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 چکیده

سوره مختصات این کلمه از منظر  بررسیو  قولتالش اصلی این مقاله، بررسی واژه 

آداب ارتباطات  این سوره مبتنی بر است که با توجه به غرض اصلی مبارکه مجادله

تا سطوح باالی روابط خصوصی خانوادگی اجتماعی و تعمیم یافتن آن در روابط 

سطوح روابط  ،اجتماعی صورت پذیرفته است. از آنجا که در جوامع پیچیده امروز

بر  است به خود گرفتهفردی و اجتماعی بسیار گسترده شده و ارتباطات اشکال متنوعی 

مورد بررسی  ،گسترده این واژه را در نحوه روابط با انجام این پژوهش دایرهآن شدیم تا 

واژه قول و ارائه تعریفی جامع به نیل به این مقصود پس از بررسی برای  قرار دهیم.

 م.های آن در این سوره پرداخته و آثار آن را مورد مطالعه قرار دادیبررسی انواع جلوه

به معنای یکی از انواع در این سوره قول نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که واژه 

کند مقصود خود از مطلبی را به مخاطب انتقال بروزات است که در آن متکلم اراده می

بنابراین قول در روابط اجتماعی بار معنای متفاوتی داشته که منجر به اثرات متنوع  دهد.

در این میان انواع دیگر بروزات چون نطق شود. اعی میوابط اجتمرمختلف در سطوح 

 را مورد توجه قرار داد.  هاو کالم نیز شناخته شد که در مجالی دیگر باید آن
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 مقدمه

تکاپو یابیم که از بدو ورود به دنیا عاملی ما را به با کمی دقت و تأمل در خود در می

-واداشته و سبب گردید به سمت دنیای پیرامون خود و کسانی که در اطراف ما می

نماییم. در واقع انسان موجودی است نیازمند که برای رفع  پیدازیستند تمایل و گرایش 

های خود ناگزیر به ایجاد ارتباط با جهان پیرامون و باالخص افرادی است که با آنها نیاز

این نیاز انسان را به انس با افراد رهنمون کرده و او را به سمت  کند. درکزندگی می

توجه و تبیین انواع ارتباطات سوق داده است تا جاییکه در جهان امروز شاهد سطوح 

 مختلف ارتباطات در میان انسانها هستیم.

در دوران طفولیت، برای ایجاد ارتباط و متوجه نمودن نیازهای فردی، طفل به تنها 

ی خود که همان گریه کردن است متوسل شده و اینگونه با جامعه پیرامون و افراد توانای

کند. او نیاز به غذا، آب و غیره را درک کرده و برای خروج از این ارتباط برقرار می

دارد تا او را در خروج از وضعیت و با تمسک به گریه نیاز خود را به دیگران عرضه می

تدریج با رشد کودک و باالتر رفتن سطح فهم او نسبت به  این وضعیت یاری نمایند. به

روابط اجتماعی و همچنین درک او از نیازهای مختلف خود، سطوح ارتباط ارتقا یافته 

و کودک از طریق کلمه و نهایتا کالم سعی در برقراری ارتباط با جهان پیرامون خود 

 کند.کرده و اینچنین مراحل مختلف رشد خود را طی می

ک دیروز و انسان بالغ امروز از مرحله بسیط ظاهر و آشکار کردن درونیات و نیازها کود

به هر نحو به سطح پیشرفته ارتباطات که همانا شناسایی مخاطب و درک نیاز او و ارائه 

مطلب متناسب با نیاز مخاطب است ارتقا یافته و با نیاز سنجی مخاطبن محتوایی را در 

 دهد. ل میسطوح مختلف معنایی انتقا

آید باید به این نکته توجه داشت که هر نوع رابطه هرگاه سخن از ارتباطات به میان می

تواند حیات جامعه را تحت تاثیر قرار داده انسانی به منزله سرمایه اجتماعی است که می

و جامعه را به سمت و سویی خاص سوق دهد. درواقع روابط انسانی به حدود و حریم



های اصول امنیت، سالمت و سعادت افراد و جامعه را تواند پایهدارد که میهایی اشاره 

 سست کرده و یا در تقویت آن نقش مهمی ایفا نماید.

