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 چکیده
آید.  شمار می ترین ابزار براي برقراي این ارتباط به مهم» وگو گفت«با دیگران، الزمۀ زندگی در جهان امروز است، و  مؤثربرقراري ارتباط 

اي مبذول شود. لیکن تا  وگو در تربیت ابعاد فردي و اجتماعی، الزم است به پرورش این مهارت، توجه ویژه با توجه به نقش تأثیرگذار گفت
وگو تبیین و بررسی نشده باشد، احساس نیاز و تمایل به آن به وجود نخواهد آمد. هدف اصلی  آثار تربیتی گفت زمانی که ارزش، اهمیت و

وگو در ابعاد فردي و اجتماعی است و در این زمینه از آیات و روایات مرتبط نیز استفاده شده  مقالۀ حاضر، تبیین کارکردهاي تربیتی گفت
و ارتباط آن با سـایر مفـاهیم مشـابه، آداب و شـرایط     » وگو گفت«شناسی واژة  مرتبط، ضمن مفهوم منظور، با مطالعۀ متون است. بدین

وگو در بعد فردي و اجتماعی بررسی گردیده است. در بعد فردي، آثاري همچون  وگوي مطلوب تشریح شده و در نهایت، آثار گفت گفت
اندیشی، و  صدر، همدلی و هم اعتماد به نفس، و در بعد اجتماعی سعۀ گسترش شناخت و معرفت، پرورش تفکر نقاد، خودآگاهی، و تقویت

 وگوي ادیان) تبیین گردیده است. ها و گفت وگوي تمدن وگوي بین نسلی، گفت حصول وحدت و تفاهم (از طریق گفت

 وگو، گفتمان، تعلیم، تربیت، آیات، روایات. گفت ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
منـدي از   وگـو، و بـراي بهـره    موجودي است فطرتاً اهل گفـت  انسان

، 1389وگو با دیگران (سـلطانی رنـانی،    ناگریز از گفتتفکر خویش، 
 قواعد ایجاد و دیگران با ارتباط برقراري براي انسان ). تالش93ص 

 کنـد،  ایجـاد  کالمـی  ارتبـاطی  سایۀ آنها بتوانـد  در که قراردادهایی و

 و زبـان  حاصـل نزدیکـی   کـه  کالمـی  است؛ نظر بوده مطمح همواره
 افـراد  یـا  فرد به را خود تفکرات توانستهآن،  یاري به و اوست  اندیشۀ

 بـراي  اقـدامات  نخسـتین  از یکی کار شک، این کند. بی دیگر منتقل

 برقـراري  و فهماندن فهمیدن، ابزار در ایجاد جامعۀ انسانی ساماندهی

 زندگی پایداري بنیادین محورهاي از که است؛ امري دیگران با ارتباط

، 1381االمینـی،   (روحگـردد   انسـانی محسـوب مـی    جوامـع  فرهنگی
). در حقیقت، یکی از وجوه تمایز انسـان بـا سـایر موجـودات،     14ص

وگوسـت (دیالمـه و صـالحی متعهـد،      همین قوة نطق و توانایی گفت
وگــو شــود و از قــوة  )، و زمــانی کــه فــرد وارد گفــت48، ص 1393

ســخنوري بــراي برقــراري ارتبــاط بــا دیگــران و انتقــال عواطــف و 
 یابد. آنها استفاده کند، رشد و تعالی می احساسات خویش به

 گشـاي  راه خـاکی  جهـان  در انسـان  زایـش  آغاز از وگو گفت
 منطق که هنگامی. است حاضر بوده زمان تا مشکالت از بسیاري
عقیدتی  و فکري مسائل از بسیاري باشد، حاکم جامعه بر وگو گفت
تنها ). 37، ص 1393بود (عارفی میناآباد،  خواهد فصل و حل قابل

توان افزون بر  وگو می ها و با ابزار گفت در پرتو تضارب آراء و اندیشه
حفظ منابع مادي و معنوي بشر، فکر و خالقیت ذهنی را پرورش 

وگو  داد و معارف و علوم را توسعه بخشید. عالوه بر این، نقش گفت
در بعد اجتماعی آنچنان پررنگ و تأثیرگذار است کـه نـاتوانی در   

تبـاط مناسـب در عرصـۀ خـانوادگی و اجتمـاعی نیـز       برقراري ار
، که »گسست نسلی«هاي سنگینی ایجاد خواهد کرد. مسئلۀ  آسیب

 به نسبت متقابل آنان ها و فقدان درك نتیجۀ فاصله گرفتن نسل
اسـت بـه سـبب     یکدیگر هاي محدودیت و شرایط آرزوها، نیازها،

خانوادگی وگوي تعاملی مناسب، روابط  نبودن زبان مشترك و گفت
 انقطاع تحقق هاي دهد و در دراز مدت، زمینه را تحت تأثیر قرار می

 .دهد می شکل را فرهنگی
از سوي دیگر، با توسعۀ مرزهاي مادي و روانی بین جوامع و 

هاي مختلف بر یکدیگر، مسائل و مشکالت از  تأثیرگذاري فرهنگ
روي،  نمرزهاي ملی فراتر رفته و جنبۀ جهانی پیدا کرده است. بدی

وگوي سازنده با سایر ملل  توانایی برقراري ارتباط مناسب و گفت
تواند از  نماید؛ زیرا این برقراري ارتباط می بیش از پیش ضروري می

 برخوردها و گسترش خشونت پیشگیري کند.
هاي متعددي صورت گرفته و  وگو، پژوهش در خصوص گفت

و  زاده قمصـري  صـادق انـد.   محققان ابعادي از آن را بررسی کرده
و  کریم قرآن آیات )، در پژوهش خود، با بررسی1394همکاران (

 وگـوي  گفـت  نمونـه  37 تربیتی، وگوي گفت هاي مالك بر مبتنی
 و کـرده و رویـارویی اسـتداللی    استخراج کریم قرآن از را تربیتی
 بـه  توجـه  مشارکت، ایجاد متربی، معرفتی سطح ارتقاي منطقی،
 نفس، و از صیانت انگیزة کارگیري به بینانه، واقعرویارویی  انگیزه،
 اند. برشمرده» وگوي تربیتی گفت«را از اصول  )تذکار( یادآوري

) در پژوهشـی تحـت عنـوان    1393( صالحی متعهدو  دیالمه
، »وگوهاي قرآنـی  وگوي صحیح، مبتنی بر گفت هاي گفت مؤلفه«

ستفاده از ادبیات اند: ا گونه ذکر کرده آمده را این دست هاي به مؤلفه
پرسشی، رعایـت ادب، سـخن گفـتن در سـطح فهـم مخاطـب،       

کاوي، طلب شاهد براي مدعا، حاکمیت منطق،  اعتمادسازي، ژرف
وگو در شرایط واقعی، تعمیق باور مخاطب، فرصت  سازماندهی گفت

 طرح پرسش، و استفاده از تشویق و تنبیه.
هــاي  ) بـا تحلیــل شـیوه  1390( وحیــد دسـتجردي و  ونـد  زینـی 

وگو در قرآن کریم، به این نتیجه دست یافتند که قرآن کریم در  گفت
هاي اخالقـی، در پـی هـدایت و     وگو، با تأکید بر شاخص جریان گفت

کمال روحی و معنوي انسان بوده و براي رسیدن به چنین مقصودي، 
هاي ترکیبی زبان (زبان فطرت، زبان پرستش، زبان استدالل،  از گونه

 زبان عاطفه و مانند آن) بهره جسته است. زبان مشترك،
هاي انجام شـده در ایـن زمینـه، مالحظـه      با بررسی پژوهش

وگـو از   ها به تبیین آداب و اصول گفت شود که بیشتر پژوهش می
منظر آیات و روایات پرداخته و در رابطه با اهمیت و کارکردهـاي  

توجه به وگو در زندگی کمتر کار شده است. از سوي دیگر، با  گفت
وگو در تربیت انسان، الزم است به پرورش این  نقش تأثیرگذار گفت
اي مبذول شود. لیکن تا زمانی که ارزش، اهمیت  مهارت توجه ویژه

و آثار تربیتی آن تبیین و بررسی نشده باشد، احساس نیاز و تمایل 
روي، هدف اصلی مقالۀ حاضـر   به آن به وجود نخواهد آمد. بدین

