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تبیین مفهوم انضباط گفتاری
در قرآن و استخراج داللتهای ضمنی آن
در تربیت گفتاری یادگیرندگان
***

فاطمه سیفعلیئی

چکيده:

آمادهســازی دانشآموزان برای ورود به اجتماع و برقراری ارتباطات اجتماعی مطلوب
یکی از مهمترین وظایف آموزش و پرورش و گفتگو یکی از مهمترین عوامل شــکلگیری و
استمرار ارتباطات اجتماعی است .هدف این پژوهش تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان است .روش پژوهش تحلیلی است.
جامعه پژوهش ،تمام آیات قرآن کریم و نمونه آماری آیات شاخص و اصلی قرآن در موضوع
گفتارمیباشد .در این پژوهش با مراجعه به تفاسیر و تدبر در آیات ،ابتدا تمامی گزارههای
گفتاری و سپس آیات شاخص گفتاری به طور هدفمند استخراج و با تحلیل محتوای آیات و
طبقهبندی موضوعی آنها به طور همزمان و پیوســته به سنجش نقطه تمرکز و جهتگیری
آیات و توضیح نتایج حاصل از آن پرداخته شــده است .سپس مفهوم انضباط گفتاری در
قرآن در چهار رکن اصلی(مبانی ،مقدمات ،الزامات و موانع) در چارچوب شــبکه مفهومی
مطرح و داللتهای آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی    :تبیین ،انضباط گفتاری ،قرآن ،داللت ،تربیت گفتاری ،یادگیرندگان

 ïتاریخ دریافت97/07/15 :

 ïتاریخ پذیرش97/12/01 :

* اســتاد علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات ،دانشگاه ایالم ،ایرانs.morovati@ilam.ac.ir..........................................................................
** اســتادیار علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات ،دانشگاه ایالم ،ایرانm.hoseininia@ilam.ac.ir...........................................................
*** نويسنده مسئول :دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات ،دانشگاه ایالم ،ایرانf.Seyfaliei@ilam.ac.ir.................
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مقدمه

انسان دارای ویژگی حکمت و دانایی است؛ آنچه انجام میدهد ،سخنی که میگوید

و پاســخی که میدهد در پی هدف و یا اهدافی است .در گفتار انسان ویژگی حکمت

نظم و ترتیب نوشــتهها و یا گفتههایش معنادارتر و هدفمندتر است .حضرت علی(ع)
ِل َو َر َاء َق ْلبِ ِه َو َقل ُ َْ
ِسانِه(نهجالبالغه:)476 :1414 ،
ِس ُ
ان الْ َعاق ِ
ْب ال ْح َم ِق َو َر َاء ل َ
فرمودهاند :ل َ
زبان فرد عاقل و دانا پشت قلب اوست و قلب احمق و نادان پشت زبان او .این سخن

گهربار نشان از آن دارد که سخنان عاقل پس از حکمت سنجیهای قلب(اندیشه) بیان
میشود .آنچه بر صفحه روح انسان نقش ميبندد ،قبل از هر چيز بر صفحه زبان و در

البالي گفتههاي او ظاهر ميشود و در یک کالم گفتار آدمي بيانگر شخصيت اوست.

آدمـي مخـفي اسـت در زيــر زبـان
اين زبـان ،پـرده است در گاه دهان
چون كه بادي ،پرده را در هم كشيد
سر َصحن خـانه شـد بـر مـا پـديـد
ّ

از ســوی دیگر آدمی ،در مســیر تکامل است و برای رسیدن به کمال ،باید در پرتو

عقل ،از کوتاهترین راه بهره جوید تا به هدف خویش دست یابد .در این مسیر ،نظم و
انضباط کوتاهترین و بيخطرترین راه است .قرآن نیز کتاب نظم الهی است .آیات قرآن
سراســر بیانگر برنامههایی نظاممند برای سامان یافتن ابعاد مختلف زندگی بشر است.

همچنین آیات بسیاری وجود دارد که جلوههایی از نظم و انضباط در مجموعه هستی
و زندگانی انسان را به تصویر کشیده و بر آن پای فشرده است .از جمله :نظم شگفت

و محیرالعقولی که در همه مخلوقات ،حرکت ســیاّرهها و ستارگان ،گیاهان ،موجودات
دریایــی و صحرایی ،بدن انســان ،گردش خــون و ...وجود دارد :إِنَّا ک َّ
اه
ُل َش ْ
ــي ٍء َخ َل ْقنَ ُ
َد ٍر(القمر)49 ،؛ حدود و احکام اشاره شده در قرآن برای سامان یافتن زندگی انسان:
بِق َ
ال تَ ْعتَ ُدو َها َو َم ْن يَتَ َع َّد ُح ُدو َد َّ
ْــک ُح ُدو ُد َّ
ِک ُه ُم َّ
اللِ ف َُأولئ َ
تِل َ
اللِ َف َ
ون(البقرة:)229 ،
الظال ُِم َ

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

اين است حدود الهى؛ پس از آن تجاوز مكنيد ،و كسانى كه از حدود الهى تجاوز كنند
ِن َّ
الص َ
الل ْي ِل(هود،
َي َّ
ال َة َط َرف ِ
الن َها ِر َو ُزلَف ًا م َ
ِم َّ
ستمكارانند؛ زمانبندی دقیق عباداتَ :و أَق ِ
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و هدفمندی نهفته اســت .هراندازه هوشــمندی و دانایی فردی بیشــتر و بهتر باشــد،

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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 :)114و در دو طرف روز [ اول و آخر آن ] و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار.

گفتــار یکی از مهمترین تواناییهای آدمی و در حد اعالی آن ،فصل ممیز انســان
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و حیوان اســت و در بهبود ارتباطات اجتماعی انســان نقش محــوری ایفامینماید.
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زبان مهمترین وســیله ارتباطی اســت و پیامهــای ارتباطی عمدتــأ از طریق زبان رد

و بدلمیشــود .نداشــتن نظم و انضباط در گفتار مشــکالت ارتباطی بســیاری را به

وجودمیآورد .اکثر دلخوریها ،ناراحتیها ،رنجشها و مشــکالت ارتباطی به خاطر

بيتوجهی به گفتار و عدم انضباط گفتاری اســت .داشــتن الگویی برای گفتار و عمل

براســاس آن ،تا حدود زیادیمیتواند به ســامان بخشــیدن گفتار و در نتیجه سامان

بخشــیدن به روابط انسانی کمک نماید .قرآن برای ســخن گفتن آداب و نیز آفاتی را

بیــانمیکنــد و هدف از بیان این آداب ،ایجاد و پرورش نظــم و انضباط در گفتار ،و
نهایت بهرهمندی از این نعمت الهی است .امیرالمؤمنین(ع)میفرماید :بهترین ادبها
آن اســت که انســان در مقابل حد و مرز خویش توقف نماید و از مرز واندازهاش پا
فراتر ننهد .در نظام گفتاری قرآن به خوبی این حد و مرزها مشــخص شــده اســت و

شناخت آنمیتواند مدل و الگوی عملی آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف

انضباطی قرار گیرد.

مدل به معنی داللتکننده ،راهنما(معین ،1375 ،ج)57456 :5؛ طرح یا نمونهای که

چیزی را از روی آن میســازند و الگو(عمید)824 :1357 ،میباشــد .استفاده از مدل

ضرورتی است برای یک بررسی منظم .به کمک مدلهامیتوان نشان داد که نظریهها

در عمل چگونه کارمیکنند(محسنیانراد .)588 :1396 ،بر همین اساس مدل تربیتی به

معنای طرح و الگویی اس��ت که راهنمای مربیان برای دستیابی به اهداف تربیتی قرار

میگیرد .مدل تربیتی در این نوشتار الگویی است براساس آیات قرآن ،جهت راهنمایی
مربیان و دســتاندرکاران نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومی کشور ،برای پرورش

انضباط گفتاری در دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی.

«انضباط گفتاری» ترکیبی بدیع و نو ،ناظر بر نظم و انضباط در حوزه گفتاراســت؛

که از کالم امیرالمومنین علی(ع)« :احس��ن الکالم ما زانه حسن النظام»(تمیمیآمدی،

نظم نیکویش آن را زینت بخشیده است،
 :)4046 :1366زیباترین گفتار ،آن اســت که ِ
استخراج شده است.

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی
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برای مفهومشناســی انضباط گفتاری ابتدا باید منظور از واژه انضباط روشن گردد.

«انضبــاط» از واژه «ضبــط» ،به معنى«خــوب حفظ كردن» گرفته شــده و به معناى

خويشــتن را خوب حفظ كردن اســت(لویس )114 :1387 ،سامان گرفتن ،بنوا شدن،
نظم و انتظام و ترتیب ،درستی و عدم هرج و مرج ،سامانپذیری و آراستگی ،انضباط

داشــتن ،منظم بودن ،انتظام داشــتن و درســتی در کار داشــتن از دیگر معانی انضباط

میباشد(نفیسی.)484 ،1343 ،

بنابراین انضباط به معنی صحیح یعنی این که فرد شــخص ًا رفتار و اعمال خود را

تحــت نظم و قاعده درآورد ،خویشــتن را کنترل کند و بــا توجه به آثار و نتایج اعمال

خویش اقدام نماید .انضباط ،راهنمای تمایالت و غرایز فطرى به ســوى هدفى ویژه

اســت ،و از رهگــذر آن ،فعالیتهــا ،رفتار و گفتار در ضابطــهاى خاص در مىآید و

هرکــس در مىیابد که چگونه باید زندگى کنــد و چگونه از تواناییهای خود به گونه

شایسته بهره جوید.

نظم در گفتار ،جلوهای از نظم شــخصی ،در حوزة ارتباطی اســت .هر انسانی در

میدان گفت و گو به صدها تابلوی باید و نباید برمیخورد که هر یک از آنها بخشــی
از نظم گفتاری را رقممیزند .برای دســت یافتــن به این نظم باید دقت نمود که :چه

بگوییــم؟ چگونه بگوییم؟ کی بگوییم؟ و چه مقدار بگوییم؟ .بنابراین انضباط گفتاری
به زبان کنترل شــده و ســنجیده نظر دارد و کســی که انضباط گفتاری دارد زبان خود
را حفــظمیکند ،گفتار خــود را منطبق با ضوابط و اصول تنظیم نموده ،در گفتار خود

حدود را مراعاتمیکند و آراســته و قانونمند سخنمیگوید .همین مساله ارتباطات
اجتماعی را در زندگی فرد ســامان بخشــیده ،به میزان زیادی مشــکالت ارتباطی را

کاهش داده و سبب رشد و بهبود روابط اجتماعی اومیگردد.