یکی از ابزارهای اصلی ارتباطات فردی و اجتماعی سخن گفتن است. سخن گفتن در 

در محافل و ارتباط چهره به چهره میسور بود. دنیای ساده پیشین تنها به واسطه زبان و 

گشت و مردم از های دوستانه و خصوصی اطالعات و تجربیات رد و بدل میجمع

رساندند. درواقع به واسطه احوال یکدیگر با خبر شده و خبرها را به اطالع یکدیگر می

سخن گفتن هر آنچه در درون و باطن خود نهفته کرده و در ذهن خود ساخته و 

شوند. به واسطه زبان و از مکنونات قلبی ما آگاه میایم عیان شده و دیگران پرداخته

توان سخن گفتن خاطرات و تجربیات انتقال یافته، انتقادات، پیشنهادات، شکایات و امر 

گردد. اما در دنیای پیچیده امروز به مدد رشد و ها، بایدها و نبایدها ابراز میو نهی

-پذیرد که شناخت آنها میام میتوسعه تکنولوژی ارتباطات انسانی به طرق مختلف انج

های انواع ارتباط انسانی بوجود آورد. گسترش تواند گام مؤثری در تشخیص ویژگی

ارتباطات و توسعه نظام اطالع رسانی، یکی از مشخصات جوامع کنونی است که تمامی 

عرصه های اجتماعی و فردی را در  برگرفته است. این گسترش به گونه ایی است که 

نام گرفته است؛ عصری که در آن وسایل ارتباط جمعی، « عصر ارتباطات»مروزدنیای ا

سیطره خود را در تمامی عرصه های زندگی به رخ می کشد و بسیاری از تصورات 

ذهنی انسانها را شکل می دهد. در این عصر فناوریهای مختلف ارتباطی، فلسفه خاص 

اع وسایل ارتباط جمعی اعم از امروزه انو (27: 1385)عالی زاده،  خود را دارند.

تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و ... خبرها را به سرعت منتقل کرده و در مدت زمان 

دهند. عالوه بر این کوتاهی اطالعات را میان آحاد جامعه و حتی جوامع دیگر نشر می

ر انتقال موارد، نشریات مکتوب مانند کتابها و مجالت، وبالگها و وب سایتها عالوه ب

نظرات و خبرها به ثبت وقایع اقدام کرده و اینگونه انواع ارتباطات اجتماعی از حالت 

توان با تری به خود گرفته تا جاییکه میساده پیشین خارج شده و شکل بسیار پیشرفته



مراجعه به مکتوبات و انواع مدلهای مختلف ثبت وقایع و اطالعات همواره در جریان 

  شده قرار گرفت.مطالب رد و بدل 

همزمان با تحوالت ارتباطی جوامع صاحبنظران ارتباطات اجتماعی به مطالعه و تحلیل 

نظریه پرداز معاصر  -اند. مک لوهان های مختلفی ارائه دادهروابط اقدام کرده و نظریه

زمره  بندی کرده و کتاب را دروسایل ارتباطی را به دو دسته سرد و گرم طبقه -ارتباطی

دارد در وسایل ارتباطی سرد موجبات دهد و اذعان میوسایل ارتباطی گرم قرار می

شه هایشان را مشارکتی انسانها بیشتر است و در نوع گرم وسایل ارتباطی دیگران اندی

 (83: 1375 ،منتقل می نمایند. )مک لو هان

مدلهای گوناگونی از انواع  2قرآن کریم به عنوان تنها نسخه کامل هدایت و مراتب هستی

ارتباطات در جوامع بشری را ارائه داده است که شناسایی این مدلها و تطبیق آن با انواع 

تواند عالوه بر ارائه نکات کاربردی مدلهای مختلف سطوح روابط فردی و اجتماعی می

و  پیشرفته ارتباطات را به صورت منظم و دقیق ساماندهی کرده و در راستای بهبودی

رفع نقص آنها برآید. از آنجا که توجه و شناسایی این مدلها تنها به مدد تفکر و تدبر در 

های تدبری در قرآن و ، لذا آشنایی و استفاده از روش3ساحت قرآن میسور است

 رسد.ضروری به نظر می 4روایات اهل بیت عصمت و طهارت

                                                           
  بُشْرى وَ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍ شَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا ...وَ » 89مبارکه نحل آیه سوره  2

