأَِطيُعوا اَّللَّ

اِبِرينَ   و نزاع دیگریک با و برید، فرمان پیامبرش و خدا از ؛ و[٤٦انفال/ ] َمَع الصَّ

 میان از انتشوکت و قدرت و شوید،مى بددل و سست که مکنید، اختلف

 است. شکیبایان با خدا زیرا ورزید؛ شکیبایى و رود؛مى

 است[ الزم ـ نباشند هم مؤمن هاـانسان ]البته احترامشود نمی او کردن نصیحت مانع فرد بزرگیِ

ِبيِه اَی أَبَِت ِلَم تَْعُبُد َما اَل یَْسَمُع َواَل يُْبرِصُ َواَل يُْغِن َعْنَك َشيْئً   که گاهآن»؛ (٤٢)مریم/  اِإْذ قَاَل أِلَ

 بیندنمى و شنودنمى که را چیزى چرا! پدرم: گفت اش[خوانده]پدر ]ابراهیم[ به

 پرستى.مى کند، برطرف تو از گزندى هیچ تواندنمى و

 شود وارد خیرخواهی راه از
ِن فَتَُكوَن لِلشَّ  مْحََٰ َك عََذاٌب ِمَن الرَّ  یقین به! ؛ پدرم[٤٥مریم/ ] ْيَطاِن َوِليًّااَی أَبَِت ِإينِّ أََخاُف أَْن يََمسَّ

 نشینهم نتیجه در و برسد، تو به رحمان[ خداى] سوى از عذابى که ترسممى

 .شوى شیطان

 شود حفظ سردیخون تهدید، و پرخاش هنگام
! ابراهیم اى: ؛ گفت[٤٦مریم/ ] اجْهُْريِن َمِليًّاقَاَل أََراِغٌب أَنَْت َعْن آِلهيَِت اَی ِإبَْراِهمُي لَِِئْ لَْم تَنْتَِه أَلَْرمُجَنََّك وَ 

 را تو قطعاا نایستى، باز[ ستیزىبت از] اگر گردانى؟ روى من معبودهاى از تو آیا

 .شو دور من از طوالنى زمانى[ نرسیده تو به آسیبى من از تا] و کنم،مى سارسنگ

 جدا کند فاسد افراد از آخر، در را خود موضع
ِ َوأَعْزتَِ   خدا جاى به که معبودانى و شما از من ؛ و[٤8مریم/ ] لُمُكْ َوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ

 .گیرممى کناره خوانیدمى



 ٤9.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

 کند استفاده موقع به تند، تعبیرات از
ِ أَفاََل تَْعِقلُونَ   جاى به چهآن رب و شما بر اُف»؛ [٦٧انبیاء/ ] ُأفٍّ لمَُكْ َوِلَما تَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ

 «.اندیشید؟نمى آیا پرستید؛مى خدا

 اکرم پیامبر روایات و کریم قرآن نظر از گفتگو ( آفات5

 گفتگوها هنگام در گرفتن خشم و غضب

 هیجان اخلقی، اصطلح در و است خشم و تندخویی معناي به لغت در غاب

کردن  خُرد و دادن شکست و غلبه منظور به انسان روح از خاصی حرکت و

 شده؛ نام برده آن کریم از قرآن در مورد ٢0 که غاب آیات بررسی در است.

 خاطر به متعدّد آیات در را مؤمنان کریم قرآن و شده توصیه غاب از دوري به

 .ستایدمی شانخشم کنترل

/ شوري] َوِإَذا َما غَِضُبوا مُهْ يَْغِفُرونَ  :فرمایدمی مؤمنین مورد درنیز  شوري سورة در