الزم به ذکر است که انضباط مورد تأکید ما ،انضباطی است که جهت و مسیر الهی

داشته باشد و هیچ مانعی بر سر راه شکوفایی استعدادهای انسان ایجاد نکند.
سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

بــه دلیل اهمیــت فراوان گفتار در زندگی انســان به عنوان موجــود اجتماعی؛ در

تــورات ،انجیــل و قرآن ،گزارههای متعددی درباره گفتار بیان شــده اســت .به همین
تناسب در میان پیروان همه ادیان بر این موضوع تأکید شده و دانشمندان علم اخالق
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خوب نگاه داشــته شدن ،نظم داشتن ،پیوســتگی و مضبوطی(رامپوری،)427 :1393 ،

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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در کتــب اخالقی بــه طور مفصل بــدان پرداختهاند .به دلیل اهمیــت و توجه فراوان
قرآن به گفتار و بیان چگونگی آن در آیات متعدد و نیز گفتگوهای قرآنی ،این مســأله،
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همواره در تفســیر آیات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اثرات شگرف آن
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بیان شده است .قرآنپژوهان نیز گاهی درصدد احصاء آداب و آفات گفتگو و واکاوی
گفتگوهــای قرآنی برآمدهاند .از جمله :گفتگــو و کارکردهای تربیتی آن در پرتو آیات
و روایــات ،که در موضوع گفتار توســط معتمدیمحمدآبــادی( )1397با هدف تبیین

کارکردهای تربیتی گفتوگو در ابعاد فردی و اجتماعی نگاشته شده ،و در این زمینه از
آیات و روایات مرتبط نیز اســتفاده نموده است .در این پژوهش ضمن مفهومشناسی
واژة «گفتوگــو» و ارتباط آن با ســایر مفاهیم مشــابه ،آداب و شــرایط گفتوگوی
مطلوب تشــریح شــده و در نهایت ،آثار گفتوگو در بعد فردی و اجتماعی بررســی
گردیده است .در بعد فردی ،آثاری همچون گسترش شناخت و معرفت ،پرورش تفکر

نقــاد ،خودآگاهی و تقویت اعتماد به نفس؛ و در بعد اجتماعی ســعةصدر ،همدلی و

هماندیشــی ،و حصول وحدت و تفاهم(از طریق گفتوگوی بین نســلی ،گفتوگوی
تمدنها و گفتوگوی ادیان) تبیین گردیده است .روحیبرندق( )1397در مطالعه خود
بــا عنوان اخالق گفتگو در قــرآن و حدیث ،که با روش تحلیل محتوا از نوع توصیفی
– تحلیلی انجام داد نشــان داد که کژ رفتاریهایی از جمله :نســبت جهل و نادانی و
نافهمی به مخاطب ،نسبت غلط به مخاطب ،نسبت وسواس فکری به مخاطب ،نسبت

مشابهت با یهود به مخاطب ،نسبت ویل و ویح به مخاطب ،خندیدن به مخاطب و،...
عمل ضد اخالقی و برخالف ادب اســامی نیست .دیالمه و صالحیمتعهد( )1393در

پژوهش خــود با عنوان مؤلفههای گفتگوی صحیح مبتنی بــر گفتگوهای قرآنی ،که با
روش تحلیلی -تفسیری انجام شده ،دریافتند که مؤلفههای به دست آمده برای کاربرد
در ساختار گفتگوی تربیتی بدین گونه است :استفاده از ادبیات پرسشی به جای ادبیات
خطابی ،رعایت ادب جایگاهی ،سخن گفتن درسطح فهم مخاطب ،اعتمادسازی برای

مخاطــب در گفتگــو ،ژرفکاوی در جریان گفتگو ،توجه به درخواســتهای معقول

مخاطب ،طلب شــواهد برای مدعا ،حاکمیت منطق در گفتگو ،ســاماندهی گفتگو در
شــرایط واقعی ،تعمیق بخشی به باور مخاطب ،اعطای فرصت طرح پرسش ،آموزش

غیرمســتقیم ،نیازسنجی مخاطب در گفتگو ،استفاده از فن تشویق و تنبیه و بهکارگیری
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قضاوتهای پســینی .صادقزادهقمصری ،طالیــی و صالحیمتعهد( )1393در مطالعه

خــود با عنــوان گفتگوی تربیتی و اصول و روشهــای آن :واکاوی گفتگوهای تربیتی
قــرآن؛ که با روش تحلیلی ـ تفســیری صورت گرفته اســت ،به هفــت اصل به همراه

اســتداللی و منطقی ،ارتقای ســطح معرفتی متربی ،ایجاد مشــارکت ،توجه به انگیزه،
رویارویی واقعبینانه ،بهکارگیری انگیزه صیانت از نفس و یادآوری(تذکار) .امینپور و

امینپور( )1392در مطالعه خود با عنوان آداب گفتاری حاکم بر سبک زندگی اسالمی
از دیدگاه قرآن ،که با روش تحلیلی ـ اســتنباطی انجام شــده دریافت که آداب گفتاری
حاکم بر ســبک زندگی اســامی بر پایه گســترش امنیت و اعتمــاد متقابل در جامعه

اســامی سازمان یافتهاند .ازآنجایی که زبان از نمادهای معنادار در ارتباطات انسانی
اســت ،آنچه بهواسطه گفتار بین انسانها مبادله میگردد ،براساس انتقال معانی شکل

میگیــرد .به واســطه آداب گفتاری مطرح در قرآن ،معانی مثبــت اجتماعی به دیگران
انتقال یافته ،از انتقال معانی منفی پیشــگیری میشود .ایروانی( )1386در مطالعه خود

بــا عنوان آداب گفتگــو از دیدگاه قرآن و حدیث ،که بــا روش تحلیل محتوا صورت

گرفتــه ،فراوانی ،عناصر ،عوامل و آســیبهای ارتباط مؤثر ،به ویــژه آداب گفتگو را
ارائه نموده اســت .این نوشتار پس از طرح نکاتی مقدماتی ،مهمترین عوامل برقراری
ارتباط گفتاری مؤثر ،معیارهای سخن شایسته و موانع و آسیبشناسی ارتباط را ارائه
نموده و در پایان ،بخشی از آداب ویژة گفتگو با پدر و مادر ،همسر ،و فرزند با عنوان

گروههای خاص و خودســازی و رشــد شخصیتی،اندیشیدن پیش از سخن ،تمرین و
تکــرار ،باورهای دینی را با عنوان راهکارهای تحقق آنها براســاس آموزههای دینی
بر نمایانده است.

بررســیها و جســتجوهای فــراوان و مکــرر در پایگاههــای مختلــف علمــی و

پژوهشی(پایگاه مقاالت تخصصی نور ،به عنوان بزرگترین بانک مقاالت علوم اسالمی

و انســانی ،پرتال جامع علوم انســانی ،پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،
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و گــوگل) ،بــا کلید واژههای مختلف کهمیتوانســت به انضباط گفتاری ربط داشــته

باشــد ،نشــان داد که تاکنون تنها دو مدل گفتاری ،با عناوین مدلسازی نوای گفتار در
سیستمهای ســنتز گفتار فارسی و مدلسازی نوای گفتار کانونی در فارسی به نگارش
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روشهای متناظر با هر کدام دســت یافتند که این اصول عبارت اســت از :رویارویی

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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درآمده است؛ که در حوزه تخصصی ادبیات فارسی بوده و با موضوع مقاله حاضر که

موضوعی تربیتی قرآنی است کام ً
ال متفاوت است .پژوهشهای انجام شده هر یک از
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زاویهای به آیات گفتاری قرآن نگریسته و با هدفی خاص آیات را گردآوری نمودهاند.
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از این رو ســوالی که مطرح است این است که نقطه تمرکز ،جهتگیری ،نقش تربیتی
شــاخصههای انضباط گفتاری در ابعاد مختلف(گزاره برداشــت شده) در آیات قرآن

چگونه است؟

روش پژوهش

این پژوهش برای دستیابی به هدف از روش تحلیل محتوای کیفی بهره برده است.

روش تحلیل محتوای کیفی یکی از روشهای مناســب در تبیین دیدگاهها واندیشهها
اســت .تحلیل محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی ،اصولی و کمی به منظور تفســیر و

تحلیل متن است .تفکر بنیادی آن عبارت است از :قرار دادن اجزای یک متن(کلمات،

جمــات ،پاراگرفها ،و امثال آنها برحســب واحدهایی که انتخابمیشــوند) در
مقوالتــی که از پیــش تعیین شــدهاند(باردن .)29 :1374 ،پیامهایی کــه از متن منتقل

میشــودمیتواند دارای معانی مختلفی باشــد؛ بنابراین با تحلیــل محتوا باید معنای
اصلی آن پیام را بازشناخت .روش بازشناسی و تحلیل این پیامها به صورتی نظاممند

اســت و از قوانین و دســتورات مشخصی تبعیتمیکند .الســول ،عمدهترین کاربرد
تحلیل محتوا را مطالعه ارتباط به منظور پاسخ دادن به این پرسش قدیمی در ارتباطات

میداند که «چه کســی؟ چه چیزی را؟ به چه کســی؟ چرا؟ چگونه؟ و با چه تأثیری؟

میگوید»(کیــوی .)222 :1381 ،این پژوهش با تجزیــه و تحلیل مفاهیم و گزارههای
اســتخراج شــده از قران ،جهتگیری و نقش هر کدام را بیان و چهارچوب حاکم بر

آنها را کشفمیکند.

در این راستا با نگاه تفسیری به آیات قرآن کریم ،ابتدا آیات شاخص گفتاری استخراج

شده و نقش هر یک در ایجاد نظم و انضباط گفتاری بیان و در نهایت داللتهای تربیتی

آیات استخراج و تبیین شدهاند .مراحل انجام پژوهش بدین شرح است:

تالوت کل قرآن همراه با تدبر ،با دید موضوع محور ،و کشف و استخراج گزارههای

گفتاری موجود در آیات قرآن.
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انتخاب آیات اصلی ،ممتاز و شــاخص در زمینه گفتار براســاس مفهوم و تفســیر

آیات(در این مرحله آیاتی که به اخالق گفتگو پرداخته ومیتواند زیر مجموعه آیات
اصلی و شــاخص باشــد کنار گذاشته شــده اســت ،به عنوان مثال در قرآن از غیبت،

است ،از آنجا که همه موارد یادشده ذیل عنوان گناهآلود قابل دستهبندی است از آیات
مذکور صرف نظر شده و تنها آیه قول اثم :گفتار گناه آلود ،در جدول آمده است).

مراجعه به نرم افزار جامع التفاســیر و جســتجو در تفاســیر آیات و استخراج پیام

اصلی آیات(در مراجعه به تفاسیر ،تفسیر خاصی مد نظر نبوده ،با جستجو در نرم افزار

جامع التفاســیر ،تفاسیر مختلف مطالعه و مناسبترین گزاره مرتبط با موضوع انتخاب
شده است).

کشــف جهتگیری هــر یک از آیات با توجه به پیام و گزاره اســتخراج شــده از

تفاسیر ،جهت شناخت و بهکارگیری روش قرآن برای دستیابی به اولویتهای تربیتی.

کشــف نقاط تمرکز آیات ،براســاس مفهوم و پیام استخراج شده از تفاسیر ،جهت

شناخت و بهکارگیری در برنامههای تربیتی.

نامگذاری آیات و دستهبندی آنها براساس ارکان اصلی یک نظام(در این مرحله با

توجه به مفاهیم و پیام استخراج شده از تفاسیر ،آیات در چهار رکن :مبانی ،مقدمات،
الزامات ،و موانع که ارکان اصلی یک نظام را تشکیل ميدهند ،نامگذاری و دستهبندی

شدهاند).

ترسیم ساختار نظاممند آیات قرآن کریم برای ایجاد انضباط گفتاری براساس نتایج

تحقیق(منظور از ســاختار نظاممند توجه آیات به هر چهار رکن اصلی یک نظام است

که در این پژوهش به تفصیل توضیح داده شده است).

يافتههاي پژوهش

اهمیت بينظیر گفتار و نقش سرنوشتســاز آن در زندگی دنیوی و اخروی انسان،

از مواردی اســت که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و برای نظم بخشــیدن به آن
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شــرایط و ضوابطی مقرر گشــته است ،تا در سایه عمل به آن ،آدمی به نظمی در خور،

و انضباطی شایســته دست یابد .گزارههای گفتاری قرآن کریم با فراوانی قابل توجه و
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تهمت ،عیبجویی ،تمســخر و ...نهی شــده اســت ،و از گفتار گناهآلود نیز نهی شده

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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با مفاهیمی واال و بينظیر ســاختاری نظاممند و همه جانبه را برای دســتیابی به نظمی

شایسته در گفتار ترسیم نموده است.
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برای آشنایی با نقطه نظر قرآن درباره انضباط گفتاری ،ابتدا الزم است آیاتی که در
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آنها به موضوع گفتار توجه نموده ،شناســایی و بررسی گردد .به همین جهت جدولی
ترســیم نموده و آیات گفتاری قرآن و گزاره برداشت شده از تفاسیر درباره آن را بیان

مینماییم .از آنجا که این مقاله با هدف کاربردیسازی مفاهیم قرآنی و به طور خاص
کاربردیسازی مفاهیم گفتاری قران برای ایجاد و پرورش انضباط گفتاری در دورههای
رسمی و عمومی آموزش و پرورش صورت گرفته ،نقطه تمرکز و جهتگیری هر یک

از آیات ،با توجه به پیام و گزاره اســتخراج شــده ،جهت شناخت وبهکارگیری روش

قرآن برای دســتیابی به اولویتهای تربیتــی و برنامهریزی مؤثر در آموزش و پرورش

بیانمیگردد .این دو ســتون برحســب نیازهای تربیتی آموزش و پرورش عنوانبندی
شــده اســت .نقطه تمرکز بیانمیدارد که قرآن برای تربیت و نظم بخشــی به گفتار بر
چه اهدافی متمرکز شــده است .شناخت نقطه تمرکز آیات قرآن برای اولویت بخشی

به برنامههای تربیتی الزم و ضروری اســت و نشــان میدهد که کدام بخش از مســأله
در کالم خدای تعالی از اهمیت بیشــتری برخوردار است .جهتگیری آیات نیز بیانگر
روشی است که خداوند برای ایجاد و پرورش انضباط گفتاری در انسان به کار گرفته

است ،و شناخت آنمیتواند راهنمای عملی مربیان برای پرورش انضباط گفتاری در

دانشآموزان باشــد .برای مدلسازی تربیتی آیات نیز نیازمند فهم نقش تربیتی هر یک
از ایات هستیم که به طور مجزا در جدول زیر نشان داده شده است.