 «لِلْمُسْلِمین
 اخْتِالفاً فیهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَیْرِ عِنْدِ مِنْ کانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فَال أَ»82سوره مبارکه نساء آیه  3

 مِنْ مُتَصَدِّعاً خاشِعاً لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ  عَلى الْقُرْآنَ هذَا أَنْزَلْنا لَوْ»  21، سوره مبارکه حشر آیه «کَثیراً

 «یَتَفَکَّرُون لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نَضْرِبُها الْأَمْثالُ تِلْکَ وَ اللَّهِ خَشْیَةِ
4
عَزَّ و   إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمْ أَمْرَیْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا: کِتَابَ اللَّهِ » 25ص  2اصول کافی ج  

 لَیَّ الْحَوْضَ، فَأَسْأَلُکُمْ، إِنَّکُمْ سَتَرِدُونَ عَ لَّ، وَ أَهْلَ بَیْتِی عِتْرَتِی؛ أَیُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا و قَدْ بَلَّغْتُجَ



"قول "یم واژهیکی از کلمات اصلی ارتباطات اجتماعی در زبان قرآن کر
است. این  5

گردد. شامل زبان نمی واژه به معنای ابراز کردن مکنونات قلبی به هر وسیله است و تنها

در زبان عرف و فرهنگ لغت قول به معنای مطلق سخن گفتن است و عملی است که با 

 کند.وساطت زبان و امثال آن مقاصد فرد را آشکار می

باحث سوره مبارکه مجادله در باب قول و ارتباط از آنجا که یکی از محوری ترین م

های مختلف قول در افراد با یکدیگر از طریق گفتار است بر آن شدیم تا در باب جلوه

 زندگی و کارکرد آنها بر اساس این سوره مبارکه مطالعاتی انجام دهیم. 

 در این پژوهش با نگاه به انواع قول درصدد فهم موارد زیر هستیم:

 کنندمختلف قول که در زندگی انسان ایفای نقش می هایجلوه -

 گیرندها به خود میاسامی که این جلوه -

 کارکرد و اثراتی که این قول دارد -

 چیستی و چرایی قول و ارائه مدل بر مبنای آن. -

 

 روش تحقیق

نقش کلمات در سور قرآن مانند نقش انسان در جامعه است که به تدریج روابطش 

ها اینکه معنای واحدی دارد ولی در جمالت مختلف متناسب با نقش گیرد و باشکل می

( کلمات 11، ص 4، ج1393آورد.)اخوت، و روابطش معانی مختلفی را به دست می

کنند. هر واسطه رساندن معانی هستند و انسان را با حقایق یعنی عالم قدس مرتبط می

شود که در اینصورت ظر میکلمه در تالیف با کلمات دیگر، وجهی از معنایش مورد ن

آید. این مختصات به نوع و چگونگی برای هر کلمه مختصاتی در آیه به وجود می
                                                                                                                                        

؛ فَتَهْلِکُوا، و  وهُمْو أَهْلُ بَیْتِی، فَلَا تَسْبِقُ -جَلَّ ذِکْرُهُ -، و الثَّقَلَانِ کِتَابُ اللَّهِ عَمَّا فَعَلْتُمْ فِی الثَّقَلَیْنِ

 «لَاتُعَلِّمُوهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْکُمْ.
 «.کان وسیلة بأىّ إنشاؤه و القلب فی ما إبراز هو» 338ص  9التحقیق فی القرآن الکریم ج 5



ارتباط آن کلمه با کلمات دیگر در آیات ارتباط دارد. برای کشف نوع رابطه کلمات با 

هم الزم است به ظاهر آیات اتکاء شود. فهم دقیق مختصات کلمات ما را به سمت 

ک د کلمات همجوار بر تغییر نگاه به یگردمیهد. بدین ترتیب معلوم دغرض سوق می

م از این تغییر نگاه به عالوه فهم لغت در عرف، معنای کلمه تاثیر دارد و ما می توانی

 (27، ص 3، ج1393)اخوت،  دقیق تری را متوجه شویم.