 وگو با نظر به آیات و روایات است. هاي تربیتی گفتتبیین کارکرد
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 شناسی مفهوم
، »مکالمه« معناي به فارسی زبان لغوي، در لحاظ به» گو و گفت«
مذاکره «، »سخن گفتن« ،»گفت و شنود« ،»مجادله« ،»مباحثه«

). 16930، ص 33، ج 1371(دهخدا،  است آمده »گفتار«و » کردن
گو قرار دارد که از ریشۀ  و برابر گفتدر » حوار«در زبان عربی، واژة 

»رومعناي بازگشت از چیزي به چیز دیگر است. در معنـاي   به» ح
گو میان دو طرف یا بیشتر که  و گفت«اند:  گفته» حوار«اصطالحی 

کنند و  وگو بیان می هر کدام از آنها افکار و آراء خود را در آن گفت
آراء خود، براي رسیدن به شواهد و دالیلی را براي توضیح و تبیین 

 ).39، ص 2001(نحالوي، » آورند نتیجۀ مشترك می
را با سایر مفـاهیم نزدیـک بـه آن    » وگو گفت«الزم است رابطۀ 

» منـاظره کـردن  «و » بحـث کـردن  «، »صـحبت کـردن  «همچون 
ــی  ــیم. مـ ــخص کنـ ــوان  مشـ ــت«تـ ــو گفـ ــادل واژة » وگـ را معـ

»conversation «کالمه و محـاوره  در نظر گرفت که منظور از آن، م
و صحبت کردن است. این مکالمه در شـرایط فـوري و ضـروري آن    

). 88، ص 1383نیـا،   گیـرد (کریمـی   هم در سطحی نازل صورت می
نوع رایج ارتباط کالمی اسـت کـه در آن بـه طـور     » صحبت کردن«

ها از بار معنایی دقیق و مشـخص   ها و حرف ها، سخن معمول، اندیشه
د به دنبال دستیابی به حقیقت، دانایی و پرورش برخوردار نیست و افرا

رو، در نوشـتۀ   ). ازایـن 22، ص 1391قواي ذهنی نیسـتند (نیسـتانی،   
مکالمه نیست. برخالف صحبت کـردن،  » وگو گفت«حاضر منظور از 

کننـدگان در   اي پایبند نیستند؛ مشـارکت  که در آن افراد به هیچ قاعده
راي قواعد حاکم بر بحـث  خود را موظف به اج» Discussion«بحث 

هـا، در   می دانند. بحث تجزیۀ امور و تأکید بر تفکیک و تحلیل پدیده
واقع، دفاع از مفروضات، مجاب کردن و در نهایت، دستیابی به توافق 

نیـز بـه انجـام رسـاندن نـوعی      » مـذاکره «بر سر معناي واحد است. 
رفـت   ه برونگرایانه براي یافتن را رو، هدفی عمل دادوستد است. ازاین

 ).66، ص 1381آید (پایا،  از میان موانع خاص به حساب می
) Dialogue» (دیـالوگ «گو را می تـوان معـادل واژة    و گفت

) گرفته شـده  Dialogos» (دیالوگوس«دانست که از واژة یونانی 
است که طبیعتاً چیزي » کلمه«)، Logos» (لوگوس«است. مفهوم 

هدف از کـاربرد آن، توجـه بـه    است که بار معنایی خاصی دارد و 
» میان و درون«معناي  نیز به» dia«معناي خاص آن است. لفظ 

)Throughتوان دریافت  یابی می ) است. تصویري که از این ریشه

کرد، جریانی از معناست که در جمع ما، در بین ما و در درون مـا  
گردد؛ چیزي  شود و منجر به پیدایش نوعی فهم تازه می جاري می

). معنایی که از 32-31، ص 1381بدیع و خالقانه است (بوهم،  که
تر از محاوره، بحث  شود معنایی عمیق به ذهن متبادر می» دیالوگ«

در معناي » وگو گفت«و صحبت کردن است و در مقالۀ حاضر نیز 
همان سخنانی که به دنبال ارتباط دو «نظر است؛  مطمح» دیالوگ«

ها و رویدادهاي گوناگون صورت  شخص یا بیشتر و در پی موقعیت
هـاي شخصـی،    گیرد و در آن از افکار و احساسات با چارچوب می

دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و مانند آن سخن به میان 
 به حقیقتی ) و هدف آن تصدیق84ق، ص 1416آید (حسینی،  می

دایکسون، (جهان است  از معنایی ایجاد براي عقالنی و جمعی طور
 توان گفت: روي، می ). بدین24، ص 1996

کنندگان، بـه  اي است که در آن شرکت مکالمه» وگو گفت«

پردازند و طی ایـن فراینـد،  فهم و نقد سخن یکدیگر می

شود و این نقد زمینۀ توضـیح،  ساز نقد آن می سخن، زمینه

کنـد و  تر را فـراهم می روشنگري و در نهایت، فهم عمیق

گام مسـئله حـل  بـه تیکی و گامسان، با سیر دیـالک بدین

 ).130، ص 1381گردد (ملکیان،  می

 وگو آداب گفت
وگو همواره با مشکالتی مواجـه اسـت.    دهد که گفت تجربه نشان می

نیـافتن بـه    هاي نادرسـت، دسـت   داوري ناتوانی در گوش دادن، پیش
وگوي بین فردي را دچـار مشـکل    توافق و دیگر مسائل همواره گفت

تـوان آثـار و    ها، نمـی   ورت برطرف نکردن این کاستیکند و در ص می
پیامدهاي موردنظر را انتظار داشت. گوش دادن عمیـق، پرسشـگري،   
نرمی و لطافت، سهیم شدن در مسئولیت، تکـریم و احتـرام متقابـل،    
اعتمادآفرینی و توجه بـه سـطح مخاطـب برخـی از اصـول اساسـی       

 شود: اختصار تبیین می وگو هستند که در ادامه، برخی از آنها به گفت

 . گوش دادن1
هاي دیگران است.  توانایی شنیدن و تأمل در گفته» گوش دادن«

ها و معناي سخن  در حقیقت، گوش دادن فرصتی براي درك گفته
). وقتی نتوانیم به 115، ص 1391کند (نیستانی،  دیگران فراهم می

را  اندیشۀ دیگران گوش دهیم، به طور طبیعی، قدرت فهم دیگري
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دهد ما را به  نیز نخواهیم داشت. در حقیقت آنچه دیگري شرح می
دارد و در نهایت، ما را به فهم پدیده رهنمـون   فکر و اندیشه وامی

سازد. به عبارت دیگر، گـوش دادن و فهمیـدن الزم و ملـزوم     می
روي، وقتـی   یکدیگرند و یکی بدون دیگري ناممکن است. بـدین 

شود، و زمـانی کـه    ی حاصل نمیگوشی براي شنیدن نباشد فهم
درك و شناختی نباشد پاسخی نیز میسر نخواهـد شـد (بـاختین،    

وگو دچار  شود طرفین گفت ). گوش دادن موجب می76، ص1981
هـاي نادرسـت نشـوند و بتواننـد در مسـیر       داوري و قضاوت پیش

 درست، به فهم صحیح دست یابند.