 را گذشت و پوشىچشم راه گیرند،مى خشم[ مردم به] که هنگامى ؛ و[٣٧

 گزینند.برمى

 گفتگوها در گوییبیهوده

 مشروع و مجاز فایدة که است سخنی آوردن زبان به گویی،بیهوده از مقصود

 کلی طور به و باشد نداشته شرعی یا عقلیی معنوي، یا مادي اخروي، یا دنیوي

 به آن از که است گوییبیهوده ندارد، ايبهره گوینده براي هچآن از گفتن سخن

 (٣٢٢, ص. ١٣8٤)تهرانی, .است شده تعبیر نیز «کلم شهوت»

 گفتگوها در پرگویی

در بر  را نیاز مقدار از بیش سخن هم و شودمی فایدهبى سخن شامل هم پرگویی،

 کلمه دو اگر برساند، را خود مقصود کلمه یک با تواندمى که کسى. گیردمی

 سخنان که نیست شکى و است نیاز بر زیاده یعنى است؛ زیادى دوم کلمة بگوید
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؛ چراکه (٢٤٦, ص. ١٣٧٧)مجتبوي, نباشد حرام و گناه چه اگر است مذموم گفتن فایدهبى

 گفتن. وقت به خاموشی و خاموشی وقت به گفتن است: عقل تیرة چیز دو

  محاوره در ورزیدن شماتت

 با که کسى یا دیگران گرفتارى از شدن شاد از است عبارت غتل در شماتت

 . کندمى دشمنى کننده شماتت

 از اخلق، علم واژگان از بسیاري مانند به نیز شماتت اصطلحی معناي

 فلن بگوید مثلا: »کهاین از است عبارت آن و شده گرفته آن لغوي معناي

 و شادى آن با و اوست دىب از رسیده کسفلن به که مصیبت فلن یا بل

 .(١٣١, ص. ١٣٥٧)کراجکی, ؛ «باشد نیز سرور

 نماز، است: علمت سه را مؤمن! علی اي: »فرمود امیرالمؤمنین به خدا رسول

 آنان چاپلوسی[ دیگران] حاور در: است علمت سه را فمتکل و روزه؛ و زکات

 به] مصیبتى چون و دکنمی غیبت ایشان از هستند، غایب که گاهآن و کنندمی را

 (٣٦١, ص. ١٤0٤)صدوق, .«شودمی خشنود شانهايگرفتاري به رسد،[ هاآن

 گفتگوها در آزاریمردم

 گرفته قرار توجه مورد اخلقی رذیلة این بیت اهل احادیث و کریم قرآن در

 بیشتر در قرآن، در آزار و اذیت مفهوم .است شده نهی آن از گفتگوها در و

 و جوییعیب مثل مختلفی هايقالب در و رنجاندن، و آزردن نايمع به موارد

 . است شده وارد تجسّس و تهمت استهزاء،

 محاوره در راز کردن مال بر و افشا

 در گویند؛ و را چیزي یا رازي کردن فاش و کردن مل بر معنی به لغت در افشا

 گريافشا .شودمی سرّي شدن آشکار باعث که است عملی اخلق، اصطلح

 متعال در خداوند است. آن آفات از که رود به کار گفتگو و محاوره در تواندمی

 .است پرداخته موضوع این به مبارکه نساء سوره



 ٥١.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

مْ : 8٣آیه  ُسوِل َوِإىَلَٰ ُأوِِل اأْلَ وُه ِإىَل الرَّ ْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعوا ِبِه َولَْو َردُّ ِر ِمهْنُْم َوِإَذا َجاَءمُهْ أَْمٌر ِمَن اأْلَ

يَن یَْستَنِْبُطونَُه ِمهْنُمْ  ِ  برسد هاآن به شکست یا پیروزي از خبري که هنگامی لََعِلَمُه اذلَّ

 و پیامبر به را آن اگر که حالی در. سازندمی شایع را آن( تحقیق بدون)