در زندگی و  ”قول“های مختلف از آنجا که موضوع پژوهش حاضر بررسی جلوه

ارکرد آنها بر مبنای سوره مبارکه مجادله است، لذا ابتدا به بررسی واژگانی قول اقدام ک

نموده و تعریف کاملی از این واژه ارائه داده و در گام بعدی به بررسی این واژه در 

نماییم. بنابراین مراحل این پژوهش به شرح ذیل آیات سوره مبارکه مجادله اقدام می

 خواهد بود:

 6«التحقیق فی القرآن الکریم»واژه قل از کتاب ی لغوبررسی  -

 "قل"بررسی قیود، لوازم، مصادیق معنا و توسعه مفهومی بر اساس واژه  -

 تعریف واژه قل -

 7قرائت سوره مبارکه مجادله و مطالعه ترجمه و تفسیر آن -

                                                           
های مختل به معنایی واحد در طول زمان زیرا در این کتاب واژگان بر اساس معنای عرفی 6

تواند مصادیق متعددی را دربرداشته باشد.درواقع عالمه است. معنایی که میبرگردان شده 

مصطفوی با بررسی مصادیق مختلف کلمات به معنای واحدی برای هر یک دست پیدا کرده 

است. و در توسعه معنایی به دست آمده اتخاذ مصادیق دیگر غیر از آنچه در عرف به آنها 

های عرفی معنای به دست آمده را با ه بر این پس از بررسیداند. عالوپرداخته را بالمانع می

عرف قرآن تطبیق و تصحیح کرده است. بنابراین معنای کلمات بیان شده در این کتاب بسیار 

جامع و برای تفکر و تعمیق در معانی آیات و سوره بسیار نافع است.)به نقل از اخوت، 

 (11، ص 3، ج1392



 بندی آنبندی و دستهجمعو  واژه در سوره کاربردیبررسی انواع  -

 آیدصرفا از معنای کلمه به دست می هایی کهاستخراج گزاره -

 با یکدیگر مرتبط بررسی ارتباط کلمات -

 بندی نهاییجمع -

 های تحقیقیافته
است ابتدا به بررسی  "قول"از آنجاکه یکی از موضوعات محوری در این سوره انواع 

 نماییماقدام می "قول"واژه 

 "قول"باشد. در واقع به هر نحو می درونیات قلبیدر لغت به معنای ابراز 8"قل"

گردد به نحوی که فرآیندی است که در آن آنچه در قلب است به هر صورتی ابراز می

، ص 9، ج1371فهمد. )مصطفوی، مخاطب از درون فرد آگاه شده و منظور او را می

339 ) 

 دهد.جدول ما را در ارائه تعریف جامع از این واژه یاری می

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
سید محمد حسین طباطبایی بهره  در این پژوهش از تفسیر شریف المیزان نوشته عالمه  7

 ایم.گرفته
 بأىّ إنشاؤه و القلب فی ما إبراز هوقول  338ص  9، ج الکریم القرآن کلمات فی التحقیق:  8

 غیر فالقول. التفاهم و التفهیم جهة من الطرفین باختالف یختلف المعنى هذا و. کان وسیلة

 و الالهوت عوالم من مرحلة و مقام أىّ فی یجرى بل. اللسان و باالذن و باإلنسان مخصوص

 الطبیعیّات. سائر و الحیوان و اإلنسان و المالئکة و العقول



 توسعه مفهومی مصادیق معنا لوازم معنا قیود معنا

ابراز درونیات به هر 

 نحو

انواع سخن گفتن )محاوره، نجوا،  سخن گفتن  متکلم

شکایت، دعا، امر و نهی، وعظ، 

 جدال، بیان،....(

 انواع مکتوبات نامه نوشتن مخاطب 

 انواع اشارات )زبان بدن( ایما و اشاره محتوای پیام 

   ع ابرازانواعلم به  

   انواع ابزار ابراز علم به 

   اراده جهت ابراز  

   عمل )ابراز توسط ابزار( 

فعال شدن اراده برای اظهار قصد خود به مخاطب از هر  "قول"توان گفت در نتیجه می

ریزی به طرق طریقی است و در این رابطه ابراز کننده پیام به طور ارادی و با برنامه

-کرده و او را از مکنونات قلبی خود آگاه میمختلف قصد خود را متوجه مخاطب 

تواند نمود بیرونی متفاوتی داشته باشد که در این سوره به بررسی نمایند. این ابراز می

 پردازیم.انواع آن می

 مطالب متعرض سوره اینسوره مبارکه مجادله مدنی است و بیست و دو آیه دارد. 