تعداد آیات گزارش شــده در جدول زیر  32آیه اســت که آیات اصلی و شــاخص

گفتاری اســت و از میان همه گزارههای گفتاری قرآن با توجه به تفســیر و مفهوم آیات
انتخاب شده است .این آیات از ان جهت اصلی نامیده شدهاند که سایر آیات گفتاری را

پوششمیدهند .به عنوان مثال در آیات اصلی یکی از صفات مؤمنان راستین را اعراض

از قول لغومیداند .قول لغو طیف وســیعی را شــاملمیشــود و همه آیاتی که در قران

بیانگر امور لغومیباشد را شاملمیگردد .یا مث ً
ال در آیه  11سوره حجرات از تمسخر،
عیبجویی ،و خواندن دیگران با القاب زشــت ،به عنــوان نمونههایی از قول اثم ،نهی
شده است.
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جدول  .1معرفی آیات  -گزارههای برداشت شده  -نقطة تمرکز -جهتگیری و نقش تربیتی آنان
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تشویق به نهی از
سخن گناهآلود

فکری
عملی

انگیزشی

موانع

البقره

ِين آ َم ُنوا الَ تَقُولُوا
يَا أَيُّ َها الَّذ َ
اس َم ُعوا
َرا ِع َنا َو ُقولُوا ان ُْظ ْرن َا َو ْ

رعایت ادب
در گفتار

فکری
عملی

ال :سلبی

موانع

قولوا :ایجابی

مقدمات

ِالسو ِء َو
إِن ََّما يَ ْأ ُم ُر ُک ْم ب ُّ
الْف َْحشَ ا ِء َو أَ ْن تَقُولُوا َعلَى

منشأ شیطانی
گفتار جاهالنه

عقیدتی

18
مائده
101

نحل
43

مومنون
1و5

انعام
121

حج
30

63

104
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اثرگذاری گفتار

عقیدتی

انگیزشی

مبانی

البقره
169

ت َُس ْؤ ُكم

ُم ْع ِرضُ ون

َّ
ون
الل ِ َما الَ تَ ْعلَ ُم َ

ایجابی

انگیزشی

انگیزشی

مبانی

موانع

مقدمات

مقدمات

مبانی
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جهتگیری

نقش
تربیتی
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(ادامه) جدول .1
شماره
آیه

94

النساء
171

متن آیه

گزاره
برداشت شده
(پیام آیه)

نقطه
تمرکز

جهتگیری

نقش
تربیتی

الَ تَقُولُوا ل َِم ْن أَلْقَى إِل َ ْي ُک ُم
ال َم ل َ ْس َت ُم ْؤمِناً
الس َ
َّ

نهی از سخن
نسنجیده

فکری
عملی

سلبی

موانع

الَ تَقُولُوا َعلَى َّ
الل ِ إِالَّ ال ْ َحقَّ

منع از سخنان
ناحق

فکری
عملی

سلبی

موانع

ش...
إِن ََّما َح َّر َم َرب ِّ َي ال ْ َف َواحِ َ
َ حرام بودن سخنان
َو أَ ْن تَقُولُوا َعلَى َّ
الل ِ َما ال
جاهالنه
تَ ْعلَ ُم َ
ون

عقیدتی

انگیزشی

مقدمات

الصف

َکبر َمقْتاً ِع ْن َد َّ َ
الل ِ أ ْن تَقُولُوا مورد خشم بودن
َُ
گفتار بدون عمل
ون
َما الَ تَ ْف َع ُل َ

عقیدتی

انگیزشی

مقدمات

األنعام

إ ِ َذا ُقلْت ُْم َفا ْع ِدلُوا

تشویق به تعادل
در سخن

فکری
عملی

ایجابی

مقدمات

َو َّ ُ
الل يَق ُ
ُول الحق

حق گویی اهلل

عقیدتی

انگیزشی

مبانی

َو ال ْ َحقَّ أَ ُق ُ
ول

تشویق به حق
گویی

عقیدتی

انگیزشی

مبانی

فکری
عملی

ایجابی

األعراف
33

3

152

األحزاب
4

ص

84
طه

44

َفقوال ل َ ُه قوالً لَينا لَعلَّ ُه
يت ََذ ُّكر اَو يخشي

َفب َِما َر ْح َم ٍة م َِن َّ
الل ِ ل ِ ْن َت ل َ ُه ْم
آل عمران
َو ل َ ْو ُک ْن َت َف ّظاً َغل َ
ب
ِيظ ال ْ َقلْ ِ
159
الَنْفَضُّ وا م ِْن َح ْول َِک
احزاب
70

تشویق به لینت
کالم
لینت شرط تأثیر
نرم گفتاری رمز
جلب قلوب

ً تشویق به گفتار
اتَّقُوا َّ
اللَ َو ُقولُوا َق ْوالً َسدِيدا
سالم و بدون نقص
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النساء

105

مقدمات

عقیدتی

انگیزشی

مقدمات

فکری
عملی

ایجابی

الزامات
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شماره
آیه

متن آیه

گزاره
برداشت شده
(پیام آیه)

نقطه
تمرکز

جهتگیری

نقش
تربیتی

اسراء
17و28

َفق ُْل ل َ ُه ْم َق ْوالً َم ْي ُسورا ً

تشویق به مالیمت
در گفتار

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

ص
86

ِين
َو َما أَن َا م َِن ال ْ ُم َت َکلِّف َ

عدم تکلف در گفتار

عقیدتی

انگیزشی

مقدمات

بقره
235

و أَ ْن تَقُولُوا َق ْوالً َم ْع ُروفاً

تشویق به گفتار
نیک

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

احزاب
32

َو ُقلْ َن َق ْوالً َم ْع ُروفاً

تشویق به گفتار
نیک

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

نساء
5و8

ُقولُوا ل َ ُه ْم َق ْوالً َم ْع ُروفاً

تشویق به گفتار
نیک

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

اسرأ
23

َف َ
ال تَق ُْل ل َ ُه َما أُ ٍّف

پرهیز از تندی

عملی

سلبی

موانع

اسرأ
23

َو ُق ْل ل َ ُه َما َق ْوالً َک ِريماً

تشویق به گفتار
کریمانه

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

بقره
83

اس ُح ْسناً
َو ُقولُوا ل ِل َّن ِ

تشویق به نیک
گفتاری

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

اسراء
53

َو ُقل لِّع َِبادِي يَقُولُوا ْ الَّتِي
ه َِي أَ ْح َس ُن

تشویق به نیکوترین
گفتار

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

نساء
63

َو ُق ْل ل َ ُه ْم فِي أَنْفُسِ ِه ْم َق ْوالً
بَلیغا

تشویق به بالغت
سخن

فکری
عملی

ایجابی

الزامات

المائده
85

َف َأثَاب َ ُه ُم َّ ُ
الل ب َِما َقالُوا َج َّناتٍ

تأثیر گفتار

اعتقادی

انگیزشی

مبانی

لقمان19 ،

ض م ِْن َص ْوت َ
َو ا ْغضُ ْ
ِک

تشویق به صدای
آرام

عملی

ایجابی

الزامات
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(ادامه) جدول .1

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
95 - 128

در ستون نقطه تمرکز ،توجه و رویکرد آیات به هر یک از ابعاد گفتاری مورد توجه

قرار گرفته اســت .در این ســتون قصد بــر آن بود که تنها بــه دو مقوله اعتقاد و عمل

107

به عنوان دو رکن اصلی رفتارهای انســانی پرداخته شــود ،اما از آنجا که بســیاری از
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مشکالت و بينظمیها در گفتار افراد معتقد و متدین به دلیل بيتوجهی و عدم تفکر و

اندیشه است ،نقطه تمرکز سومی بدان افزوده شد ،تا بیان کند که تنها با اعتقاد ،هر چند
راســخ و اســتوار ،نمیتوان در مرحله عمل موفق بود .برای موفقیت در عمل ،عزمی
جدی و نیزاندیشــهای پویا و فعال نیاز است .فرد معتقد ،قبل از باز نمودن زبان ،باید

فکر واندیشه خویش را بهکار گیرد و از هماهنگی سخن و کالم خویش با اعتقادات و

باورهایش مطمئن شود .آنگاهمیتواند زبان گشوده و مقصد و مقصود خویش را بیان
کند .فکر واندیشــه در فرهنگ واندیشه اسالمی و قرآنی پیشنیاز و مقدمه هر کردار

و گفتاری اســت .کالم بيفکر ،حتی از سوی فرد مومن و معتقد،میتواند خسارتها
به بار آورده و حتی اعتقادات فرد را زیر ســؤال برد .پس برای ایجاد انضباط گفتاری

بیــش از هر چیز ،بــه تفکر در چرایــی و چگونگی ،و نتایــج و عواقب کالم خویش

نیازمندیم.

برای بیان نقش تربیتی(نقشــی که آیات در تربیت گفتاری فرد ایفامینماید) تالش

شــده مهمترین و بدیهیترین برداشت از آیات مورد توجه قرار گیرد(آنچه مفسران بر
آن اتفاق نظر دارند) ،اما با توجه به معانی عمیق و بطون آیات ،برداشتهای متفاوت

از معنــا و مقصود خدای تعالیمیتواند نقشهای هدایتــی دیگری برای آیه به ذهن

متبــادر ســازد ،تا جایی کهمیتوان برای برخی آیات هــر چهار نقش تربیتی(اصول و
مبانی ،مقدمات ،الزامات و موانع) را که الزمه یک نظام جامع و کامل اســت ،در نظر

گرفت.

سنجش فراوانی نقطه تمرکز ایات گفتاری قرآن

جهت ســنجش فراوانی نقطه تمرکز آیات ،تعداد آیاتی که در جدول تحلیل محتوا

در دستههای سهگانه نقطه تمرکز(فکری ،عقیدتی ،و عملی) با توجه به گزاره برداشت
شده و پیام آیه استخراج شده بود شمارش شده ،و به صورت درصدی در جدول زیر

بیان شده است.
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108

عقیدتی

11

22

عملی

21

41

فکری

19

37

مجموع

51

100

علت این که مجموع گزارههای تمرکزی  51گزاره اســت ،در حالی که تعداد آیات

اســتخراجی  32آیه گزارش شده ،آن اســت که فکر و عمل همواره همدوش یکدیگر

بوده و هر عملی برای اجرایی شــدن الجرم از فکر واندیشــه فرد ميگذرد .در حالت

عــادی هیچ عملی بیاختیار و بدون فرمان مغزی صورتنمیگیرد .بر همین اســاس
چنانچه در جدول مشــاهدهمیشــود برخی آیات بر دو جنبه رفتاری تمرکز داشــته و

گاهی دو گزاره در دو فراز از آیه قابل استنباط بوده است.

براســاس آمار به دســت آمده از جدول تحلیل محتوا(جدول )1نقطه تمرکز آیات

بر جنبه عملی ،با فراوانی  ،0/42بیش از ســایر جنبههاست؛ و این امری کامال معقول
و منطقی اســت؛ چرا که گفتار هر چند از فکر واندیشــه آدمی نشأتمیگیرد ،اما در

عمل بروزمیکند و چهره خود را نمایانمیسازد .تااندیشه به زبان نیاید اثر ارتباطی

چندانی ندارد ،وقتی به زبان آمد و لباس گفتار پوشید ،اثرات اجتماعی نمایانتری پیدا

میکند ،پس توجه به جنبه عملی آن نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پــس از جنبه عملی ،نقطــه تمرکز بر جنبه فکری با فراوانی  0/38متمرکز اســت.