 مسایل هايریشه از گردانند، باز -دارند کافی تشخیص قدرت که -پیشوایان

 .دش خواهند آگاه

 این و خواندمی جامعه در سازيشایعه زمینة را افشاگري آیه این در خداوند

 زیان به شده، جعل یخاص منظور به که دشمنان طرف از را اساسبی اخبار

 .(٣٢, ص. ١٣٧٤)مکارم شیرازي, داندمی مسلمانان

وِء ِمَن الْقَْوِل ِإالَّ : ١٤8آیه  ُ الَْجهَْر اِبلسُّ بُّ اَّللَّ يًعا عَِلميًااَل ُُيِ ُ مَسِ  خداوند َمْن ُظِنَ َواَكَن اَّللَّ

 کهآن مگر کند اظهار را دیگران هايبدي خود، سخنان با کسی ندارد دوست

 داناست. و شنوا خداوند. باشد شده واقع ستم مورد

. کنند دريپرده افراد که ندارد دوست و است ارالعیوبست خود خداوند زیرا

 جهات رعایت خاطر به و هم اجتماعی پیوندهاي حکاماست خاطر به بنابراین

 (١8٤, ص. ١٣٧٤)مکارم شیرازي, .نشود دريپرده است الزم انسانی،

 محاوره در فخر فروشی و تفاخر

 علماي اصطلح در و است «نازیدن دیگرهم بر» لغت اهل گفتة به بنا تفاخر

پندارد، می خود کمال را آن که چیزي واسطة به زبان به مباهات یا افتخار اخلق،

 و است کنندهمباهات وجود از بیرون که است باوري حدّ  در غالباا مباهات است.

 شده، بیان رانمتکب تمذم در که چهآن بنابراین رود،می به شمار رهاي تکبنشانه از

 :فرمایدمی تعالی خداي کهچنان ؛(٤9٧, ص. ١٣8٥)نراقی, است صادق نیز اینان مورد در

ِينَ ُأْدخُ  يَن ِفهيَا فَِبئَْس َمثَْوى الُْمتَكرَبِّ َ َخادِلِ  جهنم، درهاي در شوید ؛ داخل[٧٢زمر/ ] لُوا أَبَْواَب هَجَنَّ

           بسیار( دوزخ) را رانمتکب که بود خواهید آن در همیشه و جاودانه که حالتی در
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 .است گاهیمنزل بد

 محاوره در کردن تمسخر

 و صفات یا کردار و رفتار یا سخن انسان، کهاین از است  عبارت استهزاء

 که کند بازگو و نقل طورى اشاره، و ایما به یا عمل در یا زبان به را مردم خلقت

 .است گفتگو آفات شود. این از دیگران خندة سبب

ِعنَي ِمَن الُْمؤْ  :فرمایدمی مجید قرآن در متعال خداوند وِّ يَن يَلِْمُزوَن الُْمطَّ ِ ِمِننَي يِف اذلَّ

ُ ِمهْنُْم َولَهُْم عََذاٌب أَلِ  َر اَّللَّ َدمُهْ فَيَْسَخُروَن ِمهْنُْم ََسِ ُدوَن ِإالَّ هُجْ يَن اَل جَیِ ِ َدقَاِت َواذلَّ  که؛ آنان[٧9توبه/ ] ميٌ الصَّ

 رضا روى از شانواجب صدقة بر افزون] کهمؤمنانى از با صدقات، رابطه در

 جز که را کسانى و کنند،مى جویىعیب دازند،پرمى[ مستحبى] صدقة[ ورغبت

 خدا کنند؛مى مسخره[ دهند صدقه تا] یابندنمى[ امکاناتى] شانقدرت اندازة به

 .خواهد بود دردناکعذابى  آنان براى و خواهد داد را آنان مسخرة کیفر هم

 محاوره در مذموم جدال به لتوس

 به اعتراض مقام در شخصی :که اندگفته چنین جدال تعریف در اخلق علماي

 را آن ایراد و عیب که گردد ریزيپایه اساس این بر تشهم و باشد دیگري سخن

 فهیم و زیرک فردي را و خود ساخته، خوار را او که قصد این با سازد آشکار

 (٥٥١, ص. ١٣٧٥)نراقی, .باشد میان در آخرتی فایدة یا دینی انگیزة کهاین بدون دهد نشان