 قسمتى ،ظهار حکم به مربوط آن از قسمتى. است صفات و آداب و احکام از گوناگون

 مجلس در نشستن آداب به مربوط قسمتى، گفتن سخن گوشى بیخ و نجوى به مربوط

 با یا و کنند، مى مخالفت رسولش و خدا با که است کسانى اوصاف به راجع قسمتى و

 کنند مى احتراز آنان با دوستى از که را کسانىورزند. این سوره  مى دوستى دین دشمنان

 1374)طباطبایی،  .سازد مى دلخوش آخرت و دنیا در جمیل اى وعده به نموده، معرفى

 ( 311ص  19ج 



این سوره به بهانه ابراز شکایت زنی نازل شده است که به سبب مشکل خانوادگی پیش 

خواهد که با وی ابراز همدردی آمده شکایت خود را نزد رسول برده و از ایشان می

د خداوند مطرح سازد و راه چاره به او و همسرش نشان دهد. در کرده و شکایتش را نز

 بیانو در دسته آخر آیات با است  مجالست آداب اى پاره و نجوى به راجع ادامه آیات

 و عذاب به نموده، مذمت انحراف همین خاطر به را ایشان منافقان حال و وصف

 کلى و قطعى حکمى عنوان به آخر در و. شدید بسیار تهدیدى کند، مى تهدید شقاوت

 دوستى رسولش و خدا دشمنان با انسانى گذارد نمى جزا روز و خدا به ایمان: فرماید مى

 اینکه به کند مى مدح را مؤمنین سپس و. باشند خواهند مى که هر دشمنان این حال کند،

 و روح در مستقر ایمانى دهد، مى ایمان وعده را ایشان و بیزارند، دین دشمنان از

  .دهد مى رضوان و بهشت وعده نیز و خدا ناحیه از ایمانى جانشان،

از آنجا که در این سوره از آشکار سازی انواع قول و تاثیر آن گفته شده و هر یک از 

این انواع را با اسمی معرفی کرده است، با مطالعه و بررسی واژه قل بر مبنای جدول 

 یافت.توان به اطالعات و جدول زیر دست فوق می

 

 

 

 

 

 

 



 

 کارکرد یا اثر اسامی های مختلف قول در زندگی انسانجلوه آیات

 بیان و آشکار کردن درون قول سخن گفتن (1الَّتى ...) قَوْلَ اللَّهُ سَمِعَ قَدْ

ادامه دادن قول تا رسیدن به نتیجه )صرفا  (1).. زَوْجِهَا فىِ تجَُادِلُکَ ِ

 پاسخ بسنده نکردن(به 

 ای برای نزول وحیبهانه مجادله

کند/ بحث حالت عاطفی به خود مجادله را قوی می اشتکی قول همراه با شکایت (1اللَّهِ..) إِلىَ تَشْتَکِى

 گیرد.می

گفتگوی دو نفره )قول +مجادله +  (1تحََاوُرَکُمَا..) یَسْمَعُ اللَّهُ وَ

 شکایت(

طب به نحوی که جریان فکری سابق اثر گذاری بر مخا تحاور

 او به جریان جدیدی سوق یابد

 طالق/ جدایی ظهار صیغه طالق به سبک جاهلیت (2نِّسَائهِم...) مِّن مِنکُم یُظَاهِرُونَ الَّذِینَ

آورده و جامعه به  انواع بدعت در جامعه را پدید قول منکر قول زشت (2...) الْقَوْلِ مِّنَ مُنکَرًا لَیَقُولُونَ إِنهَُّمْ َ...