اولویت جنبه عملی بر جنبه فکری به این جهت اســت که تا فکر به زبان نیاید ،نمود

ظاهــری ندارد .به محــض این که فکر به زبانآمد و نمود ظاهــری پیداکرد ،اهمیتی
چند برابر پیدامیکند .در واقع آن چیزی که رابطهها را شــکل میدهد گفتاری اســت

که بر زبان جاریمیگردد؛ هر چند از افکار واندیشــه انسان سرچشمهمیگیرد .فکر
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واندیشــه از آن جهت که منبع و منشــأ عمل اســت مورد توجه اســت .فکر آدمی به
هر ســمت که بچرخد ،عمل نیز به همان ســمت خواهد چرخید .کوچکترین تغییر در

فکر فرد ،در رفتار و گفتار او تأثیر گذاش��ته و روح گفتار را دگرگونمیس��ازد .به گفته
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نقطه تمرکز

تعداد گزارههای تمرکزی

درصد

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
95 - 128

چامســکی ،زبانشناس آمریکایی جملهها پیش از این که بر زبان جاری شوند در مغز
انســان برحسب معانی خود ظاهر میشــوند ،که آن را ساختار عمیق مینامند و آنگاه

109

ســاختار عمیق به یک ســاختار ظاهر که همان شــکل خاص مورد نظر اســت منتقل
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میشود(شــعارینژاد .)239 :1385 ،برخی بر این باورند که انسان با سخن گفتن فکر

میکند .هر چند که این ســخنگویی درونی است ،ولی شکلی از سخن گفتن است .از
این روست کهاندیشیدن را به معنای سخن گفتن دانستهاند و فالسفه و علمای دانش
منطق عنوان نطق و ســخن گفتن را به معنا و مفهوم تفکر دانســته و از انســان عاقل و

خردمند به ناطق تعبیر کرده و گفتهاند :انسان حیوان ناطق است.

بنابراین تفکر واندیشه بر گفتار تأثیر بسزایی دارد .تأثیری که آن را پا به پای عمل،

مهم و با اهمیتمیســازد .اهمیت تفکر واندیشه را در سه محورمیتوان دستهبندی

کــرد :اول :روحــی که فکر و نیــت در گفتار و رفتار فردمیدمد ،و همان روح ســبب
دلنشــینی و یا اشمئزاز طرف مقابلمیشود .دوم :تفکری که برای درک و فهم نیکویی

و یا زشتی عمل به تکاپومیافتد .و سوم :تفکری که چگونگی بیان و ادای کلمات را

در گفتار مشخصمیکند .فکر زیبا واندیشه مثبت انرژی مثبت منتقل کرده و رابطه را

استحکاممیبخشد و فکر خبیث واندیشه منفی ،سبب انتقال انرژی منفی و در نتیجه

نابــودی روابطمیگردد .همین فکر برای درک درســت از اوضــاع و انتخاب بهترین
پاسخ به کارمیافتد و در نهایت تکتک کلمات در ذهن فرد برای گفتگویی ثمربخش

انتخابمیشــوند .عدم تفکر واندیشــه در هر بخش خسارت بار است .آنکه درست

بیندیشــد مســالمت و ادب و احترام در گفتار را برمیگزیند و اگر فکر دچار اختالل
و اشــتباه شود ،زبان نیز به اشــتباهمیافتد .فکر مسموم و فاسد ،زبان را مسموم و تباه

میسازد و زمینه گفتار نیک رامیخشکاند و فکر آرام و سالم ،زمینه آرامش و سالمت
گفتار را فراهممیسازد.

در مرحله سوم و تنها  0/20از تمرکز آیات گفتاری قرآن بر مسائل عقیدتی است؛ و

این نکتهای بسیار در خور توجه است .و نشان میدهد تنها با عقیده و باور،نمیتوان
به انضباط گفتاری دســت یافت .عقیده ،اگر عزم واندیشــهای جدی به همراه نداشته
باشد ،تنها کلماتی است در عالم ذهن ،و گاهی لقلقهای است بر زبان! تأکید فوق العاده
قرآن کریم بر عمل ،به خوبی این مســأله را تأییدمیکند .در هیچ جای قرآن از ایمان
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به تنهایی ســخن به میان نیامده است .هر جا ایمان هست بالفاصله عمل صالح وجود

دارد و این ،عالوه بر این که منشأ عمل صالح را به خوبی بیانمیکند ،نشانگر نقصان

ایمان منهای عمل اســت .یعنی عقیده ،تا وقتی که فقط عقیده اســت،نمیتواند کمالی
عمل نمود پیدا کرد ،خیر و سعادت آدمی را تضمین خواهد نمود.

بنابرایــن در دورههای رســمی و عمومی آموزش و پــرورش بیش از آنکه به بیان

مســائل و مباحث عقیدتــی پرداختهمیشــود باید به اصالح عمــل و تقویت فکری

دانشآموزان اهمیت داده شــود .گفتار درســت و رفتار درست به آنها آموخته شود و
با اســتدالل قوی ،فکر آنها در جهت صحیح و مسیر درست تربیت شود .با اصالح و
تربیت این دو ،عقاید صحیح که خود حاصل تفکر عاقالنه اســت از درون فرد شــکل

خواهد گرفت .آنگاه تنها جرقهای کافیســت که متربی را به ســوی باورهای صحیح و

عمیق رهنمون شود .آموزش عقاید ،بدون پشتوانه فکری برای دانشآموزان نوعی جبر

و تحمیل به شمارمیرود که فطرت سلیم انسانی از آن گریزان است.
سنجش فراوانی جهتگیری آیات گفتاری قرآن

جهت ســنجش فراوانی جهتگیری آیات ،تعداد آیاتی که در جدول تحلیل محتوا

در دستههای سهگانه نقطه تمرکز(انگیزشی ،سلبی ،و ایجابی) با توجه به گزاره برداشت
شده و پیام آیه استخراج شده بود شمارش شده ،و به صورت درصدی در جدول زیر

بیان شده است.

جدول .3سنجش فراوانی جهتگیری آیات گفتاری قرآن
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جهتگیری آیات

تعداد گزارههای جهتگیری

درصد

انگیزشی

13

38

سلبی

7

21

ایجابی

14

41

مجموع

34

100
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را برای انسان رقم زند .تنها زمانی که این عقیده با ارادهای محکم و عزمی استوار ،در

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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اســتخراج دو جهت مختلف از دو آیه اســت ،که مجموع گزارهها را دو عدد بیشتر از
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ستون جهتگیری در واقع بیانگر روش قرآن برای نهادینهسازی انضباط گفتاری

و فرهنگســازی برای تحقق آن اســت .فراوانی جهتگیری شــاخصههای گفتاری
قــرآن برای ایجاد نظــم و انضباطی همه جانبه در گفتار ،به خوبی نشــان میدهد که
قرآن کریم بیش از آن که به بیان موانع و امور سلبی بپردازد ،با دالیل متقن و منطقی،

و بیــان لوازم و مقدمــات ،در مخاطب ایجاد انگیزه نموده و او را برای رســیدن به

هــدف تشــویقمینماید .اهمیت موضــوع را با بیان اثرگذاری گفتار در سرنوشــت
آدمــی به تصویر کشــیده و ثبــت و ضبط گفتار را بــه افراد یادآورمیشــود .با بیان
گویــی اهلل ،به عنوان خالق و پروردگار مطلــق ،و بیتکلف بودن پیامبر(ص) به
حــق
ِ

عنوان نمونهای تمام عیار و انســانی کامل و جامع ،به الگوســازیمیپردازد .با بیان
فوایــد و مزایــای گفتار نیک و نیز معایب و مضــرات جدال و مراء ،در جلب نظر و

همراهی مخاطب تالش نموده ،و ســپس با روشــن نمودن حد و حدود ،و نیز بیان

چهارچوبهــا و بایدهــا و نبایدها تکلیف مخاطب را روشــنمینماید و برنامهای
روشــن و گویا در منظر چشــمانش قرارمیدهد؛ تا با نظر به آنها و عملبراســاس
آنها ،با ارادهای محکم و اســتوار ،به راحتی به هدف مورد نظر دســت یابد .در بیان

نــکات ســلبی و ایجابی نیز بیش از آنکه نبایدها را بیان نمــوده و منع و نهی نماید،

ضمن بایدها،
بــه بیــان بایدها و آنچه الزمه انضباط گفتاری اســتمیپــردازد و در ِ
نبایدها را نیز به خوبی روشــنمیســازد .یعنی ضمن فرمان به قول معروف از قول

منکــر نهیمینماید و ضمن دســتور به قول حق از قول ناحــق نهیمینماید .بدین
ترتیب آنچنان که شایســته یک برنامه کامل و جامع اســت ،حق مطلب را ادا نموده

و دســتیابی به هدف را آسانمینماید .بنابراین جهتگیری قرآن برای نظم بخشیدن
به گفتار ،بیش از آنکه بازدارنده باشــد ،پیش برنده اســت و بیش از آنکه نهی کننده

باشــد ،تشویق کننده اســت .با دقت بیشــتر در بایدها و نبایدها نکته ظریف دیگری

کشفمیشود و آن این که در بیان جهات ایجابی و سلبی عالوه بر آنکه با صراحت
تکلیف مخاطب را روشــنمیکند ،تشخیص موارد مورد نظر را به خود فرد واگذار
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میکنــد .به عنــوان مثال از قول زور نهیمیکند و اجتنــاب از آن را بر مکلف الزم

میشــمرد ،اما تشــخیص زور بودن قول را به مخاطب واگذارمیکند و یا به «قول
معــروف» امر کرده و آن را الزمه نیک گفتاریمیداند ،اما تشــخیص معروف بودن

فرد و در هر شــرایطی فکر واندیشــه و نیت کالم متفاوت اســت ونمیتوان برای

همــه نســخهای واحد پیچید و همگان را بدان ملــزم نمود .همان کالمی که در مورد
شــخصی ،و در شرایطی ،ممکن است معروف باشد ،در شرایط دیگر و در مورد فرد

دیگریمیتواند معروف نباشــد و یا این که شــرط بالغت در جایی بیان اهم امور
است و در جای دیگر بیان جزئیات! و تشخیص این موارد و عملبراساس آن همان

چیزی اســت که انسان را به مقام واالی اشرف مخلوقات و برتر از مالئک رهنمون

میشود.

شبکه مفهومی قرآن برای ایجاد و پرورش انضباط گفتاری

هر شــبکه مفهومی سیســتماتیک و نظاممند برای اجرا بایــد بتواند همه نیازهای

فرد را برای دســتیابی به هدف تأمین نماید .آنچه هر کس برای رســیدن به اهداف به

آن نیازمند اســت ،ابتدا مســائل پایهای و بنیادی آن اســت کهمیتواند مبنای ذهنی و

فکری تالش او برای رسیدن به هدف قرار گیرد .این مسائل در علوم مختلف با عنوان
"مبانی" هر علم شــناختهمیشوند و در آن ،دالیل نیاز و لزوم پرداختن به آن علم بیان

میگردد .پس از آنکه باورهای فرد برای قرار گرفتن در مسیر تقویت شد و انگیزه کافی
در او ایجاد شد ،سپس چیزهایی که وجود آنها برای شروع در امری ضروری است با
عنوان «مقدمات» مورد توجه قرارمیگیرد« .مقدمات» بیانگر نخستین اقدامات متربی
اســت ،پس از آن باید تکلیف بایدها و نبایدها را روشــن نمود ،آنچه برای رسیدن به

هدف الزم است و نیز آنچه که مانع از رسیدن به اهدافمیشود باید مورد توجه قرار
داده شــود تا تکلیف فرد در مقابل نبایدها به خوبی روشــن گردد .پس شناخت موانع
نیز برای متربی الزم و ضروری است ،عدم شناخت موانع سبب بالتکلیفی در اموری
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را به مخاطب واگذارمیکند .در این مورد نکته لطیفی اســت؛ و آن اینکه ،برای هر

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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جمله :بنیاد ،اســاس ،شالوده و پایه آمده اســت(البالغی .)612 :1420 ،مبانی انضباط

گفتاری گزارههایی را شــاملمیشــود که نقش محوری و پایهای در برانگیختن افراد
بــرای دقت و نظم در گفتار ایفــامینمایند .با دقت و تأمل در آیات ،آنچه بیش از هر

چیــزمیتواند پایه و مبنای نظــام انضباط گفتاری قرار گیرد ،و در واقع شــالودههای
اصلی آیات برای تشویق و ترغیب به دقت در گفتار و نظم بخشیدن به آن عبارتند از:

حقگویــی و حقخواهــی خداوند به عنوان خالق انســان :قرآن کریــم با بیان

حقگویی اهلل ،اصل و اساس نظام هستی را بر حق معرفی نموده و به تخلق به اخالق
ُول الحق(احزاب )4 ،و َ
اهلل تشــویقمینماید.میفرمایدَ :و اللَُّ يَق ُ
«قال فَالْ َح ُّق َو الْ َح َّق
مقدم شدن كلمة«الْ َح َّق» بر «أَق ُ
أَق ُ
ُول»
ُول» :خداوند حق اســت و تنها حق رامیگویدّ .