 . پرسشگري2
بـاره،   ، پرسشگري اسـت. در ایـن  وگو ترین اصول گفت یکی از بنیادي

هایی است و کلید آن پرسیدن  دانش گنجینه«فرمودند:  پیامبر اکرم
). در حقیقت، پرسش راهبـرد  41، ص 1382شعبه حرانی،  (ابن» است

اصلی براي کشف معناست. فلسفۀ پرسش دستیابی به دانایی اسـت.  
کنـد و بـه همـین     وگو را هموار می پرسش، دشواري آغاز کردن گفت

وگو نیز قابل  ا در سیر گفتوگو مناسب است؛ ام دلیل، براي آغاز گفت
کنـد و   کاربرد است؛ زیرا پرسش اساسا مخاطب را درگیـر بحـث مـی   

 ).50، ص 1393طلبد (دیالمه و صالحی متعهد،  واکنش او را می

 . نرمی و لطافت3
 کـالم،  در و تنـدي  خشونت از پرهیز و گفتار در و مالیمت نرمی
با  ).36ص  ،1393نعمه،  است (بنی سخن محتواي از تر مهم گاهی
 و بـر  سـاخت  مطرح را عقاید توان می نشین، بهتر و دل نرم گفتار
و  حضرت موسـی  که هنگامی خداوند. افزود کالم و گیرایی تأثیر

 «...کرد:  امر آنها به ساخت، مأمور دعوت فرعون براي را هارون
 نرمی به او )؛ با44(طه: » یخْشی أَو یتَذَکَّرُ لَّعلَّه لَیناً قَوالً لَه فَقُوال

و بترسـد. مالیمـت در برقـراري     بگیـرد  پند سخن بگویید؛ شاید
اي دارد.  وگوي مربی و متربی، اهمیت ویژه ویژه در گفت ارتباط، به

گیري متربی شـده،   وگو باعث جبهه بسا تندي مربی حین گفت چه
 آورد. تأثیر سخن از دست برود و گاهی نتیجۀ معکوس به بار

 حترامو ا . تکریم4
رعایت احترام و بـزرگ شـمردن    معناي به» گفتن سخن در کرامت«

 کرامت داراي ، انسان»اسراء«سورة  70زیرا طبق آیۀ  مخاطب است؛
رِ و       و لَقَد کَرَّمنـا بنـی  «: است ذاتی حـالْب رِّ و ی الْبـ فـ ملْنـاهمح و مآد

 مفَضَّلْناه و باتنَ الطَّیم مقْناهزلىرنْ خَلَقْنا تَفْضیالً  عم؛ و مـا »کَثیرٍ م 
 هـا  مرکب بر و دریا در خشکی را و آنان داشتیم گرامی را آدم فرزندان
 بـر  را دادیـم، و آنهـا   روزي ایشـان  به پاکیزه چیزهاي و از بنشاندیم،
ــات دیگــر از بســیاري ــري مخلوق ــود برت ــیدیم.  و فضــیلت خ بخش

ارتبـاط رعایـت احتـرام متقابـل و     روي، از شروط اولیۀ برقراري  بدین
وگوهاي تربیتی اهمیت  تکریم مخاطب است که توجه به آن در گفت

هـاي   که معلم محور تمام فعالیت سنتی تصور خالف اي دارد. بر ویژه
آید و از موضع باال، باورها، عقاید و اطالعـات را   تربیتی به حساب می
متقابل، مربی باید به وگوي  کند، براي ایجاد گفت به فراگیر منتقل می

شخصیت متربی احترام بگذارد و از توهین و تحقیر وي بپرهیزد؛ زیرا 
 حقـارت  احسـاس  خـود  در باشـد  ندیده تکریم و احترام که کودکی«

 یکتـا،  شـکوهی ( داشت خواهد افسرده و خورده شکست روحی کرده،
بینـی شخصـیتی منفعـل و     . این احسـاس خـودکم  )192، ص 1370

خواهد شد که با روح تعلیم و تربیـت سـازگاري نـدارد.     پذیرنده ایجاد
گیـري   البته توجه به این نکته نیز ضـروري اسـت کـه بـراي شـکل     

وگوي سازنده، الزم است این احتـرام دوسـویه باشـد و جایگـاه      گفت
 مربی نیز از سوي متربی محترم شمرده شود.

 . توجه به سطح فهم و نیاز مخاطب5
ب و در پـی آن، اثرگـذاري در   الزمۀ فهـم کـالم توسـط مخاطـ    

مخاطب، این است که در سـطح فهـم وي سـخن گفتـه شـود و      
وگوکننده شناخت کافی نسبت  شرط این امر آن است که گفت پیش

به سطح معرفتی مخاطب خود داشـته باشـد (دیالمـه و صـالحی     
). توجه به عنصـر یادشـده بـراي مربیـان     54، ص 1393متعهد، 

نیز  زرگ بشریت حضرت محمدکه مربی ب ضروري است؛ چنان
ما پیامبران مأموریم تا با مردمـان بـه انـدازة درك و    «اند:  فرموده

). اگـر  23، ص 1ق، ج 1417(کلینـی،  » عقلشان سـخن بگـوییم  
اعتنـا باشـند و    مربیان به سطح درك و فهـم مخاطـب خـود بـی    

شود و  وگویی فراتر از درك آنان ارائه دهند، پیامی منتقل نمی گفت
افتد. از سوي  وگویی اتفاق نمی توان گفت: اساساً گفت ین، میبنابرا

تر از سطح مخاطب ظاهر شدن نیز ممکن است ضعف  دیگر، پایین
و ناتوانی گوینده را به ذهن مخاطب تداعی کند و از تـأثیر کـالم   
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وگو براي مخاطب جذابیتی نخواهد داشت و  روي، گفت بکاهد. بدین
 گردد. هدف تربیت محقق نمی

 وگو ر و کارکردهاي تربیتی گفتآثا
انسان براي زندگی در اجتماع و بروز افکار درونی خویش، ناگزیر از 

 وسـیلۀ  بـه  را زندگی تجربیات و علمی هاي اندوخته و است تکلم
دهد، و  می است، ارائه گفتن سخن همان الهی، که نعمت ترین مهم

فصل از این طریق، مسائل و مشکالت فردي و اجتماعی را حل و 
 فرمـوده  و کـرده  تکیـه  انسان ویژگی این به کریم قرآن کند. می
-1(رحمن: » الْبیانَ علَّمه اإلنْسانَ خَلَقَ الْقُرْآنَ علَّم الرَّحمنُ« :است

 مکنونات زبان، و انسان به وسیلۀ یعنی: ظاهر ساختن،» بیان). «4
 دیگـري  وگو براي خویش را از طریق زبان و در قالب گفت ضمیر
وگو در زندگی بشر، غیرقابل انکار است و  نقش گفت .کند می آشکار

وگو را در دو بعد فردي و  توان آثار تربیتی گفت با بررسی منابع، می
 بندي کرد. اجتماعی دسته

 شود: در ذیل، به تعدادي از این کارکردها اشاره می

 وگو در بعد فردي الف. آثار و کارکردهاي تربیتی گفت
وگـو متوجـه بعـد فـردي و پـرورش جوانـب        از آثار گفت بخشی

شخصیت آدمی است که فرد را در بالندگی شخصی و تربیت ابعاد 
دهد. برخی از این آثار و نتایج در بعد فردي  درونی خویش یاري می

 عبارت است از:

 . گسترش شناخت و معرفت1
 بر خود حرف و نشاندن مخاطب کردن وگو، ساکت از گفت هدف

 موجبات وگو، گفت صحیح آداب کارگیري به با نیست، بلکه کرسی

شـود   مـی  فـراهم  مسـئله  یـک  از درسـت  و درك به فهم رسیدن
وگو را از آن لحظه  ، فرایند گفتسقراط). 8، ص 1393نعمه،  (بنی

وگو از  داند که انسان به جهل خویش وقوف یابد. گفت ممکن می
».  داند نمی«، محصول توجه آدمی به این نکته است که سقراطنظر 

همین معرفت، یعنی علم به جهل، محرکی بـراي رشـد معرفـت    
شود و به دیگران نیز کمک  وگو با دیگران می فردي از طریق گفت

کند تا در مسیر بسط معرفت قرار گیرند. این طرز تلقی سقراطی  می
کـه امـروز    اي گونـه  در جهان نوین، وضوح بیشتري یافته است، به

هـاي مسـتمر    ها و ارزیـابی  پیشرفت در معرفت را متکی به نقادي
). بخشی از معرفت دربارة جهان 93، ص 1383دانند (خانیکی،  می

آیـد. از طریـق روابـط     دست مـی  بیرونی، از روابط ما با دیگران به
هاي زنـدگی خـویش را    یابند تا تجربه اجتماعی، افراد فرصت می

اي جهـان پیرامـون خـویش را گسـترش      و تا انـدازه  سامان دهند
، 1391بخشند و آن را در اختیار خود و دیگران قرار دهند (نیستانی، 

 شور با«فرمایند:  می ). در این خصوص، امیرمؤمنان علی60ص 
(تمیمی آمدي، » گردد می آشکار خُفته امور و پنهان آراء مشورت، و