 طرف ماتمسل از انسان کهاین از است عبارت منطق علم صطلحا در جدال

 دارد قبول طرف که مقدّماتى از استدالل مقام در کند؛ بردارىبهره او علیه مقابل،

 بسیار مقابل طرف کردن خاموش یا کردن قانع براى روش این که کند استفاده

 باشد، خوب و نمتی استدالل، گونهاین در برخورد کیفیت چهچنان و است مؤثر

 (٢٥٧, ص. ١٣٧9)مظفر, .است کرده تحسین را آن قرآن که است احسن جدال همان



 ٥٣.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

 مراء از الف( نهی

 از و بعد شدند، وارد بودند مجادله مشغول که بر گروهی اکرم پیامبر روزى

 .«کرد هلک مراء و جدال را شما پیشینیان» :فرمودند شانعتاب

 کنید ترک را مجادله» :فرمودند کرده، آن نامبارک و وخیم آثار بیان به شروع گاهآن

 گرمجادله که کنید ترک را مجادله پردازد.نمى ستیز به بحث، در هرگز مؤمن چرا که

 هر که و کنمنمی شفاعت کند، مناقشه کهآن از قیامت روز در من و است دیده زیان

 و جنت هاىباغ در هخان سه او براي من اوست، با حق که حالى در کند مجادله ترک

 پروردگارم زیرا کنید ترک را مجادله کنم.می ضمانت آن طبقة باالترین و آن میانة در

 (١٣8, ص. ١٣89)مجلسی, «.بود مراء، فرمود نهى آن از مرا که چیزى اولین بتان، پرستش از بعد

 مذموم جدال با  احسن جدال ب( فرق

 و قصد و -باشد هحق عقاید از یکى اثبات براي یعنى -باشد به حق اگر جدال

 باشد، نداشته عناد و دشمنى مجادله طرف و باشد هدایت و ارشاد آن، از غرض

 ایمان در ثُبات از و است پسندیده بلکه نیست، مذموم و است «احسن جدال» این

 و شودمى شمرده نفس بزرگى و معرفت نیرومندى نتایج از یکی و کندمی حکایت

 حساب به شهوت یا غاب قوة رذائل از و است مذموم شدنبا حق به جدال اگر

 (٣٧8, ص. ١٣٧٧)مجتبوي, .باشدمی مالى طمع یا جویىغلبه یا عصبیّت با همراه که آیدمی

 احسن جدال ج( عالمت

 هیچ شود، بیان مقابل طرف جانب از حق مطلب اگر که است آن احسن، جدال علمت

 علمت اما بودند. حقیقت و حق دنبال به دو هر که چرا نکند؛ احساس خود در ناراحتی

 کنندهجدال شود، جارى مقابل شخص زبان بر حق سخن اگر که است آن باطل مجادلة

 طرف بر جدال طریق به را آن و باشد صحیح گویدمی او چهآن که بخواهد و شود ناراحت

 (٥٥١, ص. ١٣٧٥)نراقی, .دساز ظاهر را او کلم ایراد و عیب و نقص آن ضمن در و کند تحمیل مقابل

 محاوره در کردن چاپلوسی
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ولی  گویدمی را کسی که چیزي ؛ یعنیرجلٌ مُلِق: گویدمی صحاح در جوهري

 زبان با که است اعم الزم به تفسیر قول، این . البته(١٣٦8)جوهري,  ندارد اعتقاد آن به قلباا

 با که وستید و محبت و لطف اظهار: است چنین آن دقیق معناي و باشد می

 (٣٧١, ص. ٣, چاپ ١٣٧8)امام خمینی, .نیست چنین قلب در کهآن با باشد شده مخلوط خاوع

 و تخف از نشان شودمی دیگري از که مورديبی تمجیدهاي و تعریف

 رفتار و اعمال در آن ثمرة که است شرکی به شدنش مبتل و چاپلوس خواري

 .است آورده ارمغان به وا براي را عار و و ننگ کرده، پیدا ظهور وي

 کجاست؟ از چاپلوسی منشأ
 و نظر جلب به توجه و است مردم خشنودى و رضا طالب که انسانی هدف