 قول زور قول غیر واقع (2)  زورًا وَ افتد.( میسختی )عسر

 دادن کفاره و شروع مجدد زندگی اعاده ظهار اراده کردن برگشت به زندگی با همسر (3)  لِمَا یَعُودُونَ    ثمُ نِّسَائهِِمْ مِن یُظَاهِرُونَ الَّذِینَ وَ

 آثار اجتماعی ارتباطات تحریر رقبه آزاد کردن برده (3یَتَمَاسَّا) أَن قَبْلِ مِّن رَقَبَةٍ فَتَحْرِیرُ قَالُواْ

وقتی داللت به ریشه عمل شده و از  (3) بِهِ تُوعَظُونَ   ذَالِکمُ

 شود.هدایت گفتگو می

 هدایت و رشد، اما برای کسی که آن را خواهان است. وعظ



 أَحْصَئهُ  عَمِلُواْ بِمَا فَیُنَبِّئُهُم جَمِیعًا اللَّهُ یَبْعَثُهُمُ یَوْمَ

 (6شهَِید) ءٍ  شىَ    کلُ  عَلىَ اللَّهُ وَ  نَسُوهُ وَ اللَّهُ

خبرهایی که به طور معمول در دسترس 

 انسان نیست و انسان راهی به آن ندارد.

 اصالح عمل از غیب/ ایمان به غیب نبِأ

 فىِ مَا وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَا یَعْلَمُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ

 (7ثَلَاثَة...)  نجَّْوَى مِن یَکُونُ مَا  الْأَرْضِ

خالص شدن همراه با دور شدن پنهانی/ 

های پنهانی همراه با تدبیر الهی و یا قول

 کید )مکر غیر الهی(

 ابزار برای تخریب و یا اصالح روابط نجوی

 لِمَا یَعُودُونَ    ثمُ  النَّجْوَى عَنِ نهُُواْ الَّذِینَ إِلىَ تَرَ لَمْ أَ

 (8..) عَنْهُ نهُُواْ

 انشاء نبایدها نهی هر نهی )نباید(

 الرَّسُولِ مَعْصِیَتِ وَ الْعُدْوَانِ وَ بِالْاثْمِ یَتَنَاجَوْنَ وَ

 (8و..)

 عمومی سازی/ اصالح یا تخریب جامعه تناجی جریان نجوا در جامعه

اظهار سالم و سالمتی و امنیت در جامعه و  (8اللَّهُ..) بِهِ یحَُیِّکَ لَمْ بِمَا حَیَّوْکَ

 فرح زایی

 ایجاد امنیت و رو حیه نشاط تحیت

-سخنانی که فرد در درون خود تکرار می (8أَنفُسِهِمْ..) فىِ یَقُولُونَ

 های درونی(کند )واگویه

بافتنی، تخیلی/ اگر این واگویه بر اساس حق باشد  قول در نفس

 یابد(افتنی است)به حقایق بیشتر دست میی

 فىِ تَفَسَّحُواْ لَکُمْ قِیلَ إِذَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیهَُّا

 قِیلَ إِذَا وَ  لَکُمْ اللَّهُ یَفْسَحِ فَافْسَحُواْ الْمَجَالِسِ

 (11) ... اللَّهُ یَرْفَعِ فَانشُزُواْ انشُزُواْ

 انشاء بایدها امر هر امری )باید(



 مَّا عَلَیهِْم اللَّهُ غَضِبَ قَوْمًا تَوَلَّوْاْ الَّذِینَ إِلىَ تَرَ لَمْ أَ* 

 (14..) یحَْلِفُونَ وَ مِنهُْمْ لَا وَ مِّنکُمْ هُم

سوگند خوردن و اطمینان دادن برای عمل 

 کردن به کاری )اطمینان بخش(

در صورت صحت امنیت و اطمینان ایجاد کرده و در  حَلف

ه شدت امنیت اجتماعی را مختل صورت عدم صحت ب

 کندمی

قول غیر واقع، عدم تطابق واقع و بیان آن  (14یَعْلَمُون ) هُمْ الْکَذِبِ وَ عَلىَ

 واقع

 اختالل در امنیت فردی و اجتماعی کذب

 فَلَهُمْ اللَّهِ سَبِیلِ عَن فَصَدُّواْ جُنَّةً أَیْمَانهَُمْ اتخََّذُواْ

 (16مُّهِین ) عَذَابٌ

در رد و یا اصالح کاری)به عنوان قسم 

 سپر و عامل بازدارنده(

در صورت صحت امنیت و اطمینان ایجاد کرده و در  اَیمان

صورت عدم صحت در امنیت اجتماعی اختالل ایجاد 

 کندمی

 دوری از شیطان ذکر یابدقول جنبه یادآوری و دلدادگی  (19)....اللَّهِ ذِکْرَ فَأَنسَئهُمْ الشَّیْطَانُ عَلَیْهِمُ اسْتَحْوَذَ