حق نمىگويد(قرائتی ،1383 ،ج )134 :10و از انســانها
نشــانة آن اســت كه او جز ّ
میخواهد که همواره حقگو باشندَ :و َال تَقُولُوا َعلَى َّ
اللِ إِ َّال الْ َح َّق(النساء.)171 ،
ثبــت و ضبط گفتار :از آیات قــرآن و احادیث پیامبــر(ص) و ائمه اهل بیت(ع)

اســتفاده میشــود که همه اعمال و حرکات و گفتار و حتی نفس کشــیدنها و افکار
و نیتهای انســان در نامه عملش ثبت و ضبط میشــود و برای حســاب قیامت باقی
میماند ،و هر انس��انی در قیامت به کیفر یا پاداش عمل بد یا خوبش خواهد رسید .به

جهت اهمیت فراوان گفتار در زندگی انســان قــرآن به طور ویژه و به صراحت آن را
م��ورد توجه قرار داده ومیفرمایدَ « :م��ا يَ ْلف ُ
ِيد »(ق)18 ،
ِيب َعت ٌ
ِظ م ْ
َو ٍل إَِّل لَ َد ْي ِه َرق ٌ
ِن ق ْ
هیچ کلمهای از دهان انســان خارجنمیشــود مگر آنکه ملک مراقب اعمال ثواب و
عقاب آن رامینویسد(مراغی ،بيتا )161 :26 ،و نگاهمیدارد(طبرى159 :26 ،1412 ،

و رازی.)277 :10 ،1420 ،

اثرگــذاری گفتار :اصــل و مبنای اصلی برای توجه به گفتار و ســامان دادن آن،

تأثیر فوق العاده آن در سرنوشت انسان است .این که فرد بفهمد گفتار او چهاندازه

میتواند بر سرنوشــت او تأثیر داشته باشد؛ میتواند تأثیری شگرف در تغییر رویه ،و
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(المائــدة )85 ،هــر چنــد در «بما قالُوا» مراد مجرد قول نيســت امــا قول نیز چون
از انســان عاقل و مختار ســرمیزند و از اعمال آدمی محســوبمیگردد ،منشأ اثر
اســت .این آیه خبر از صدق قلب و زبان و اراده آنها برای قدم گذاشــتن در این

راه است(شــاذلی،1412 ،ج .)964 :2چرا که آنچه بر زبان جاریمیشود الجرم از

اندیشــه و ذهن نشأت گرفته اســت و خداوند بهشت و نعمتهایش را در عوض این
ســخن حق و پایبندی بر آن ،به گویندگانش ارزانیمیدارد .این آیه نشــان میدهد

کــه تحوالت عمیق درونی به زبان جاری شــده ومیتواند منشــأ تغییرات عمیق در

سرنوشــت فرد باشــد .از نظر قرآن اثرگذاری گفتار بهاندازهای اســت که در قیامت
«یو َمئ ٍ
الشــفا َع ُة إِ ّال َم ْن
َع َّ
ِذ ال تَ ْنف ُ
هم شــفاعت منوط به رضایت از گفتار آدمی اســتْ :
َو ًال»(طه )109 ،امام باقــر(ع) درباره اين آيه فرمودند:
أَذ َ
الر ْح ُ
مــن َو َر ِضی لَ ُه ق ْ
ِن لَــ ُه َّ
شــفاعت پيامبر(ص) تنها براى كسانى اســت كه از نظر عمل و گفتار مورد رضايت
باشند (قرائتی ،1383 ،ج.)391 :5

مقدمات

ابتداء باید مورد توجه فرد قرار گیرد.
دومین رکن هر نظام بیان مقدماتی اســت که
َ

جمع مقدمه اســت .به معنی کردارهای نخســتین و گفتارهای نخســتین و
مقدمــات ِ
چیزهایی که نخســت وجود آنها الزم است .چیزهایی که وجود آنها برای شروع در
امری ضروری است(معین )17256 :1375 ،قدمهای اولی که برای دستیابی به اهداف
الزم و ضروری اســت .پس از شــکل گیری مبانی و ایجاد بــاور و انگیزه کافی برای

ســامان دادن به گفتار ،برای ورود به وادی انضباط گفتاری ابتدا به اموری ضروری که
مقدمه دســتیابی به هدف اســت نیازمندیم .اموری که روح گفتار و بیان ما را به سمت

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

نظمی قابل مالحظهمیکشــاند .توجه به دستهای از امور و پرهیز از دسته دیگر .قرآن
مقدمات نظام گفتاری را در دو بخش سلبی و ایجابی بیان نموده است.
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دقت در گفتار و نظم بخشیدن به آن طبق موازین درست و حساب شده داشته باشد.
«و َما لَنَا َال
قــرآن نقش زبان در تحوالت روحی فرد را اینگونه به تصویرمیکشــدَ :
ِــن بِ َّ
الصال ِ
ين ف ََأثَابَ ُه ُم
ِح َ
اءنَا م َ
نُ ْؤم ُ
َو ِم َّ
ِن الْ َح ِّق َو نَ ْط َم ُع أَ ْن يُ ْد ِخ َلنَا َربُّنَا َم َ
ــع الْق ْ
ــاللِ َو َما َج َ
ِن تَ ْحتِ َها َْ
ين فِي َها َو ذل َ
ار َخال ِ
اللَُّ بِ َما قَالُوا َجَّن ٍ
ين»
اء الْ ُم ْح ِس ِــن َ
ِد َ
ات تَ ْج ِري م ْ
النْ َه ُ
ِک َج َز ُ

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان

ـ مقدمات ایجابی

95 - 128

ایجــاب بــه معنی فــرض کــردن و الزم گردانیدن(دهخدا )524 :1373 ،اســت و
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مقدمات ایجابی نخستین اقدامات الزم و مورد نیاز برای ایجاد انضباط گفتاری است.
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مهمترین مقدمات انضباط گفتاری در قرآن عبارتند از:

تفکر پیش از سخن و موقعیت شناسی :این که هر حرفی را در چه زمانی و درچه

مکانی بزنیم از مهمترین مقدمات نظام گفتاری قرآن است .هر سخن جایی و هر نکته

مکانی دارد ،و بعضی مسائل انقدر بياهمیت است که هرگز نه جایی و نه مکانی دارد.

به فرموده سعدی:

سخــن دان پــرورده پــیر کــهن
بینـدیشـد آنـــگه بـگوـید سخـن
مـــزن بـيتـأمـل بـــه گـفتار دم
نکو گـوی ،اگر دیـر گویـی چـه غم
موقعیت شناســی يعني هر سخني در جاي خود به كار برده شود و در هر شرايطي

گفتار متناســب با آن شــرايط از انســان ســر زند و از کالم نامناســب و بیهوده پرهیز
ــياء إِ ْن تُ ْب َد لَ ُك ْم
شــود .خدای مهربانمیفرماید« :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين َ
آمنُوا ال تَ ْســئَلُوا َع ْن أَ ْش َ

ــؤكُم»(مائده )101 ،در این آیه خداونــد مومنین را مخاطب قرار داده و آنها را از
تَ ُس ْ

ســؤال درباره مسائلی که آشکار شــدنش آنها را ناراحت و محزونمیکند نهی کرده
اســت (طبرسی،1372 ،ج .)387 :3اموری که ضرورتی در کشف آنها وجود ندارد و
چه بسا جواب آن موجب ناراحتی فرد شود (مغنیه ،1424 ،ج .)135 :3همچنین سؤال
باید برای فهم و دانســتن باشــد .قرآن در آيات خود صريحا دســتور مىدهد كه مردم
َسئَلُوا أَ ْه َل ِّ
ون»(نحل،
َم َ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْعل ُ
آنچه را نمىدانند از اهل اطالع بپرسند« :ف ْ

 )43آیه فوق دو نکته را در دل خود دارد :اول آنکه ســؤال برای دانایی باشــد و دوم
آنکه از دانایان ســؤال شود .سؤال برای هر منظوری غیر از دانایی خطاست ،و سؤال
از غیر دانایان موجب گمراهی است.

تعــادل :افراط و تفريط در هر کاری ناپســند اســت و در زندگی فــرد تأثیر منفی
َ
ب
ْر ُ
میگذارد .تعادل در همه ابعاد زندگی همواره مورد تأکید قرآن است« :ا ْع ِدلُوا ُه َو أق َ

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

116

ْوى»(مائــده .)8 ،تا آنجا که گفتار در روابط اجتماعی انســان نقش محوری را ایفا
ل َّ
ِلتق َ

مینمایــد تعادل در گفتار به طور ویژه مد نظر قــرآن قرار گرفته و بدان فرامیخواند:
إِ َذا ُق ْلتُ ْم فَا ْع ِدلُوا(انعام.)152 ،

توجه دارد(قرائتی،
انتخاب واژههاى مناسب ،بيان سنجيده و نحوة طرح و ارائه مطلب ّ
 ،1383ج .)174 :1این که چگونه ســخن بگوییم و در ســخنان خود چه کلماتی را به
کار بریم به میزان بســیار زیادی در تفهیم و تفهم کالم مؤثر است .همواره باید بهترین

کلمات را با بهترین لحن انتخاب نمود.

عمل به گفتار :قرآن کریممیفرماید«:ق ْ
َو ِ
ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما
اح َ
َّما َح َّر َم َربِّ َي الْف َ
ُل إِن َ
ون»(األعراف )33 ،کَبُ َر َمقْت ًا ِع ْن َد َّ
بَ َط َنَ ... .و أَ ْن تَقُولُوا َعلَى َّ
اللِ أَ ْن تَقُولُوا َما
َم َ
اللِ َما َال تَ ْعل ُ
ُون (الصف )3 ،آيه مىخواهد مؤمنين را به خاطر اينكه بدانچه مىگويند عمل
ْعل َ
َال تَف َ
نمىكننــد توبيخ كند(طباطبایــی ،1417 ،ج )421 :19این آیه مومنین را از آنکه چیزی

بگویند و بدان عمل نکنند بازمیدارد(طبرسی ،1372 ،ج)418 :9

نرم گفتاری :نرم گفتاری مناســبترین تکنیک در ســخن گفتن با مخالفان اســت.