 .)186، ص 2، ج 1378
شنونده را در مسیر دریافت معرفـت قـرار    و گوینده وگو گفت

 اسـتنتاجات  و پاسـخ  و پرسش با ابهامات از دهد؛ زیرا بسیاري می
 بسـا  گردد. چـه  شود و از این طریق، حقایق آشکار می می برطرف
 کـه  معنا است؛ بدین و غیرقابل تعریف مبهم ابتدا در ها ایده برخی
برداشت  مطلبی آن از کند، سایران می بیان را اي ایده شخص وقتی
 را ایده صاحب ها پرسش همین و کنند می پرسش به شروع کرده،

 بحـث  شـدن  روشـن  موجـب  که کند هایی می پاسخ ارائۀ وادار به
هاي آموزشی و تربیتی نیز با ایجـاد شـرایطی    در محیط .گردد می

توان حصول معرفت را تسهیل کرد، و  وگوي متقابل، می براي گفت
هاي فعال تدریس و ایجاد فرصت سؤال  از روشالزمۀ آن استفاده 

 ارزشـمندترین  از یکی پرسش«توسط معلم در کالس است؛ زیرا 
 آغـاز  سؤال با دانش است، و اساساً دانش خزانۀ به ورود کلیدهاي

 صادق امام. )5، ص 1393آبادي،  (برنجکار و عباس» شود می
» است پرسش آن کلید که است دانش، قفلی این بر« :فرمایند می

 که است جواب و سؤال ضمنِ ). در40، ص 1ج  ق،1417(کلینی، 
هــا و  شـود، کژفهمـی   مــی واداشـته  حرکـت  بــه هـا  انسـان  عقـل 

 وجـود  بـه  هـاي نـو   دانش رود و هاي نادرست از بین می برداشت
از دم فروبستن  آید. اهمیت پرسش تا آنجاست که امام صادق می

تنها چیزي که مردم را «فرمایند:  از پرسش هشدار می دهند و می
 ).49(همان، ص » پرسند کند این است که نمی هالك می

هاي آموزشی، بـا بـه    رود در محیط به همین سبب، انتظار می
با مخاطـب،   جواب و کارگیري روش دیالکتیک سقراطی و سؤال

 آمـاده  معرفـت  زاییـدن  براي شود و عقل نمایان او براي حقیقت
هاي سنتی  است که اگر معلم با تکیه بر روش  گردد. این در حالی

سویه اطالعات، ممکن  به ارائۀ درس بپردازد، در جریان انتقال یک
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هایی ایجاد شود و درك و دریافت صحیح مطالب را  است بدفهمی
دار کند. ایـن مسـئله تنهـا بـا ایجـاد فرصـت اظهـارنظر و         خدشه
با ایجاد فرصت ابـراز عقایـد،    وگوي متقابل حل خواهد شد. گفت

شـود؛   وگو فراهم مـی  زمینۀ تعالی و رشد براي هر دو طرف گفت
ســویه  هــاي سـنتی و یــک  چیـزي کــه در سـایۀ کاربســت روش  

 پذیر نیست. امکان

 . پرورش تفکر انتقادي2
یافتـه،   هـاي سـازمان   تفکر انتقادي به مجموعه تالش نلسون،از نظر 

شـود کـه بـا     پیرامون اطـالق مـی  هدفمند و جدي براي فهم دنیاي 
ــه منظــور    ــق از تفکــرات خــود و تفکــرات دیگــران، ب ــابی دقی ارزی

). 8، ص2001گیـرد (نلسـون،    سازي و بهبود فهم صورت مـی  روشن
هاي پیشـنهادي بـراي مسـائل     حل تفکر انتقادي را آزمودن راه براون
). بنـابراین، آنچـه در تفکـر انتقـادي     23، ص2003داند (بـراون،   می
یت دارد برخورد فعال و نگاه پرسشـگرانه بـه مسـائل پـیش رو و     اهم

گوناگون به منظور انتخاب بهترین دیدگاه  هاي جانبۀ ایده ارزیابی همه
آمـده اسـت:   » زمـر «سورة  18و17است. در همین خصوص، در آیۀ 

نَه  فَیتَّبِعونَ الْقَولَ یستَمعونَ عباد الَّذینَ فَبشِّرْ«...  سـأَح  ک ینَ  أُولَئـذ  الـَّ
ماهده اللَّه کأُولَئو مابِ أُولُو ه؛ بشارت ده بـه آن بنـدگان مـن    »الْأَلْب
کننـد.   مـى  پیـروى  آن از بهتـرین  و دهنـد   فرامى گوش سخن که به
اند. در این آیـه،   خردمندان همان اینان و نموده راه خدایشان که اینانند

گـرو اسـتماع اقـوال گونـاگون     خداوند حصول انتخـاب احسـن را در   
شود که الزم است آدمـی در   داند. از این منظر، چنین برداشت می می

ها و نظرات گوناگون قرار گیرد تا با نقد و بررسی آنها بـه   معرض ایده
هاي گوناگون و نقـد و   ترین آنها نایل آید. دریافت ایده انتخاب صحیح

قـرار گـرفتن در مقـام    گیري، از طریـق   نها به منظور تصمیم بررسی آ
 روشـی بـراي  » وگـو  گفت«شود؛ زیرا  وگو با دیگران حاصل می گفت

 ارزشـیابی  ایـن . اسـت  گونـاگون  و نظرات ها ایده ارزشیابی و بررسی
 مفاهیم، با را برخورد خردورزانه شود و می فکري سطح ارتقاي موجب

، 1394 میناآبـاد،  عـارفی ( کنـد  می ترویج زندگی مسائل و موضوعات
 هــاي ایــده در تجدیــدنظر امکــان وگــو گفــت واســطۀ بــه ).49ص 

 ویژگـی . گـردد  مـی  ایجـاد  ضعف و قوت نقاط بررسی و شده پذیرفته
 حساسـیت  بـه  را است، ذهن نهفته وگو نهاد گفت در پرسشگري، که
 و کشـد  میـدان مـی   به را آدمی خرد و دارد وامی رایج دربارة باورهاي

 نفی روي، با سازد. بدین فراهم میها را  جانبۀ داده فرصت بررسی همه
در  .شود زمینۀ نقد و بررسی افکار گوناگون فراهم می نگري، یکجانبه

وگو و بیان نظرات جدید، امکان مقایسـۀ نظـرات متعـدد     جریان گفت
گـردد.   شود، یا تأیید نمی آید و یا نظرات دیگران پذیرفته می می  پیش

هاي ناهمخوان،  ش دیدگاهاما نکتۀ قابل توجه آنجاست که براي پذیر
کشد و  هاي خویش و دیگران را بارها به چالش می بسا فرد دیدگاه چه

اش، مطابقت یابد  کند تا در نهایت، با ساخت معرفتی در آنها مداقه می
 و پذیرفته شود.

رنگ بودن روحیۀ انتقـادي در جامعـه، الزم اسـت     با توجه به کم
هـاي آموزشـی    امعـه و نظـام  زمینۀ پرورش این مهارت در خانواده، ج

رود بـا   انـدرکاران تربیتـی انتظـار مـی     روي، از دست فراهم شود. بدین
هاي مشارکتی و ایجاد فرصت مباحثه، فراگیـران را   کارگیري روش به

هاي متنوع قرار داده، تفکـر انتقـادي آنـان را پـرورش      در فضاي ایده
سویۀ  ال یکبا نفی انتق فریردهند. در خصوص آموزش تفکر انتقادي، 

اطالعات (بانکداري آموزشی) بر آمـوزش مبتنـی بـر حـل مسـئله و      
دهنـدة   بررسی انتقـادي تاکیـد دارد کـه در آن، معلمـان تنهـا انتقـال      

وگـو، شـاگردان را در سـاختن     اطالعات نیستند، بلکه در فرایند گفـت 
ــاري مــی ــد و ایمــانی،  ادراك ی ــدین1387دهنــد (دینارون ســان،  ). ب

عنوان شنوندگان مطیع، بلکه کنشگرانی هستند که  به آموزان نه دانش
وگو با یکدیگر و با معلـم، آگـاهی و شـناخت     در جریان بحث و گفت

آورند. در نتیجه، آمـوزش بایـد    انتقادي خود را از واقعیت به دست می
هاي به هم پیوسته، همچون فرایندي از پژوهش باشد که  مثابۀ گام به