 قَوِىٌّ اللَّهَ إِنَّ  رُسُلىِ وَ أَنَا    لَأَغْلِبنَ اللَّهُ کَتَبَ

 (21عَزِیز)

 ماندگاری و جاودانی/ قانونی کردن امری کتابت قول از حیث ثبت شدن آن

 مَنْ یُوَادُّونَ االَْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ قَوْمًا تجَِدُ لَّا

 (22.)...وَ اللَّهَ حَادَّ

ثبت جریان دوستی و انتقال این جریان و اثر بخشی در  ( ود )یُوَادُّونَ جریان اظهار پیوند

 اجتماع

 مِّنْهُ بِرُوحٍ وَأَیَّدَهُم الْایمَانَ قُلُوبهِِمُ فىِ کَتَبَ أُوْلَئکَ

...(22) 

 بات رسیدنثبت حقایق و ایمان در قلب. به ث کتب قول از حیث ثبت شدن آن



قول یکی از بروزات انسان است که از رحمانیت خدا ناشی شده است. ر واقع انسان با 

ابراز درونیات به هر نحو سعی در برقراری رابطه و انتقال مقصود خود دارد که در 

توان می های آن را که در سوره مبارکه مجادله مطرح شده است راجدول فوق نمونه

 مشاهده کرد.

در این سوره چند احکام بیان شده که احکام مطرح شده بر اساس وقوع رخدادهایی در 

جامعه است. درواقع باورهایی که در پس پرده این رخدادها وجود دارد منجر به صدور 

احکام و صفات و اسماء الهی در این سوره شده است. این روش خود یک مدل است. 

 احکام الهی در بستر جامعه. مدلی برای رسیدن به چرایی و چگونگی 

 در این سوره سه جریان وجود دارد.

 احکام خانوادگی که با طرح موضوع طالق همراه است. -1

 های کوچکاحکام جمع -2

 احکام اجتماعی -3

به طرق مختلف ارائه شده است که در  "قل"هر یک از این احکام در قالب ابرازی 

 نهایت به صدور احکام الهی منجر شده است. 

توان گفت اگر فرد در باورهایش به این موضوع اعتقاد داشته باشد که حکم این میبنابر

کند چه به نفع و چه به ضرر او باشد، فرد در جستجوی میای را شارع تعیین هر مسئله

 کند.گیرد به نحوی که بیشترین بازدهی را برای زندگی خود تامین میاحکام قرار می

 نتیجه گیری
بروزات هستی در عالم امکان از لطف و رحمت الهی است و جلوه و از آنجا که کلیه 

 توان گفت رحمت روح جاری در تمام بروزات انسان است. ، می9بروز حق در هستی
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-از منظر تکوین انسان در هستی، کلیه بروزات انسان به نطق و قول و کالم تبدیل می

عالوه بر  ای مختلف است.هشود که همگی آشکار کننده درون و باطن انسان از جنبه

آن از آنجا که ما دائم با باطن خود در ارتباطیم و ظاهر و باطن ما با هم ارتباط دارد 

برای ابراز درونیات نیازمند شناختن روشها و ابزارهای انتقال پیام هستیم.  قول به عنوان 

ها و شیوهیکی از انواع ابراز و آشکار کردن درون که ناشی از رحمانیت خداوند است، 

 مدلها و انواع مختلف دارد که به برخی از آنها در سوره مبارکه مجادله اشاره شده است.

های قول در زندگی پرداخته شده و اثرات آن را مورد در پژوهش حاضر به انواع جلوه

 بررسی قرار دادیم. نتایج زیر حاصل این مطالعات است.