اینگونه ســخن گفتــن مخاطب را بیشــتر متاثرمیکند .خداونــد هنگامي كه حضرت
موســي(ع) و برادرش را به ســوي فرعــون روانه ميكرد ،فرمود « :فَقــوال لَ ُه قو ًال لَينا

لَ َّ
عل ُه يتَ َذكُّر اَو يَخشــي»(طه )44 ،لینت ضد خشــونت اســت(راغباصفهانی،1412 ،
ج .)752 :1لینت کالم ســنت اخیــار اســت(تمیمیآمدی .)9945 :1366 ،رمز توفيق
ِن َّ
ت لَ ُه ْم َو لَ ْو
اللِ لِْن َ
پيامبــر(ص) نیــز لينت خلق و خوى و كالم نرم بودَ « :فبِ َما َر ْح َم ٍة م َ
ِن َح ْول َ
َظ ًا َغل َ
ت فّ
ِک»(آل عمران)159 ،
ْب َالنْف ُّ
ِيظ الْ َقل ِ
ُک ْن َ
َضوا م ْ
ـ مقدمات سلبی

ســلب بــه معنــای رفــع و نفــی چیــزی ،از بیــن بــردن و از میــان بــردن

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
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(دهخدا )452 :1373 ،اســت .مقدمات سلبی نخستین مواردی است که برای دستیابی

به انضباط گفتاری باید آنها را رفع نمود و از میان برد.
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آمنُوا َال
رعایــت ادب و احترام در مقــام گفتار :قرآن ميفرماید« :يَا أَُّي َهــا الَّ ِذ َ
ين َ
ــم ُعوا» (البقرة )104 ،آیه نشــان میدهد که اسالم ،به
تَقُولُوا َرا ِعنَا َو قُولُوا انْ ُظ ْرنَا َو ْ
اس َ

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
95 - 128

جهل در گفتار :قرآن ميفرماید«:إِن َ ْ
َح َشــا ِء َو أَ ْن تَقُولُوا َعلَى
الســو ِء َو الْف ْ
ُم بِ ُّ
َّما يَأ ُم ُرک ْ
َّ
ون»(البقرة )169 ،دعوت به گفتن سخن بدون علم و دليل ،کاری شیطانی
َم َ
اللِ َما َال تَ ْعل ُ
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است(طباطبایی ،1417 ،ج )635 :1و روشن است که باید از آن پرهیز نمود.
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جدل در گفتار :جدل به معنای منازعه و مخاصمه است(قرشی ،1371 ،ج.)22 :2

يكــى از بهتريــن فرصتها براى ايجاد تفرقــه و عداوت بين مردم ،جدال اســت؛ و

مكالمات نيز عموم ًا ميدان مناســبى است براى جدال .به همین دلیل قرآن جدال میان
الشيَ ِ
ون إِلَى أَ ْولِيَائِ ِه ْم
انسانها را امری شیطانی معرفی کرده و مىفرمايد«:إِ َّن َّ
وح َ
اط َ
ين لَيُ ُ
ُم َو إِ ْن أَ َط ْعتُ ُمو ُه ْم إِن ُ
ُون»(انعام)121 ،
َّک ْم لَ ُم ْش ِرک َ
لِيُ َجا ِدلُوک ْ
ال تَق ْ
تنــدی در گفتار :قرآن درباره چگونگی رفتار بــا والدینمیفرمایدَ « :ف َ
ُل لَ ُه َما

أُ ٍّف»(اسرأ )23 ،و این اولین مرتبه از مراتب رعایت و ادب است که داللت بر ضجر و
سختی دارد(شاذلی،1412 ،ج .)2222 :4کلمه «اف» انزجار رامیرساند .آیهمیخواهد
رعايت احترام تام در معاشــرت و ســخن گفتن با پدر و مــادر را بفهماند(طباطبایی،

 ،1417ج )110 :13کــه البتهمیتواند به عنوان یک دســتور گفتــاری در ایجاد رابطه

حسنه با همه افراد مورد استفاده قرار گیرد.

تکلــف در گفتــار :نیز از اموری اســت که برای رســیدن به انضبــاط گفتاری به
ِن
«و َما أَنَا م َ
تــرک آن نیازمندیــم .قرآن کریم پیامبــر(ص) را اینگونه معرفیمیکنــدَ :

ِين»(ص )86 ،من از متكلفين نيســتم .سخنانم مقرون به دليل و منطق است ،و
الْ ُمتَ َکِّلف َ

هيچگونه تكلفى در آن وجود ندارد ،عباراتم روشن و سخنانم خالى از هر گونه ابهام و
پيچيدگى است(مکارمشیرازی،1374 ،ج .)352 :19رعایت همه این موارد ،در گفتار
آدمی روح نظم و انضباط ایجادمینماید و همین روح در مقام ســخن جلوه گر شــده

و کالم انسان را سامانمیبخشد.

الزامات

ســومین رکن هر نظام ،الزاماتی اســت که باید به آنها پایبنــد بود .الزامات جمع

الزمــه بــه معنی وادار کردن ،به عهدة کســی قــرار دادن ،الزم گردانیدن ،واجب کردن

(معین)142 :1375 ،میباشــد .در واقع مقدمات ،بایستههای الزم برای ورود به وادی
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انضباط گفتاری اســت؛ و الزامات آنچه که در مســیر راه برای رســیدن به هدف الزم

و ضــروریمیباشــد .بدون وجود مقدمات فضــای الزم برای تأثیــر الزامات فراهم

نمیگردد .به عنــوان مثال بدون رعایت ادب(به عنوان مقدمه) نیکویی گفتار(به عنوان
نخواهد داشت .مواردی که وجود آنها برای شکل گیری نظام انضباط گفتاری الزم و
ضروری است عبارتند از:

سدید بودن :سديد از ماده سد ،به معناى استقامت و محكم بستن(راغب اصفهانی،

 ،1412ج )403 :1و نیز ســالم بودن از فساد است(طریحی ،1375 ،ج .)6 :3سدید در

تفاســیر موافق با صواب و عدل اســت(طیب ،1378 ،ج .)21 :4در سوره احزاب آيه
َو ًال َس ِ
ِح لَ ُک ْم
 70و  71آمــده اســت«:يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين َ
ــديداً يُ ْصل ْ
آمنُــوا َّاتقُوا اللََّ َو قُولُوا ق ْ
َ
ِر لَ ُک ْم ُذنُوبَ ُک ْم» طبق این آیه یکی از آثار گفتار ســدید ،اصالح اعمال و
أ ْع َمالَ ُک ْم َو يَ ْغف ْ
تطهير انســان از گناه خواهد بود و این بیانگر تأثیر همه جانبه گفتار بر اعمال و رفتار

آدمیســت .گفتار هرکس متناســب با میزان هماهنگیاش با عقل و فطرت از ســداد
برخوردار اســت .هر چه كالم ،با عقل و منطق و اســتدالل بيشتری همراه باشد ،ميزان
اســتحكام آن بيشتر خواهد بود و هر چه اســتحكام كالم بيشتر باشد ،ثبات و بقاء آن

بيشتر خواهد شد.

میسور بودن :قرآن کریممیفرمایدَ «:فق ْ
َو ًال َم ْي ُسوراً»(اسرأ .)28 ،هر چند این
ُل لَ ُه ْم ق ْ

آیه چگونگی رابطه با فقرا را بیان میدارد؛ اما در فرمان به میسور بودن کالم صراحت

دارد ،کهمیتواند الگویی برای چگونگی سخن گفتن در روابط اجتماعی انسان باشد.
ميســور در لغت به معناى ســهل و آسان آمده است(معین و دهخدا ،ذیل همین واژه).
در تفاســیر نیز بــه معانی مختلف همچون خیر ،معروف ،جمیل ،و لین تفســیر شــده
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است(ســیوطی ،1404 ،ج .)177 :4يســر نقطه مقابل عسر و تكلف است .خداوند در
قرآن پیامبر خویش را از تکلف مبرا دانســته است؛ آنجا کهمیفرماید« :ق ْ
ُل َما أَ ْس َألُ ُک ْم
ِيــن»(ص )86 ،پيامبر اکرم(ص) نیز فرمودند«:نحن
ِن الْ ُمتَ َکِّلف َ
ِن أَ ْج ٍر َو َما أَنَا م َ
َعل َْيــ ِه م ْ
معاشــر االنبيأ و االولياء برآء من التكلف»(محمدیریشهری ،1362 ،حکمت .)1749
ســهولت همانگونه كه در افعال جارى اســت ،در كالم نيز قابل اجراست .قرآن ،خود
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الزمه) رخنمینماید .به عبارت دیگر سخن نیکو اگر گستاخانه بیان شود هیچ تأثیری

آن ل ِّ
ِن ُم َّد ِک ٍر»(قمر،
ُر َ
«و لَق ْ
ِلذ ْک ِر َف َه ْل م ْ
را به اين صفت ،موصوف كرده استَ :
َد يَ َّس ْرنَا الْق ْ

 )40سهولت در كالم ،عاملى است براى مقبوليت در سخن و لذا قرآن دستور مىدهد
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سخن را با آسانى ادا كنيد.
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«و
َو ًال َم ْع ُروفاً»(بقــرهَ ،)235 ،
معــروف بودن :آن گونه كــه از آيات «أَ ْن تَقُولُــوا ق ْ
َو ًال َم ْع ُروفاً»( نســاء 5 ،و  )8و «ق ٌ
ّول
ُقل َ
َو ًال َم ْع ُروف ًا »(احــزاب« ،)32 ،قُولُوا لَ ُه ْم ق ْ
ْــن ق ْ
عروف»(بقره 263 ،و محمد )21 ،فهميدهمىشــود ،يكى از مهمترین آداب سخن آن
ّم ٌ
اســت كه معروف باشد .معروف نامى اســت براى هر كارى كه بواسطه عقل يا شرع،

حســنش شناخته شده باشد و در مقابل آن ،منكر آن است؛ هر کاری كه به واسطه اين
دو ،مورد انكار قرار گرفته باشــد(راغباصفهانی ،1412 ،ج )561 :1در تفســیر التبیان
قول معروف به سخن مستقیم ،زیبا ،بری از تهمت و ریبه و موافق دین و اسالم تفسیر

شده است(طوسی ،بيتا  ،ج )339 :8پس كالم متكلم بايد از نظر عقل و شرع تحسين

شده باشد ،زیبا و مستقیم بوده و از گناه به دور باشد.

َح َســن و احســن بودن :حســن در لغت به معنای زیبایی و نیکویی و نقیض قبح

است(قرشــی ،1371 ،ج )134 :2قرآن کریم ،بــا پیامبران ،مالئکه ،مؤمنان ،عموم مردم
و حتی با کفار و مشــرکان ،ادب در کالم را کام ً
ال رعایتمیکند و به مؤمنان دســتور

میدهد با دیگران زیبا سخن گفته ،و از به زبان آوردن گفتار زشت و بيادبانه(حتی در
اس ُح ْسناً»(بقره )83 ،از امام باقر(ع)
«و قُولُوا ل َّ
ِلن ِ
مقابل کافران و ابلهان) دوری گزینندَ :

نقل شده كه فرمود :منظور از «حسنا» اين است كه چيزى را به مردم بگوييد كه دوست

داريد به شــما بگويند ،زيرا خداوند مبغوض مىدارد كســى را كه ناســزا مىگويد و
نفرين مىكند و بر مردم مســلمان طعن مىزند و از ناسزا گفتن و شنيدن آن باك ندارد

و در ســؤال ،لجاجت و ســتيزه مىكند(طبرسی ،1372 ،ج .)117 :1آن كس كه خود را
به روش نيكوگفتاري عادت دهد ،همواره پيروز اســت و خود را از ســرزنش ديگران

بر كنار داشــته است(تمیمیآمدي ،1366 ،ج .)342 :2در آیه دیگر قدمی فراتر گذاشته
ان
ومی
ان يَن َز ُغ بَْينَ ُه ْم إِ َّن َّ
ِي أَ ْح َس ُــن إِ َّن َّ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
َ
فرماید«:و قُل لِّعِبَادِي يَقُولُو ْا الَّتِي ه َ
إلنْ َس ِ
ِي أَ ْح َسن» كلماتى است كه احسن و
ك َ
َان لِ ِ
ــان َع ُد ًّوا ُّمبِينًا»(اســراء« ،)53 ،الَّتِي ه َ
از نظر مشــتمل بودن بر ادب و خالى بودن از خشــونت و ناسزا و توالى فاسده ديگر،
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نيكوتر باشــد(طباطبایی ،1417 ،ج .)162 :13آنجا سخن از حسن بود و اینجا احسن!
خداونــد در این آیه به انســان فرمان میدهد که به هنــگام صحبت کردن نه تنها نیکو

سخن بگوید ،بلکه از بهترین کلمات و واژهها استفاده نماید حتی به هنگام عصبانیت!
العام»(تمیمیآمدی.)3304 :1366 ،
و فهمه الخاص و ّ

کریــم بودن :قرآن کریــم به فرزندان دســتور میدهد که در رابطه بــا پدر و مادر
«و ق ْ
َو ًال َک ِريماً»(اسرأ .)23 ،هر چند تأکید قرآن بر کریم
کریمانه سخن بگویندَ :
ُل لَ ُه َما ق ْ

بودن گفتار ،در رابطه با پدر و مادر اســت؛ امامیتوان این فرمان را به همه روابط و
در کل گفتار انسان تسری داد« .قول کریم» یعنی سخن سهل و لین(ابن منظور،1414 ،

ج )514 :12و به معنای هر آنچه مرضی و مورد پسند است(طریحی ،1375 ،ج)152 :6

میباشد .به طور كلى هر چيزى كه در باب خودش نوعى شرافت داشته باشد ،به كرم
متصف مىشــود(ابن منظور ،1414 ،ج .)510 :12از موارد استعمال اين واژه مىتوان
چنين استفاده كرد كه كرامت به معناى شرافت؛ و بيانگر نوعى ادب براى سخن است.