وگوي بـا یکـدیگر بـراي بازسـازي      ر گفتها، شاگردان د در تمام گام
 ).2010واقعیت مشارکت دارند (گاتسمن، 

 . خوداندیشی و خودآگاهی3
داشتن فهم عمیق از عواطف خود، نقاط قوت و ضـعف  » خودآگاهی«

و  کنان). 2010هاي فردي است (کالدول،  ها و ارزش خویش و انگیزه
ــاران ( ــاهی) «2007همک ــه» خودآگ ــوان  را ب ــایی «عن ــازبینی توان ب

انـد کـه فـرد را قـادر      تعریف کرده» هاي ذهنی توسط خود فرد حالت
سازد به شناخت خود از یک دیدگاه سوم شخص توجه کند. افـراد   می

وگـو   معموالً داراي سطح پایینی از خودآگاهی هستند و فراینـد گفـت  
کند تا خویشتن را بهتر  کنندگان فراهم می این فرصت را براي شرکت

 هاي فکري خویش آگاه شوند. زمینه و پیش  از دیدگاهدرك کنند و 
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کننـدگان بـه    شود تا مشارکت وگو به دو طریق سبب می گفت
خوداندیشی بپردازند: خوداندیشی انفرادي و خوداندیشی گروهی. در 

وگو، به ارزیابی  خوداندیشی انفرادي، شخص در فرایند پس از گفت
این طریق، فرد به دورن پردازد. از  دانش، رفتار و شناخت خود می

هـاي خودآگـاه و ناخودآگـاه     کند و نسبت به جنبـه  خود رجوع می
کند. نوع دیگر خوداندیشی در گروه اتفاق  خویش شناخت پیدا می

کنند،  افتد که افراد از طریق بازخوردي که از دیگران دریافت می می
، ص 1391یابند (نیسـتانی،   نسبت به خویش آگاهی بیشتري می

وگو، درون خویش  ر حقیقت، انسان از طریق زبان و با گفت). د60
سـازد. در ایـن خصـوص، امیرمؤمنـان      را براي دیگران آشکار می

 آنها او زبان که دارد وجود خصلت ده انسان در«فرمایند:  می علی
دهـد؛   مـى  خبـر  درون از که است گواهى سازد: زبان مى آشکار را

ق، ج 1417(کلینی، ...» دهد  می خاتمه دعواها به است که داورى
وگـو و بـا بیـان     ). در حقیقت، هر کس در جریان گفت20، ص 8

سازد. معموالً دیگـران   عقاید خویش، شخصیت خود را نمایان می
پنداریم متفـاوت   تصویري از ما در ذهن دارند که با آنچه خود می

است و برداشتی که دیگران از ما و نظراتمـان دارنـد بـا دریافـت     
کند تا با دریافت  وگو شرایطی فراهم می دمان تفاوت دارد. گفتخو

اي جدیـد   هایمان از زوایـه  بازخوردهاي دیگران، به باورها و طرح
بنگریم و دربارة خود شناخت بهتري کسب کنیم. کسب این بینش 
منوط به برقراري ارتباط گروهی است. بنابراین، براي ایجاد ایـن  

اي آموزشی و تربیتی، باید با کاربست ه خودآگاهی در افراد، محیط
هاي جمعی، زمینـۀ دریافـت نظـرات     هاي گروهی و فعالیت روش

متعدد را فراهم کند تا فرد بر اساس بازخوردهایی که از دیگـران  
 کند، نسبت به خویشتن آگاهی بیشتري کسب نماید. دریافت می

 . تقویت اعتماد به نفس4
اندیشد  ه فرد دربارة خود میعبارت است از: آنچ» اعتماد به نفس«

و احساسی که دربارة خود دارد که این امر برایند اطمینان به خود و 
) که معموالً از 25، ص 1383احترام به خویشتن است (اسالمی، 

شود و تحت تأثیر تربیت، فرهنگ و جامعه  دوران کودکی آغاز می
ها، بـه یـک احسـاس قـوي و      تقویت شده و پس از گذشت سال

شود و تغییر آن بسـیار دشـوار اسـت (هـایس و      تبدیل می محکم
). اعتماد به نفس اکتسابی است و باید کشف شود 2004همکاران، 

شود و  و پرورش یابد؛ همانند بذري که در ساحت جسم کاشته می
نیا،  رسد (سبحانی با رسیدن مواد الزم و ضروري به منصۀ ظهور می

شد و پرورشِ اعتماد بـه  ). یکی از عوامل مؤثر در ر73، ص1387
وگو فرصتی براي اظهار نظر و بروز  است. گفت» وگو گفت«نفس، 

آورد. در این شرایط، فرد با بیان عقاید، افکار و  خویشتن فراهم می
هاي خویش، شخصیت فکري، اجتماعی و فرهنگـی خـود را    ایده

پردازد. زمـانی کـه    می سازد و به نوعی، به اثبات وجود  می آشکار 
شود، احساس اعتماد به  ار فرد از سوي طرف مقابل پذیرفته میافک

سان، زمینۀ ابراز  دواند و بدین نفس و خودباوري در وي ریشه می
عقاید بعدي و شهامت بیان نظرات مخـالف بـا دیگـران، در وي    

وگو پرداخته، با دیگران به  گردد و با قدرت بیشتر به گفت تقویت می
در  یابد. ع مورد نظر دست میمفاهمۀ مشترك در خصوص موضو

سـی  کسخنان هـر  «اند:  فرموده علیمیرمؤمنان ااین خصوص، 
یعنی به هر نسبتی که  ؛حاکی از قوت قلب و نیرومندي روان اوست

تر  کالمش قاطع، تر و اعتماد به نفسش بیشتر است روح آدمی قوي
). 343، ص 2، ج 1378(تمیمی آمدي، » و سخنش نیرومندتر است

وگو موجب افزایش اعتماد  ن، ایجاد فرصت اظهارنظر و گفتبنابرای
 تر خواهد شد. تر و قاطع  به نفس و به تبع آن، اظهارنظر محکم

الزمۀ پرورش مهارت اعتماد به نفس ایجاد شـرایطی بـراي   
اظهارنظر و کار گروهی است کـه تنهـا از طریـق بـه کـارگیري      

شـرایطی کـه   پذیر خواهد بـود. در   هاي فعال تدریس امکان روش
مربی، خود متکلم وحده باشد، این اندیشه به صورت غیرمستقیم به 

داند و فراگیر جز دریافت دانش  شود که تنها مربی می متربی القا می
وظیفۀ دیگري ندارد و او همچون ظرفی خالی است که باید با انبوه 

که مشـارکت دادن   صورتی است  اطالعات مربی پر شود. این در 
در فرایند آموزش، بستري براي اظهـارنظر و مشـارکت   فراگیران 

 فعال و تقویت اعتماد به نفس در آنان ایجاد خواهد کرد.

 وگو در بعد اجتماعی ب. کارکردهاي تربیتی گفت
وگو در پرورش ابعاد شخصـی دارد، در   عالوه بر اهمیتی که گفت

 وگـو و  گفت به کند. نیاز عرصۀ اجتماعی نیز نقش بسزایی ایفا می
ایـن واژه در عصـر    .اسـت  شده تر پررنگ معاصر در حیات تفاهم

وگو در کاربرد جدید  معناي گفت«جدید، معناي نوینی یافته است. 
شناسانۀ انسان  هاي معرفت آن، نتیجۀ شماري از تحوالت در دیدگاه
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جامعه، به  ها در دگرگونی این ).67، ص 1381(پایا، » مدرن است
جوامع  میان اختالف افزایش و یدجد هاي دولت گیري سبب شکل

آن،  قربـانی  کـه  هایی شده جنگ منجر به و یافته گوناگون ظهور
رسد یکی از  به نظر می .اوست وکرامت حقوق حیات، حق انسان،
رفـت از مخـاطرات عصـر حاضـر،      ترین راهکارها براي برون مهم
 وگو و برقراري رابطۀ مناسب باشد. گفت

 شود: وگو در بعد اجتماعی بیان می در ادامه، برخی از آثار گفت

 . سعۀ صدر و تحمل پذیرش نظرات مخالف1
گشادگی «معناي  به، فرهنگ معینبه لحاظ لغوي، در  »صدرۀ سع«