 طمع مورد که داندمى امورى در مؤثر را هاآن که است آن دارد، مردم قلوب

 خودخواهی و نفاق آبشخور از چاپلوسی که دانست باید هرحال به. اوست

 (٣٥٥و  ٣٣٦, ص. ٢0, چاپ ١٣٧8ام خمینی, )ام.است شده سیراب

 را قتمل و زبانىچرب که است شده مردم از بعای عادت گاهی، متأسفانه

 و حقارت نشانة را آن و خلف کرده، ىتلق خلق حسن و دارىمردم بر دلیل

 (٦٦, ص. ١٤١9)حسینی تهرانی, .پندارندمی شخصیّت نبود و ارزشىکم

 گفتگو در کردن غیبت

 به است گفتن ناخوشایند سخن و کردن بدگویی او از کسی غیاب در غیبت

بُّ  .گردد وي ناراحتی موجب شود باخبر اگر که ايگونه َّْعُضمُك بَْعًضا أَُُيِ َواَل يَْغتَب ب

 غیبت را دیگري شما از یکهیچ  ؛ [١٢حجرات/ ] أََحُدُُكْ أَن يَْألُكَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهُتُموهُ 

 را خود مردة برادر گوشت باشد داشته که دوست هست فردي شما از آیا ند.نک

 بیزارید. کاري چنین از شما همة یقیناا بخورد،

؛ (9٣, ص. ١٤١٦)ابوزکریا النووي,  «لُكُّ الُْمْسِنِ عىََل الُْمْسِنِ َحَراٌم َدُمُه َوَماهُلُ َوِعْرُضهُ » :فرمایدمی اکرم پیامبر



 ٥٥.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

 روایت .باشد او آبروي یا مال یا او خون چه است حرام مسلمان رب مسلمان چیز همه

 با را خود هايصورت که کردند گذر گروهی بر معراج شب در اکرم پیغمبر که شده

 هااین گفت: هستند؟ کسانی چه اینان پرسیدند که جبرئیل از چون خراشیدند؛می ناخن

 (٦٦, ص. ١٣89)مجلسی, .ریختندمی را هاآن آبروي و کردندمی را مردم غیبت که هستند کسانی

 محاوره در منکر از نهی و معروف به امر ترک

. شودمی استفاده آن از کمتر محاورات در لیکن است، واجب امور از منکر از نهی و معروف به امر

 .است شده سفارش بسیار پیامبر سیرة و قرآن در منکر از نهی و معروف به امر اجراي

 کریم قران نظر از منکر از نهی عاقبت

لَهُْم َوما يَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ِ، َوَهْبنا هَلُ  است: دنیا خیر منکر، از نهی عاقبت - فَلَّما اعزَْتَ

 پرستیدند،مى خدا جز چهآن و آنان از که ؛ هنگامى[٤9مریم/ ] ِإْْساَق َويَْعُقوَب 

 قرار پیامبر را یک و هر بخشیدیم او به را و یعقوب اسحاق گرفت؛ کناره

 .دادیم

ن  است: گردیدن خدا رحمت مشمول منکر، از نهی عاقبت - َوَوَهْبنا لَهُم مِّ

تِنا مْحَ  بخشیدیم. خود رحمت از آنان به و؛ [50مریم/ ] رَّ

َوَجَعلْنا لَهُْم لِساَن  است: داشتن صادق و گویا زبان منکر، از نهی عاقبت -

يًّا   دادیم. قرار نیک نامى[ مردم میان در] آنان ؛ و براى[٥0مریم/ ] ِصْدق عَلِ

 1گفتن سخن ( آداب6

 بدگویی از اجتناب
وِء ِمَن الْقَْولِ  ُ الَْجهَْر اِبلسُّ بُّ اَّللَّ  ندارد. دوست را دیگران هاىبدى افشاى ؛ خدا[١٤8نساء/ ] اَل ُُيِ