در حدیثی از پیامبر(ص) آمده اســت« :اجملوا فى الخطاب تسمعوا جميل الجواب»،

زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید(محمدی ری شهری.)17952 :1362 ،

بلیغ بودن :بلیغ به معنای کســی اســت که با زبان آنچه در کنه ضمیر دارد را بیان

میکند(طریحی ،1375 ،ج .)8 :5یکی از دســتورات قرآن در رابطه با گفتار آدمی قول
«و ق ْ
ُل لَ ُه ْم فِي أَنْف ِ
َو ًال بَلیغاً»(نساء )63 ،این آیه داللتی ست بر فضل
بلیغ اســتَ :
ُس ِه ْم ق ْ

بالغت(طوســی ،بيتا ،ج .)241 :3يعنى با مردم بهگونهای سخن بگو كه دلهايشان آن
را درك كنــد ،و بفهمنــد چه مىگويى و خالصه با زبــان دل آنان حرف بزن تا متوجه

شوند(طباطبایی،1417 ،ج .)645 :4از خطاهای آنها چشمپوشی کن و با رفق و مدارا

با آنها برخورد کن و به گونهای صحبت کن که در قلبهای آنها تأثیر گذارد(شاذلی،
 ،1412ج.)696 :2

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
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حق بــودن گفتار :در اصول و مبانی حق بودن خالق و حق خواهی او بیان شــد.
«و َال تَقُولُوا َعلَى َّ
اللِ إِ َّال الْ َح َّق»(النساء )171 ،نه تنها
حقگویی نیز دســتور قرآن استَ :
در مورد خداوند بلکه در هیچ شرایطی نباید از حق و حقیقت عدول کرد .سخن حق
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حضرت علی(ع) در توضیح کالم احســن فرمودند«:احسن الكالم مازانه حسن النظام

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
95 - 128

به ســخنى گفته مىشــود كه با واقعيت عينى تطبيق كند ،يا اگــر يك مطلب قراردادى
است هماهنگ با مصالح همه اطراف قضيه باشد(مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)197 :17

121

هر یک از این موارد به نیکویی کالم و تأثیر آنمیافزاید .به همین دلیل در ساختار
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نظام گفتاری قرآن در بخش الزامات نظام جایمیگیرد.

موانع

چهارمین رکن هر نظام موانعی است که سد راه پیشبرد اهداف نظاممیگردد .موانع

جمع مانع به معنی بازدارندهها(معین ،)1632 :1375 ،مشــکالت بازدارنده از پیشرفت
امور ،چیزهایی که ممانعت کنند کســی را از کاری ،و هرآنچه مانع اجرای کاری گردد

را گویند(دهخدا .)720 :1373 ،موانع نه تنها از ارکان نظام محســوبمیشود بلکه از
مهمترین ارکان آنمیباشد ،چرا که تا نبایستهها شناخته نشود تکلیف فرد به طور کامل

روشــننمیگردد .بدون شــناخت موانع ،فرد ممکن است همه مقدمات و الزامات را
فراهم کند ،اما از روی ناآگاهی و ناآشنایی ،از آنجا که منعی صورت نگرفته ،موانع را

نیز مرتکب شده و تالشش بيثمر گردد.

تفاوت موانع با مقدمات ســلبی از نوع تفاوت نبایســتهها و نبایدهاست .مقدمات

ســلبی به روح گفتار بازمیگردد ،آنچه نباید در گفتار باشد و الزم است در همه گفتار
فرد رعایت گردد .و موانع شــکل گفتار است و خود گفتار را هدف قرارمیدهد .آنجا
روح گفتار ناخوشــایند اســت ،و اینجا خود گفتار .در مقدمات ســلبی کالم نیکو نیز

میتوانــد با تندی و خشــونت بیان گردد .اما در موانع خود کالم مانع اســت هر چند
به شکلی خوش��ایند بیان گردد! موانع انضباط گفتاری مواردی است که ارتکاب آنها
گفتار فرد را از حالت مفید و مؤثر خارج نموده و مانع دســتیابی به اهداف و اغراض

حکیمانه گفتارمیشود.

گفتار گناه آلود :قرآن کریم نهی از قول اثم را یکی از وظایف مهم مســئوالن دینی
ون َو َْ
ْم»(مائده .)63 ،اثم در لغت به
الربَّانُِّي َ
َولِ ِه ُم ْ ِ
ال ْحبَ ُ
ار َع ْن ق ْ
الث َ
میداند« :لَ ْو َال يَ ْن َها ُه ُم َّ
معنای گناه و انجام عملی است که برای انسان حالل نیست(ابن منظور ،1414 ،ج:12

 .)5نهى از قول اثم ،شــامل هر كالمى كه صدورش حرام اســت ميشــود؛ مثل كذب،
غيبت ،فحش ،ســب ،لعن ،تهمت ،ســرزنش ،زخم زبان ،نمامى ،سعايت ،كلمات كفر
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آميز و غير اينها؛ كه گفتهاند معاصى زبان  25معصيت اســت و در خبر اســت كه اكثر

اهل نار بواس��طه زبان اس��ت(طیب ،1378 ،ج .)416 :4هر گفتاری که به نوعی از آن
منع شده و تأثیر منفی در روابط اجتماعی انسانها دارد قول اثم است و از موانع مهم

گفتار نســنجیده :قرآن کریــم در مقام توجه به گفتار و نهی از ســخن نســنجیده
الس َ
ــت ُم ْؤمِناً»(النساء .)94 ،از این آیه
ــا َم لَ ْس َ
میفرمایدَ :
«و َال تَقُولُوا ل َِم ْن أَلْقَى إِلَْي ُک ُم َّ

چند نکته بســیار ارزشمند برداشتمیشــود کهمیتواند در تعامالت اجتماعی بسیار
راهگشــا باشــد .اول آنکه :خود را مالک حق و باطل قرار ندهید ،اگر کســی همرنگ

شــما بود را حق ،و غیر آن را باطل نشــمارید .دوم آنکه :اگر کســی برای دوســتی و

همراهی شــما پیش قدم شــد ،او را با بدبینی و قضاوت عجوالنه و سخن نسنجیده از
خود مرانید .سوم آنکه :مالک در روابط و تعامالت اجتماعی و بلکه در دین و مذهب،

ظاهر افراد اســت ،در جســتجوی حقیقت ذات و باطن افراد نباشید ،خوبیهای افراد
را ،حتی اگر ظاهری است ،انکار نکنید .و دیگر آنکه قضاوت راجع به نیک و بد افراد

تنها مختص خدایی است که از اسرار نهان و آشکار آگاه است .در تعامالت اجتماعی

قضاوت را کنار بگذارید و از بدبینی و بدگمانی به شــدت بپرهیزید .تفاوتهای افراد

را در نظر گرفته و با همگان رابطهای نیکو برقرار کنید و در نهایت آنکه ،نســنجیده و

بدون آگاهی و عجوالنه سخن نگویید.

گفتــار لغو :لغو یعنی بیفایده(قرشــی ،1371 ،ج .)194 :6كالم لغو آن اســت كه

قابل اعتنا نباشــد .همان ســخنى كه از روى فكر و تأمل صادر نشود .و گاه به هر كالم

قبيحى لغــو گفته مىشــود(راغباصفهانی ،1412 ،ج .)742 :1قــرآن یکی از صفات
ين ُه ْم َع ِن َّ
الل ْغ ِو
مومنین را اعراض از لغو معرفیمیکند « :ق ْ
َح الْ ُم ْؤ ِمنُون ... .و الَّ ِذ َ
َد أَ ْفل َ
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ون فِي َها
ُم ْع ِر ُضون»(مومنون1 ،و )5در اوصاف اهل بهشــت هم آمده اســتَ « :ال يَ ْس َم ُع َ
لَ ْغواً َو َال ک َّ
«و إِذا َس ِــم ُعوا َّ
الل ْغ َو
ِذاب ًا »(نبأ )35 ،در وصف ایمان آورندگان نیزمیگویدَ :
أَ ْع َر ُضوا َع ْن ُه»(قصص .)55 ،از موارد اســتعمال كلمه لغو در قرآن به دســتمیآید كه
يكى از آداب سخن آن است كه كالم ،همراه با نوعى فكر و مقبوليت باشد.
گفتــار زور :زور در لغت به معنای دروغ و باطل(مهیار ،بیتا )465 :و نیز کجروی
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انضباط گفتاری به شمارمیرود.

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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و عــدول از حق(راغب اصفهانی ،1412 ،ج )163 ،2اســت .قرآن کریم انســان را به

الزو ِر»(حج .)30 ،از نظر مفســران
َو َل ُّ
پرهیــز از قول زور فرمانمیدهــدْ :
«اجتَنِبُوا ق ْ

123

مقصــود از «الــ ّزور» دروغ(گنابادی ،1408 ،ج ،)89 :10ســخن باطل و خارج از حد
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اعتدال(مکارمشیرازی ،1374 ،ج 92 :14و نجفی خمینی ،1398 ،ج )132 :13و مطلق

محرمه(طیب ،1378 ،ج)296 :9میباشــد ،که باید از آن اجتناب کرد.
اقــوال باطله و ّ
دروغ مهمترین مصداق قول زور ،و پرهیز از دروغ اساسیترین اصل در سامان یافتن

گفتار اســت .دروغ كليد تمام زشــتيها و گناهان است(مجلسی ،1404 ،ج.)263 :72
تهمت ،فريب ،نفاق و گناهان بسيار ديگر كه با واقعيات در ارتباط است همه ريشه در

دروغ دارند .دروغ انسان را خوار و خفيف ميكند و انزجار عمومي ميآورد.

هــر یک از این موارد بــه تنهاییمیتواند مانعی بزرگ برای دســتیابی به انضباط

گفتاری باشد .چرا که برای خروج از روح نظم و انضباط یک بيانضباطی کافی است.
شبکه مفهومی انضباط گفتاری در قرآن

اصول و مبانی

مقدمات

الزامات

موانع

حقگوییاهلل

تعادل
در گفتار

پرهیز
از تندی

قول میسور

قول معروف

گفتار
نسنجیده

ثبت گفتار

موقعیتشناسی

پرهیز
از جهل

قول سدید

قول حسن

گفتار ناحق

اثرگذاری
گفتار

رعایت ادب

پرهیز
از تکلف

قول کریم

قول احسن

قول زور

عمل
به گفتار

پرهیز
از جدل

قول لین

قول بلیغ

گفتار
گناهآلود

نرم گفتاری

قول حق

نمودار .1شبکه مفهومی انضباط گفتاری در قرآن
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آنچه در شبکه مفهومی فوق مد نظر است ،برداشت عمومی و کلی از آیات است.