(معـین،  » بلند، آزاداندیشـی و آزادفکـري   سینه، همت عالی، نظر
اي بـراي   توان شیوه را می» صدر ۀسع«) است. 1885 ص، 1377

داري از آن، آسایش و آرامش در ربرخوتفکر و احساس دانست که 
هاي متفاوت انسانی  انگیزاند تا ارزش و او را برمی کند ایجاد میفرد 

کنند احترام  را درك نموده، براي کسانی که متفاوت از او فکر می
د و بر اساس شناخت و درکی که از دیگران دارد، با آنهـا  وقائل ش

 ).2008، كتعامل مناسب برقرار کند (رایس، لین و ال
لزوم پرورش سعۀ صدر ایجاد فرصتی براي قـرار گـرفتن در   

 شود. هدف وگو حاصل می معرض آراء متفاوت است که از راه گف
 دربارة موضـوعات  متفاوت نظرهاي نقطه با افراد آشنایی وگو گفت
 بـا  کـه  کنـد  مـی  پیدا را فرصت کس این هر است و بحث محل
 و خـود  نظـرات  بـا  یشـتري ب بینـی  واقع نظرات مخالف، با شنیدن
 ).47، ص 1394کند (عارفی میناآباد،  برخورد دیگران

تضارب آراء، تحمل پذیرش عقاید مخـالف را در فـرد ایجـاد    
کند. مسلماً انسانی که در معرض عقاید گوناگون قرار نگرفته  می

است، در مواجهه با نظرات مخالف به سرعت جبهه خواهد گرفت، 
مدارا، عظمت  روحیۀ نیازمند اجتماعی، روابط در که انسان حالی در

فرماینـد:   مـی  روحی، تحمل و بردباري است. امیرمؤمنان علـی 
» صدر نداشته باشد، تاب و توان اداي حق را ندارد کسی که سعۀ «

ــی،  ــیاري ).83، ص 1364(مجلس ــنش از بس ــا، ت ــا دوري ه  و ه
. خواهـد شـد   برطـرف  مهربانی و عطوفت مدارا، با ها گیري جبهه

نتیجۀ قرار گرفتن در معرض عقاید متنوعی  دیگران، تحمل ظرفیت
 .شود وگو حاصل می است که از طریق گفت

با توجه به اهمیت سعۀ صدر و امکـان پـرورش و رشـد ایـن     

هاي آموزشی با ایجـاد بسـتري    رود در محیط خصیصه، انتظار می
وگوي متقابل، این مهارت آموزش داده شود. از سـوي   براي گفت

توانند بر اساس نقش الگویی خویش، با  گر، مربیان خود نیز میدی
وگوي سازنده و با پذیرش عقاید دیگران، این  رعایت اصول گفت

 مهارت را در متربیان درونی سازند.

 . همدلی و هم اندیشی2
 و قواعـد  ایجـاد  و دیگـران  بـا  ارتبـاط  برقراري براي بشر تالش

 کنـد،  ایجـاد  کالمی ارتباطی بتواند سایۀ آنها در که قراردادهایی

 و زبان حاصل نزدیکی که کالمی است؛ بوده محل توجه همواره
 به دیگر منتقل را خود تفکرات آن، توانسته یاري به و است اندیشه

 سـاماندهی  براي اقدامات نخستین از یکی کار شک، این بی کند.

 با طارتبا برقراري و فهماندن فهمیدن، ابزار در ایجاد جامعۀ انسانی

خـاطر   بـه  ). انسـان 14، ص 1381االمینـی،   اسـت (روح  دیگران
پـی   خـود، در  طبیعی ـ روانـی   نیازهاي و گرایانه جمع هاي ویژگی
 خـویش  همنوعان با آمیز مسالمت روابط ایجاد و اجتماعی زندگی

 و هماهنگی و همدلی به میل و آمیز مسالمت همزیستی به نیاز است.
 از و عواطف احساسات ابراز به نیاز و اجتماعی روابط هاي بنیان حفظ

 رسـمیت  به و ها  تفاوت شود. پذیرش می برطرف وگو گفت طریق

نسبت بـه   نگرش تغییر و و ملی قومی فردي، هاي تفاوت شناختن
وگو،  گفت طریق از بشر وگوست. گفت اهداف از انسانی هاي تفاوت

 آفرینش طبیعی جزء »داشتن تفاوت« که آید می نایل واقعیت این به

 با اوست، و حتی فرهنگ و تفکر و آدمی وجود از جزئی و هستی و

 وگـو  است. گفـت  شده پذیرش قابل و زیبا که هاست تفاوت حضور
 دانستن زیبا و ها تفاوت پذیرش آنکه است، به شرط همدلی وسیلۀ
 شـرط  شـکلی  هـم  و همسـانی  همدلی، باشد، و اساس و پایه آن

 توانـد  وگـو مـی   روي، گفت بدین. نباشد یگانگی و همدلی اساسی
 تـر  مطبـوع  و زیباتر براي و تالشی کند افزون را محبت و همدلی
و  زیبایی تر دقیق تجربۀ و درك براي محملی و خود وجود ساختن
 ).48، ص 1394(عارفی میناآباد،  .شود قلمداد مهر

 . حصول تفاهم و وحدت3
، سرعت و شتاب را براي بشر به ارمغان و فناوري پیشرفت دانش

و نحوة ارتباط افراد را با یکدیگر تغییر داده است. با پیشرفت آورده 
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هـا   جنـگ ملـت  ناسـازگاري، ناهمسـازي و    ، آهنگجوامع بشري
 کم ـ دست یا و ها اختالف حل براى راه سرداده شده است. بهترین

. وسـت وگ گفـت  پذیرش مشترك، اهداف و اصول سر بر ـ توافق
، »وگو گفت«هاي پایانی قرن بیستم را از نظر توجه به مفهوم  سال

رسـد بـراي حـل     نامید. به نظر می» وگو عصر گفت«شاید بتوان 
هاي موجود، نوعی گرایش رشد یابنده به سمت  منازعات و درگیري

هــاي مختلــف بــروز کــرده اســت.  بنــدي وگــو در صــورت گفــت
وگـو میـان    گفـت «، »نوگوي ادیا گفت«، »ها وگوي تمدن گفت«

وگو  گفت«، و »ها وگوي نسل گفت«، »شوندگان حاکمان و حکومت
هـاي   از جمله صور و اشکالی است که غلبۀ نظام» میان نخبگان

وگو موجـب حصـول    را به چالش کشیده است. گفت» مونولوگ«
 وفاق و وحدت خواهد شد:

اگر قادر باشیم به شکل جمعی معانی را بین خود مشترك 

گیرد و اندیشۀ مشترکی  تشریک مساعی صورت میسازیم 

یک از افـراد کنـار گذاشـته  گیرد که توسط هیچ شکل می

 ).57، ص 1381(بوهم، » نخواهد شد

وگو در حصول تفاهم و  در ادامه، سه نمونه از مصادیق کاربرد گفت
 شود: وحدت بررسی می

 ها وگوي نسل یکم. انسجام بین نسلی از طریق گفت
دهد که تغییراتی بسیار  هۀ اخیر در جهان نشان میتحوالت چند د

ها و سبک زندگی مردم به وقوع پیوسته که  عمیق در باورها، ارزش
حاصل تحوالت سیاسی و اقتصادي بوده و در مقابل، تأثیري عظیم 
بر جوانب گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگـی برجـاي گذاشـته    

همزمان با ایـن  ). 239، ص 1392فرد و همکاران،  است (افالکی
ها نیز تغییر کرده و شاهد تفاوت و دوري  تحوالت، تمایالت انسان

 ارتباط کاهش نسل جوان با نسل قبل هستیم. این دوري به صورت

 نابردباري و ارزشی و عاطفی هاي مشترك فصل کاهش، کالمی

 درنیافتن  حضور، خودي فرهنگ به ي نسل جوانتعهد ، بیها نسل

همانندسازي نمود یافته  فرایند در و اختالل اجتماعی هاي مشارکت
 به» نسلی گسست«و موجب گسست نسلی شده است. اصطالح 

 شـده  تعریـف  سالمندتر افراد و جوانان رفتار یا نگرش در اختالف
 ساروخانی( شود می یکدیگر از آنان متقابل فهم عدم و موجب است