                                                 

 .(٦٥٧, ص. ١٣٧9)دهقان, برگرفته از منبع:  -١
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 بلند صدای از اجتناب
 بکاه. تصدای از ؛ و[١9لقمان/ ] َواغُْضْض ِمْن َصْوِتكَ 

 گفتار حسن
 گویید. سخن زبانىخوش با مردم با ؛ و[١8٣بقره/ ] َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا

 گوییحق
 گویید. استوار و درست ؛ سخن[٧0احزاب/ ] ُقولُوا قَْواًل َسِديًدا

 عدالت رعایت
 ورزید. عدالت گویید، سخن که ؛ هنگامى[١٥٢انعام/ ] إَذا قُلمُْتْ فَاعِْدلُوا

 مالیمت؛
 بگویید. او به را الهى مسایل نرم گفتارى با ؛ پس[٤٤طه/ ] فَُقواَل هَلُ قَْواًل لَيِّنًا

 1معاشرت ( آداب7

 تواضع
 باش. رومیانه رفتنت راه در ؛ و[١9لقمان/ ] َواقِْصْد يِف َمْشِيكَ 

 خلقیخوش
ِ ِلْنَت لَهُمْ  ةج ِمَن اَّللَّ  سوى از رحمتى و مهر به پس![ پیامبر اى] ؛[١٥9عمران/ آل] فَِبَما َرمْحَ

 شدى. خوىنرم آنان با خدا

 خوبی به بدی دفع
ِّئَةَ  ي َّيِت يِهَ أَْحَسُن السَّ  کن. دفع شیوه بهترین با را ؛ بدى[9٦مؤمنون/ ] إْدفَْع اِبل

 گذشت
َهُمْ  ْر ل فِ ْغ تَ هْنُْم َواْس ُف َع  آنان اىبر و کن گذشت آنان از ؛ پس،[١٥9عمران/ آل] فاْع

 بخواه. آمرزش

 استقامت و بردباری

                                                 

 .(٦٥٧, ص. ١٣٧9)دهقان, برگرفته از منبع:  -١



 ٥٧.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

 باش. شکیبا مشرکان[ آزار و] گفتار بر ؛ و[١0مزمل/ ] َواْصرِبْ عىََل َما يَُقولُونَ 

 مردم با نیک گفتار
 گویید. سخن زبانىخوش با مردم با ؛ و[8٣بقره/ ] َوُقولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا

 مستمندان با نیک گفتار
 برابر در] پسندیده ؛ گفتارى[٢٦٣بقره/ ] َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن َصَدقَةج يَتْبَُعهَا أًَذىقَْوٌل َمْعُروٌف 

 از بهتر[ مستمندان زبانى بد و خشم به نسبت کریمانه] گذشتى و[ تهیدستان

 باشد. آزارى دنبالش که است بخششى

 خانواده با پسندیده معاشرت
وُهنَّ اِبلَْمْعُروِف   کنید. رفتار پسندیده صورتى به آنان با ؛ و[١9 نساء/] َوعَارِشُ

 محاوره در خلق حسن داشتن

 نموده سفارش آن به بسیار اسلم که است نیکو و پسندیده صفتى خلق حسن

 چیزى ترینسنگین اولین و عنوان به خلق حسن روایات، در که جاآن تا است،

 پیامبر اکرم: گیردمى قرار محاسبه مورد قیامت روز در که است شده بیان

ُل ما يُوَضُع یف مزياِن الَعْبِد يَْوَم الْقياَمِة ُحْسُن ُخلِْقهِ » :فرمودند ؛ (١٤0ص. , ٣ج, ١٣8٦شهري، )ري«اَوَّ