منظور از برداشــت عمومی آیات این اســت که در همه تفاسیر کم و بیش بدان اشاره

شده است

این پژوهش با هدف کشــف و اســتخراج ســاختار گزارههای گفتاری قرآن برای

ایجــاد نظمی همه جانبه در گفتار ،و نیز کاربردیســازی مفاهیم اخالقی قرآن با ارائه
مدلی گویا برای آموزش و نیز دســتیابی هر چه بهتر به تربیت گفتاری نگاشــته شــده
اســت .قران کریم در قصهها و گفتگوهای قرآنی به ارائه گفتگوهای مختلف پرداخته

و بایســتهها و نبایســتهها را در غالب داســتان بیان نموده اســت .کهمیتوان نکات و
الگوهای بسیار مهم و کاربردی را برای گفتار مؤثر از آنها استخراج نمود .اما از آنجا
که صراحت و شــفافیت آیات بیانگر اهمیت و توجه بیشتر خداوند به آنهاست؛ این

مقالــه جهت ارائه الگوی گفتاری قرآن ،بر آیات گفتاری تمرکز نموده و با اســتخراج

 32آیه شــاخص از میــان تمامی گزارههای گفتــاری قرآن و تحلیل آنهــا ،به الگویی
سیســتماتیک برای مدیریت و ساماندهی گفتار دست یافته است .در راستای دستیابی

به کشــف و استخراج ســاختار گزارههای گفتاری قرآن و با بررســیهای انجام شده

مشــخص شــد که نقطه تمرکز آیات گفتاری قرآن بر ســه محو ِر "عقیــده" ،با فراوانی
« ،0/22فکر» با فراوانی  0/37و «عمل» با فراوانی ،0/41میچرخد .با این که به نظر

میرســد در همه اعمال و کردار انســان تمرکز بر فکر واندیشه است ،اما آمار ،تمرکز

اصلی گزارههای گفتاری قرآن بر عمل را نشان میدهد و این به علت نمود ظاهری و

بیرونی گفتار است .هر فکری در عالم ذهن واندیشه تا به عمل نرسد و در ظاهر نمود
پیدا نکند برای دیگران قابل مشــاهده نیســت ،و امری کام ً
ال شــخصی و فردی است،

کام ً
ال در اختیار فرد بوده ونمیتواند در اجتماع منشــأ اثر باشــد .همین که فکر عملی
شد و در ظاهر نمایان گشت ،اثرات خود را به طور گسترده به جایمیگذارد.اندیشه

بــد در مورد افــراد تا به زبان جاری نگردد و یا در عمل تأثیــر نگذارد امری باطنی و
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نمایانگر است و همین ظهور ،پایه اصلی روابط را تشکیلمیدهد ،هر چند آن نیز از

فکر واندیشــه نشــأتمیگیرد .به همین جهت اصالح ظاهر گفتار از اهمیت بیشتری
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که سرچشــمه همه اعمال و کردار آدمی اســت و تنها با اصالح آنمیتوان اعمال فرد
را اصالح نمود .در نهایت ایدئولوژی و عقاید فرد اســت کهمیتواند منشــأ اثر باشد.
اهمیــت کمتر باور و عقیــده در الگوی گفتاری قرآن به دلیل آن اســت که تا ارادهای

محکم و استوار وجود نداشته باشد و تا عقیده به مقام عمل نرسد نمیتواند تغییرات

قابل مالحظهای در رفتار فرد ایجاد نماید .چه بسیارند معتقدانی که تنها در عالم ذهن
معتقدند و این اعتقاد تنها لقلقهای است بر زبان آنها و یا رؤیایی است در افکار آنها،

پس تنها به عمل کار برآید ،نه به فکر و نه به باور!

در مرحله ســنجش جهتگیری آیات ،مشخص شد که قرآن کریم با فراوانی 0/41

بیشــتر به جهت ایجابی مسأله توجه نموده اســت ،ایجابی که همان بایستههای عملی
است .و با نقطه تمرکز آیات کامال هماهنگ است .در مرحله بعد جهتگیری آیات با

فراوانی  0/38بر جنبه انگیزشــی مسأله تأکید دارد .انگیزهای قوی که مسیر دستیابی به
انضباطی در خور را هموار سازد .انگیزهای که فکر و عقیده صحیح را با هم هماهنگ

نموده و در جهت ســامت عمل به کار گیرد .جهت ســلبی قضیه تنها  0/21از ســهم

جدول فراوانی جهتگیری را شــاملمیشــود که بیانگر نبایســتههای گفتاری است.

این نشــان میدهد که اگر انگیزهای قوی برای ایجاد انضباط وجود داشــته باشــد با

همان بایستهها تا حدود زیادیمیتوان به گفتار سامان بخشید .به بیان دیگر بایستهها

خودبخود نبایستهها را مشخص نموده و تکلیف فرد را روشنمینماید .و این روشی
مثبت نگر در تعلیم و تربیت اســت؛ که مربی بیش از آنکه به بیان نبایســتهها بپردازد،

باید تکلیف عملی متربی را به صورت روشــن و شــفاف بیان نماید ،با روشــن شدن

بایســتهها ،نبایستهها خودبخود روشنمیگردد .تنها زمانی باید نبایدها را مطرح نمود
که متربی دچار سردرگمی شده و یا در عمل مرتکب خطا شده باشد.

در ساختار نظام گفتاری قرآن هر چهار رکن اصلی یک نظام(اصول و مبانی نظری،

الزامــات ،مقدمــات ،و موانع) به دقت و با ریزبینی و ظرافــت مورد توجه قرار گرفته

اســت .ثبت و ضبط گفتار ،تأثیر فوق العاده گفتار در سرنوشــت آدمی ،و حقگویی و
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حقخواهــی خالق ،اصول و مبانی نظــام گفتاری قران را تشــکیلمیدهند .پرهیز از

جــدل ،گفتار جاهالنــه ،پرهیز از تکلف ،و تندی در گفتار ،موقعیت شناســی ،رعایت
ادب ،عمــل بــه گفتار ،تعــادل در گفتار و نــرم گفتاری مقدمات مورد نیــاز برای نظم
معروف ،ســدید ،احسن ،کریم ،لین ،بلیغ ،و حقمیباشد .گفتار نسنجیده ،ناحق ،زور،

و گناهآلود نیز موانع دستیابی به انضباط گفتاری هستند.

توجه به اصول و مبانی ،انگیزهای قوی برای مدیریت و سامان دادن گفتار بر طبق

اصــول در فرد ایجادمینماید .این انگیزه ،به فراهم نمودن مقدمات کمک کرده و راه
را برای عمل به الزامات و پرهیز از موانع بازمینماید .و در نهایت با عزمی راسخ و

ارادهای استوار ،نظمی همه جانبه در گفتار ایجادمیشود که نه تنها کالم فرد را اصالح

مینماید ،بلکه باعث بهبود روابط میان فردی و ارتباطات اجتماعیمیشود.

یافتههای ایــن پژوهش با نتایج پژوهشهای روحیبرنــدق( )1397در مطالعهای

بــا عنوان اخــاق گفتگو در قرآن و حدیث؛ دیالمــه و صالحیمتعهد( )1393با عنوان
مؤلفههای گفتگــوی صحیح مبتنی بر گفتگوهای قرآنــی؛ صادقزادهقمصری ،طالیی،
و صالحیمتعهــد( )1393با عنوان گفتگوی تربیتــی و اصول و روشهای آن :واکاوی

گفتگوهــای تربیتی قرآن؛ امینپور و امینپــور( )1392با عنوان آداب گفتاری حاکم بر

سبک زندگی اسالمی از دیدگاه قران؛ ایروانی( )1386با عنوان آداب گفتگو از دیدگاه

قــرآن و حدیث؛ معتمدیمحمدآبــادی( )1397با عنوان گفتگــو و کارکردهای تربیتی
آن در پرتو آیات و روایات کام ً
ال هماهنگ بوده ،نتایج پژوهشهای پیشــین را به کار

گرفته ،با ســایر گزارهها جمع نموده و به شــکل الگویی کام ً
ال منسجم و نظاممند ارائه
نموده اســت .سنجش آماری آیاتبراســاس نیازهای تربیتی آموزش و پرورش و نیز
مدلسازیبراساس آیات در این پژوهش کاری بدیع و ابتکاری است که مورد توجه

هیچیک از پژوهشهای پیشین قرار نگرفته است.

یافتههــای این پژوهش از دو جهتمیتواند الگویی بينظیر برای نظام آموزش و
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دوم بــرای آموزش در دورههای عمومی و رســمی ،پرورش دانشآموزانی منضبط در

گفتــار و موفــق در روابط میان فردی و ارتباطات اجتماعی .پیشــنهادمیشــود نتایج
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بخشــیدن به گفتار هســتند .الزمه انضباط گفتاری در نظام گفتاری قرآن ،قول میسور،

تبیین مفهوم انضباط گفتاری در قرآن
و استخراج داللتهای ضمنی آن در تربیت گفتاری یادگیرندگان
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ایــن پژوهش ابتدا به صورت کامل و منســجم در محتــوای دورههای ضمن خدمت
معلمان قرار گرفته و به شــکلی کام ً
ال کاربردی مفهومســازی شــود ،تا از رهگذر آن
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خود به انضباطی همه جانبه در گفتار دســت یابند و دوم :از آنجا که اســاس ارتباط با

دانشآموزان و نیز تدریس بر پایه گفتار اســت ،در گفتگو با دانشآموزان و نیز ضمن

تدریس از انضباط گفتاری برخوردار باشــند .در مرحلــه بعد برنامهریزان و مؤلفین با

آسانسازی مفاهیم فوق ،متناسب با سطوح مختلف تحصیلی ،متون درسی تهیه نموده
و به طور سلســله وار در کتب دین و زندگی وارد نمایند تا زمینه عملیســازی مفاهیم

کاربردی قرآن بیش از بیش فراهم گردد.

از محدودیتهای این پژوهش این است که قرآن دریایی است عمیق و گسترده ،و

درک و فهم معانی واالی آن نیازمند سالها تالش و ممارست در فهم و تدبر آیات آن
اســت ،به همین دلیل جمع و احصاء تمامی آیات مرتبط با یک موضوع ،به طوری که

با اطمینان بتوان گفت همه آیات درباره آن موضوع جمعآوری شــده است ،کاری بس

دشــوار اســت .از دیگر محدودیتهای پژوهشمیتوان به کمبود منابع میان رشتهای
قران و علوم تربیتی و مشــخص نبودن مباحث تربیتی در تفاســیر موجود اشاره نمود.

که کار پژوهشگر را برای جستجوی نکات تربیتی آیات دوچندانمینماید .به خالف
مباحث عقیدتی ،فقهی ،اجتماعی و ...که به وفور در تفاسیر عنوانبندی شدهاند.

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

128
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روحی برندق ،کاووس .)1397( .اخالق گفتگو در قرآن و حدیث .فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی.74-53 ،)74(22 ،
سیوطی ،جالل الدین .)1404( .الدرالمنثور فی تفسیر المأثور .قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
شاذلی ،سیدبن قطب .)1412( .فی ظالل القرآن .بیروت :دارالشروق.
شعارینژاد ،علی اکبر .)1385( .نگاهی نو به روانشناسی انسان سالم .تهران :انتشارات اطالعات.
صادقزادهقمصری ،علیرضا؛ طالیی ،ابراهیم و صالحی متعهد ،زهرا .)1393( .گفتگوی تربیتی و اصول و روشهای آن :واکاوی
گفتگوهای تربیتی قرآن .فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی.141-119 ،)25(22 ،
طباطبایی ،سید محمد حسین .)1417( .المیزان .قم :جامعه مدرسین.
طبرسی ،فضل بن حسن .)1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .تهران :ناصر خسرو.
طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر .)1412( .جامع البیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دارالمعرفه.
طریحی ،فخرالدین .)1375( .مجمع البحرین .تهران :مرتضوی.
طوسی ،محمدبنحسن( .بيتا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
طیب ،سیدعبدالحسین .)1378( .اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اسالم.
قرائتی ،محسن .)1383( .تفسیر نور .تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قران.
قرشی ،سیدعلیاکبر .)1371( .قاموس قرآن .تهران :دارالکتب االسالمیه.
کیوی ،ریمون .)1381( .روش تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمه عبدالحسین نیک گوهر .تهران :فرهنگ معاصر.
گنابادی ،سلطان محمد .)1408( .تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده .بیروت :موسسة االعلمی للمطبوعات.
لویس ،معلوف .)1387( .المنجد فی اللغه و االدب و العلوم .بيجا.
مجلسی ،محمد باقر .)1404( .بحاراالنوار .بیروت :موسسة الوفاء.
طشناسی .تهران :سروش.
محسنیان راد ،مهدی .)1396( .ارتبا 
محمدی ری شهری ،محمد .)1362( .میزا نالحکمه .قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
مراغی ،احمدبنمصطفی( .بيتا) .تفسی رالمراغی .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
معتمدیمحمدآبادی ،مرضیه .)1397( .گفت و گو و کارکردهای تربیتی آن در پرتو آیات و روایات .فصلنامه معرفت.40-27 ،)246(27،
معین ،محمد )1375( .فرهنگ معین .تهران :امیر کبیر.
مغنيه ،محمدجواد .)1424( .تفسی رالكاشف .تهران :دارالكتب االسالميه.
مکارمشیرازی ،ناصر .)1374( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
مهیار ،رضا( .بيتا) .فرهنگ ابجدی ،بيجا.
نجفیخمینی ،محمدجواد1398( .ق) .تفسیر آسان .تهران :انتشارات اسالمیه.
نفیسی ،علیاکبر .)1343( .ناظ ماالطباء .تهران :خیام.

Downloaded from qaiie.ir at 6:21 +0330 on Saturday November 16th 2019

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

منابع