 انواع مختلفی از ابراز است.انسان برای آشکار کردن باطن خود نیازمند  -

 های گوناگون دارد.ابرازات انسان بنا به شرایط مختلف حالت -

 ها یک وزن ندارند.با توجه به بسترهای مختلف ابراز باطن، تمام قول -

 آثار هر یک از ابرازات با یکدیگر متفاوت است. -

غیر صحیح تواند تبعات فردی و یا اجتماعی داشته باشد و ابرازات این آثار می -

 دیگر بینجامد.

 متلکم به هنگام ابراز درون باید مخاطب را در نر بگیرد. -

در صورتیکه قول ابراز شده متناسب با فهم و درک مخاطب نباشد فهم  -

 گیرد.صورت نمی

توانیم به این حقیقت که در این سوره چون شاهد احکام الهی هستیم می -

 عان داریم.ذت اقولهای صحیح متناسب با مخاطب ایراد شده اس

 صدور احکام الهی در این سوره شاهدی بر ایراد کالم است. -

ها یک وزن توان گفت همه قولهای فوق میتوان به طور کلی بر مبنای یافتهدر انتها می

و یک اثر مشترک ندارند. بعضی اثر بیشتر و بعضی اثر کمتر دارند. اما فهم این نکته که 

ی عواقب و آثار متعددی در میان جامعه باشد خود مسئله تواند داراهر نوع ابراز می



بسیار مهمی است که به مدد این مطالعه حاصل آمد. درواقع انسان با فعال کردن قوه 

تواند نتایج و دارد. این اظهار میقصد کرده و آن را به مخاطب اظهار میاراده، مطلبی را 

به دنبال دارد. و هر قول در صورتیکه های دیگری را آثاری را در پی داشته که خود قول

متناسب با درک و نیاز مخاطب باشد و صحیح انتقال یابد به کالم تبدیل شده و قابلیت 

 10انجامد.یابد و در نهایت به صدور احکام میثبت و اثر می

 گامی به سوی تحقیقات موضوعی در حیطه واژه قل
لحاظ کردن مخاطب به کالم این واژه پل میان مخاطب و متکلم است که درصورت 

منجر شده و درصورتیکه تنها به جنبه ابراز و آشکاری آن توجه شود به حیطه نطق 

 گردد. نزدیک می

شود جهت مطالعات تکمیلی به موارد زیر بنابراین در ادامه این پژوهش پیشنهاد می

 توجه شود:

 توجه به مدلهای مختلف ابراز -

 شناخت مخاطبین ابرازات  -

 خود و ساختار وجودی انسانشناخت  -

 شناخت متکلم حقیقی به عنوان مدل )قرآن( -

 شناخت مخاطب حقیقی )عبد و رسول( -

 های نطق، قول و کالم از منظر قرآن کریمبررسی ویژگی -

 جایگاه هر یک از انواع ابراز در چرخه ساختار وجودی انسان -

 های منطبق با کالم حقشناخت کالم -

 هر واقعه و رخداد. ارائه مدلهای کالم الهی در -

                                                           
های تدبر در قرآن، جلد هشت، نوشته احمد رضا توان به آموزش روشبرای مطالعه بیشترمی10

 اخوت در باب کالم مراجعه شود.



توان به موضوعات کاربردی زیر حول محور واژه قل بر اساس قرآن و در این راستا می

 روایات اهل بیت عصمت و طهارت، در جهت تحقق موارد فوق اشاره کرد:

 بررسی انواع جدال در روابط اجتماعی 

 بررسی چگونگی تاثیر سخن در میان مردم جامعه 

 سن در القائات اجتماعیهای مجادله احبررسی روش 

 های ایجاد حس همدردی در میان مردمبررسی روش 

 های گفتگوی موثربررسی روش 

 بررسی نجوا و اثر آن در روابط اجتماعی 

 بررسی آثار و تبعات سالم در زندگی فردی و جمعی 

 بررسی آثار و تبعات سوگند )حَلف و اَیمان( در امنیت اجتماعی 

 و اختالالت اجتماعی بررسی تبعات کذب در آسیبها 

 بررسی اثرات و فواید ثبت آثار در روابط اجتماعی 

 بررسی چگونگی قانونی کردن حقایق الهی در بستر اجتماعی 

 های ایجاد جریان محبت در میان آحاد جامعههای روشبررسی 

 .... 
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