       شود،مى گذاشته بنده اعمال ترازوى در قیامت روز که چیزى نخستین

 .اوست خوب اخلق

 این اگرچه ست،نی بودن روگشاده و بودن روخنده خلق، حسن معناى

 خلق حسن. »دارد رویىخنده فراتر از معنایی بلکه شود؛مى شامل نیز را رفتارها

 و حق نکردن رها معناى به خلق حسن است؛ صدر سعة و لتحم معناى به

 (١٥8, ص. ١٣٧8)جوادي آملی, .«است باطل ترک
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 1قرآن در پرسش ( آداب8

 موردبی پرسش از اجتناب
 اسلم شریعت که] معارفى و احکام ؛ از[١0١مائده/ ] ْشَياَء ِإْن تُْبَد لمَُكْ تَُسْؤُكُْ ال تَْسَألُوا َعْن أَ 

 و نهى بندگانْ بر گرفتن آسان خاطر به هم خدا کند ومى خوددارى هاآن بیان از

 مپرسید.[ ندارد هاآن به نسبت امرى

 شناسیموقعیت

ءج َحىتَّ ُأْحِدَث   تا مپرس من از چیزهیچ ؛ از[٧0کهف/ ] كَلَ ِمنُْه ِذْكًرافاََل تَْسَألِْن َعْن يَشْ

 کنم. سخن آغاز تو با خود، دربارة آن

 گیریبندی و نتیجه( جمع9

. باشد صفا و گرمیخون و صمیمیت از سرشار مان،زندگی داریم دوست ما همة

 زیادي تحقیقات زمینه این در. هستیم راهکارهایی دنبال آن، به رسیدن براي

 . است شده نوشته زیادي هايکتاب و شده جامان

 براي ساز،انسان کتاب بهترین عنوان به کریم قرآن از مهم این به رسیدن براي

 عنوان به نیز اسلم گرامی پیامبر از. شودمی فراوان استفادة هازمان و عصرها همة

 . برد توانمی اهبهره نیز آسمانی کتاب این آوردندة و انسانیت، کامل الگوي و نمونه

 و اصول باید باشیم، محترم و محبوب اجتماع در خواهیممی اگر بنا بر این

. ماست محبوبیت مهمّ عوامل از یکی چون کنیم؛ مراعات را معاشرت آداب

 .دارد بستگی هاانسان سایر با او ارتباط چگونگی و جامعه به انسان موفقیت از بخشی

اشاره  هاي نبی مکرم اسلمیات و روایتدر این مقاله مطالبی مستند به آ

 و کنیم برخورد مردم با باید چگونه کهشد که بار تعلیمی و آموزشی داشت. این

                                                 

 .(٦٥٧, ص. ١٣٧9)دهقان, برگرفته از منبع:  -١



 ٥9.........................آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم

 

 

 شناسمسئولیت هاانسان همة قبال که دربود. و این قائل ارزش هاآن براي

 . ندانیم جدا آنان از را خود و ،باشیم

 کنندة تکمیل که رسیده هاارشسف ايپاره اسلمی، تعالیم در جهت همین به

 الزم مسلمان انسان بر و است، زندگی در انسان به  رساننده یاري و اخلق

 .نماید رعایت را هاآن که است

 مقاله در قواعد گفتگو و مناظره نکات مهمی را از قرآن و سخنان پیامبر اکرم

گفتگو و انتخاب ترین آن تأکید بر گوش دادن سخنان طرفِ آوري نمود که مهمجمع

  هاست. نکاتی مثل دوري از نزاع و با نرمی سخن گفتن از آداب مناظره است.بهترین آن

مقاله با تفکیک آداب سخن گفتن، آداب معاشرت، پرسش کردن و مناظره 

بندي کند. از آداب سخن گفتن سعی نمود تا آداب متناسب با آن را دسته

ی و ملیمت است. از آداب معاشرت گویاجتناب از بدگویی، حسن گفتار، حق

 خلقی، گذشت و معاشرت پسندیده اشاره کرد.توان به تواضع، خوشنیز می

چون ها به مواردي همترین آندر این مقاله به آفات گفتگو نیز اشاره شده که از مهم
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