 معناي به» نسلی گسست« دیگر، عبارت ). به1388 فرد، صداقتی و

، ص 1382 علیخـانی، ( اسـت  نسل دو میان بزرگ اي رخنه ایجاد
، تداوم فرهنگی جامعه را نشوددرك  یدرستبه   پدیده ). اگر این99

انتقال هویت تاریخی و فرهنگی را دچار  و سازد با مشکل مواجه می
 .اندازد بقاي جامعه را به خطر می، کند و سرانجام اختالل می

دربـارة   از امیرمؤمنان علی البالغه نهج 233در بخشی از خطبۀ 
علت سقوط جوامع انسانی، به فاصلۀ دو نسل اشاره شـده اسـت:   

 در که کنید مى زندگى زمانى در که شما بدانید بیامرزد! را شما خدا«
 خـوار  جو حق و کند راستگویى از زبان و اندك به حقّ گویاى آن

 مماشات بر و اند، شده آماده) رسول و خدا( نافرمانى بر است؛ مردم
 گردیده یار) نفس هاى خواهش از پیروى براى( هم با سازگارى و

 دو دانایشان و گناهکار، پیرشان و خو، بد اند؛ جوانشان گشته همراه
 احتـرام  بزرگشان به است؛ کوچکشان چاپلوس سخنرانشان و رو،
 ».کند؟ نمى دستگیرى بینوایشان از توانگرشان و نهد، نمى

بخشی از این فراز، که بـه توضـیح رفتـار جوانـان بـا بزرگـان و       
 دور کند، بیانگر فاصله گرفتن و احترامی نسبت به آنان اشاره می بی

خود است. با گذر زمـان و تغییـر    از قبل نسل از جدید نسل شدن
هـاي   هـا و باورهـاي دو نسـل، ارزش    اعتقادات، رفتارها، نگـرش 

ترام نخواهد بود، و با کاهش فصل پیشینیان براي جوانان قابل اح
هاي اعتقادي و عاطفی، گسست نسلی تشدید خواهد شد.  مشترك
حلی بـراي کـاهش اختالفـات میـان      وجوي راه روي، جست بدین
ها و تالش براي نزدیک کردن آنان به منظـور حفـظ بقـاي     نسل

هـاي کـاهش ایـن     جامعه، ضروري و حیـاتی اسـت. یکـی از راه   
 وگوست. ل سازنده از طریق گفتگسست، برقراري تعام

ها،  گیري تعامل مناسب میان نسل براي ایجاد تفاهم و شکل«
همدلی بنا شود و عاري از  ۀ؛ زبانی که بر پایاستزبان مشترك نیاز 

). از 327، ص 1386محمـدي،   (گـل » باشـد  تفاهم و بدبینی سوء
وگو و قرار گرفتن طرفین (نسل قدیم و جدید) در مقام  طریق گفت

وگـو   شـود. گفـت   وینده و شنونده، بستر ارتباط سازنده مهیا مـی گ
کند تا نسل قدیم از موضع متکلم بودن صرف و  شرایطی فراهم می

گیري کند و نسل  تحکم و خشونت براي تثبیت عقاید خویش کناره
جوان نیز ضمن کسب فرصتی براي ارائـۀ باورهـاي خـویش، بـا     

قـدیم، بـه همـدلی     تقویت هنر شنیدن به جاي طرد و نفی نسل
 باید نسل اول، دو درجۀ در دست یابد و درك متقابل شکل گیرد.

 در. نیز بپذیرند را یکدیگر هاي تفاوت ها، هت شبا به توجه عین در
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 آرزوها و آمال ها، خواسته و اهداف اینکه از متقابل درك واقع، وجود
 بـر  توانـد  دارد، مـی  فرق جدید با نسل مقابل نسل هاي پرسش و

 بگذارد. زیادي تأثیر گفتمان این گیري شکل
تحمیـل آداب   حق نسلی نکتۀ حائز اهمیت آن است که هیچ

 امیرمؤمنـان علـی   کـه  ندارد؛ چنـان  را بعد نسل و رسوم خود به
نکنیـد؛   تحمیـل  فرزندانتان به را خود رسوم و آداب: «فرمایند می
(ابـن   »انـد  شـده  آفریـده  شـما  زمان از غیر زمانى براى آنان زیرا
با گذشـت زمـان، شـرایط     .)267، ص20ق، ج 1404الحدید،  ابی

کند و در عادات و رفتـار نیـز دگرگـونی حاصـل      زندگی تغییر می
توان انتظار داشت که نسل جدید کـامالً ماننـد    شود. پس نمی می

نسل قدیم عمل کند. از سوي دیگر، نسل بزگسال وظیفۀ خطیـر  
ـ  ر عهـده دارد و الزم اسـت   تربیت و هدایت نسل بعد از خود را ب

شرایطی براي پذیرش آگاهانه و مبتنی بر اختیار بـراي نسـل نـو    
روکه بهترین راه پذیرش هر چیز انتخاب از روي  آن فراهم کند. از

آگاهی است و اصول اعتقادي نیز باید از طریق استدالل و منطق 
وگویی که مبتنی بر تعقـل و   از سوي هر کس پذیرفته شود، گفت

ساز رسیدن به عقاید بر حق گردد و  تواند زمینه ل باشد، میاستدال
سان، گامی اثربخش در جهت کاهش تفاوت و گسست بین  بدین

 شود. نسلی برداشته می

 ها وگوي تمدن دوم. همبستگی فراملی از طریق گفت
شدن، برداشته شدن مرزهاي مادي و روانی  زندگی در عصر جهانی

بشریت در حال عبور «روي،  بدینبین جوامع را موجب شده است. 
هاي گوناگون، به مرحلۀ جدید زندگی در جهان  از زندگی در جهان

). در چنین شرایطی، مشکالت 10، ص 1388(سینگر، » واحد است
رونـد.   کنند و از مرزهاي ملی فراتر می نیز ماهیتی جهانی پیدا می

 هاي ضربه ها درگیري این از و کرده تجربه را برخورد و جنگ دنیا
حاضر، حصول  قرن در بشر دغدغۀ. است شده را متحمل فراوانی

هاي  ترین روش یکی از کاربردي» وگو گفت«است، و  صلح و تفاهم
 آید. شمار می دستیابی به این تفاهم به

بدون شک، شرایط جهان امروز دگرگونی وسیع و زیربنایی را 
رفـع انحصـار    جویی، طلبد. طرد سبقت در قالب انواع ارتباطات می

قدرت، استثمار و استبداد، و ایجاد عـدالت اجتمـاعی و اقتصـادي    
ها قابلیـت تحقـق دارد (ملکـی،     وگوي تمدن صرفاً از طریق گفت

و فرهنـگ   ملیـت  زبان، نظر از ها انسان ). اختالف12، ص 1382
، »حجرات«سورة  13کریم در آیۀ  قرآن. شود وگو گفت مانع نباید
 ها رنگ بین اختالف و را مطرح کرده است ها گروه و قبایل تفاوت

و  السماوات خَلْقُ آیاته و منْ«شمارد:  مى الهى آیات از را ها زبان و
 ؛ »لِّلْعالمینَ لَآیات ذَلک فی إِنَّ و أَلْوانکُم أَلْسنَتکُم و اخْتلَاف الْأَرضِ

 هـاى  زبان اختالف و زمین و ها آسمان او، آفرینش هاى نشانه از و
 دانشـوران  ، بـراى )امـر ( ایـن  در قطعاً. شماست هاى رنگ و شما
 أَیها یا«این سوره آمده است:  6است. همچنین در آیۀ  هایى نشانه
إِنَّا النَّاس نْ  خَلَقْنَاکُم ذَکَـرٍ  مـ   لْنَـاکُمعج أُنْثَـى و ا  ووبلَ  شُـع ائـقَب و 
 را شـما  و آفریـدیم،  زنـى  و مرد از را شما ما دم،مر اى ؛»لتَعارفُوا
 متقابـل  شناسایى یکدیگر با تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملت ملت

 زبـان،  و ملیت نژاد، رنگ، نظر از ها انسان کنید. گوناگونى حاصل
 و ها اختالف از بسیارى آورد و نمى پدید انسان انسانیت در تفاوتى
 و نژاد نظر از را خود گروهى که است امر به سبب همین ها جنگ
). 91، ص 1383نیـا،   داننـد (کریمـی   مـى  دیگـران  از برتر ملیت،

ها،  تقابل اندیشه هنگام بنابراین، الزم است در چنین شرایطی، به
 گـامی در  ستیزه، و مخاصمه جاي به وگو گفت کردن جایگزین با

گونـاگون   اقـوام  نهایـت، هـدایت   در و هماهنگی و جهت وحدت
اي  وگویی که در عین حفظ هویت ملی، رابطه ه شود؛ گفتبرداشت

 ).53، ص 1383هاي جهانی ایجاد کند (فکوهی،  معقول با هویت

 وگوي ادیان سوم. گفت
که منشـأ   آورده وجود به ادیان میان هایی دنیاي جدید ناهمسازي

کـه در دنیـاي    اي اختالف و تفرقۀ بین پیروان ادیان است. تفرقـه 
 ور شعله به و شده تحمیل مسلمانان به دشمنان، سوياز  اسالم نیز

اسـت. نمونـۀ بـارز ایـن      زده دامـن  جنـگ در منطقـه   آتش شدن
 اختالفات است.

 جهـان در تکفیـري ي هـا گروه ظهـور با و حاضر عصر در

 اسالمی، بخصوص مذاهب تقریب و تفاهم ضرورت اسالم،

 را مسئله این علت. است شده نمایان بیشتر سنی و شیعه

 توسـط آمـده بـه وجـود هاي تشـتت و تفرقه در توان می

 گفتن قرار انزوا در باعث که دانست استعمارگر کشورهاي

 .)66، ص 1394شد (میرخلیلی،  خواهد مسلمانان

 سرچشـمه  واحـدي  مبـدأ  از آسـمانی  این در حالی است که ادیان
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 برخـی  نـدارد؛ تنهـا در   وجـود  اخـتالف  آنهـا  اصل در و اند گرفته
 .شود مشاهده می هایی فرعی، اختالف احکام و ها ویژگی

  اقتضاي و الهی لطف و حکمت به بنا متفاوت، بعضاً وجوه این

 تشریعات همین. است آمده وجود به مکان و زمان شرایط

 ها نام ها، صورت یگانه، دین که شده باعث فرعی احکام در

 ).104، ص 1381(فاضلی،  بیابد گوناگونی عناوین و

شـده و   اشـاره  آسـمانی  هـاي  کتـاب  وحدت به صراحت، در قرآن، با
 شَرَع لَکُم منَ الدینِ ما وصى بِه نُوحا«آمده است:  پیامبر به خطاب

والَّذي أَوحینَا إِلَیک وما وصینَا بِه إِبرَاهیم وموسى وعیسى أَنْ أَقیموا 
یهلَا تَتَفَرَّقُوا فینَ وبه را آنچه دین،] احکام[ )؛ از13(شوري: ...» الد 

 تو به را آنچه کرد، و تشریع شما براي نمود، سفارش آن دربارة نوح
 عیسی و موسی و ابراهیم به آن دربارة که را آنچه و کردیم وحی

 انـدازي  تفرقـه  آن در و داریـد  پـا  بـر  را دین نمودیم، که سفارش
 ادیـان،  بـین  در مشترك مبانی و اصول وجود مکنید... . بنابراین،

 منطق وگو براساس سازد. گفت می فراهم را آنها بین وگو گفت زمینۀ

 هاي ضرورت از عقیدتی و فکري تعصبات از دور به عقالنیت و و

 است. جهان امروز
و  تهدیدها از دور به و آرام فضاي در پیروان ادیان بین وگو گفت
بـراي   و ابزاري آورد ارمغان به را امنیت و صلح تواند می ها تعصب
را  روحیۀ برادري و وفاق و تعامل، باشد اشتراك وجوه عمیق شناخت

 سازنده و منطقی وگوهاي این گفت هدف ترین مهم .گسترش دهد

 کاستن و تفاهم ایجاد بعدي، مرحله جنگ، و در و نزاع از جلوگیري

 امروزهواقع،  ). در37، ص 1394میناآباد،   اختالفات است (عارفی از
 ها، انتقال اندیشه براي آمیز مسالمت ابزاري عنوان به وگو گفت از باید

 هـاي  اسـتفاده  سـوء  از تا شود استفاده دینی هاي نوشته و ها نظریه
و  مسـلمانان  بـین  خـونین  هاي درگیري و تنش ایجاد دشمنان در

 به عمل آید. پیروان سایر ادیان جلوگیري

 گیري نتیجه
تـرین   ترین ابـزار ارتبـاطی، از ضـروري    مهمعنوان  به» وگو گفت«

مفهومی فراتر » وگو گفت«هاي بشر در جهان امروز است.  نیازمندي
تـوان آن را معـادل    از صحبت کردن، مکالمه و محاوره دارد و می

کنندگان  اي که در آن شرکت در نظر گرفت؛ یعنی رابطه» دیالوگ«
فرایند، سخن، پردازند و طی این  به فهم و نقد سخن یکدیگر می

شود. این نقد زمینۀ توضیح، روشنگري و در  ساز نقد آن می زمینه
کند و ایـن سـیر دیـالکتیکی و     تر را فراهم می نهایت، فهم عمیق

گام منجر به دستیابی بـه مفهـوم مشـترك و حـل مسـئله       به گام
 گردد. می
گوش تواند مؤثر واقع شود که اصولی همچون  وگو زمانی می گفت

ــدادن عم ــ ،يپرسشــگر ق،ی ــه ینرم ــت، س شــدن در  میو لطاف
و توجه به سطح ی، نیو احترام متقابل، اعتمادآفر میتکر ت،یمسئول

بـرده منجـر بـه     در آن رعایت شود. رعایـت اصـول نـام    مخاطب
وگو و دستیابی به آثار و مزایایی در زندگی فـردي   اثربخشی گفت

ر خواهـد  و اجتماعی خواهد شد. در بعد فردي از طریق انسان قاد
بود از بسیاري از حقایق ناشـناخته پـرده بـردارد و ضـمن کسـب      
معرفت بیرونی، به خودآگاهی و شناخت خویشتن نیز دست یابـد.  

وگو با ایجاد فرصتی براي قرارگیري فرد در معـرض عقایـد    گفت
سـازد و فرصـت    گوناگون، زمینۀ ایجاد تفکر انتقادي را فراهم می

شـود،   وگو ایجاد مـی  که از طریق گفتابراز عقیده و بیان نظراتی 
 دهد. اعتماد به نفس فرد را پرورش می

وگوي سازنده  از سوي دیگر، مهارت در برقراري ارتباط و گفت
کلید حل بسیاري از مشکالت و مسائل اجتماعی نیز هست. ناتوانی 
در برقراري ارتباط، موجب فاصله گرفتن جوانان از نسل قبل شده و 

را ایجاد کرده است. همچنین بسـیاري از  » یگسست نسل«پدیدة 
انسانی، که امـروزه   در پی آن، کشتارهاي ها و ها و درگیري جنگ

شاهد گسترش آنها در سطح اجتماعی هستیم، به سبب ناتوانایی در 
 برقراري ارتباط مناسب بین جوامع و ملل است.

عنـوان   وگو و تبیین جایگاه آن به با توجه به آثار تربیتی گفت
نصري تأثیرگذار در تمام جوانب زندگی بشـر، لـزوم پـرورش و    ع

تقویت این مهارت در عصر حاضر ضروري است. انسان از بدو تولد، 
با زندگی در محیط خانواده و پس از آن با ورود به جامعه، برقراري 

عنـوان   کند؛ اما نهادهاي تربیتی به ارتباط با دیگران را تمرین می
ها نقش مهم  رش استعدادهاي درونی انسانمتولیان شکوفایی و پرو

انـدرکاران حـوزة    روي، الزم است دست و تأثیرگذاري دارند. بدین
، در »وگو گفت«تربیت ضمن توجه ویژه به ضرورت تقویت مهارت 

هایی براي پرورش ایـن مهـارت اهتمـام     کارگیري روش زمینۀ به
فـردي و   وگـو در ابعـاد   ورزند، تا آثار و نتایج متعدد کاربست گفت

  اجتماعی زندگی بشر تجلی یابد.
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