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  سرآغاز

 مختلف خـود موجبـات قـوام و         يها در سطوح و گونه    1»ارتباط«
 کـه   يا رو جامعه  ینکند، از ا  یدوام و استحکام جامعه را فراهم م      

 از  ییهـا  ی برخوردار نباشد، دچار فروبـستگ     2»یتوانش ارتباط «از  
 جاسـت کـه   یناز همـ . شـود  مـی  3»ی اخالقـ يهایناتوان«جمله  
مطالعـات  « ةباطات هـم در حـوز   اخالق و ارت  یان نسبت م  یبررس
 مهـم   یگـاهی جا5»یمطالعات ارتبـاط  « ة و هم در حوز    4»یاخالق
  . استیافته

 است که در آن نظـم       يا ، جامعه 6»یجامعه اخالق «شود   یگفته م 
 و نظـم    یـرد گی سـامان مـ    ی اخالق يها  ارزش ي بر مبنا  یاجتماع

تـوان بـه    یالبته مـ  . شودی م یل تسه یز ن ي فرد ی اخالق يرفتارها
 یـت  افـزود از جملـه آنکـه اکثر        یز را ن  یگري د یژگی و یف تعر ینا

 عمـل   یهـا اخالقـ    یـت  در اغلـب موقع    »یجامعه اخالق « ياعضا
 »یجامعه اخالق «شود که    ی مشخص م  یفی تعار یناز چن . کنند یم

 و فهم و    7وگو   گشوده است و در آن امکان ارتباط، گفت        ياجامعه
  . کنش مشترك وجود دارد

 ارتبــاط بــر امکــان انجــام يهــایــان بنینتــر از آنجــا کــه مهــم
 نهـاده شـده     ی مختلف اجتماع  يهایه در سطوح و ال    »وگو  گفت«

ارتباطـات  ة  مطرح شـده در حـوز      يها فرض یشپاز این رو  است،  
 يهـا کنش« هستند و    »وگو  گفت« و ارجاع به حوزه      یلقابل تحو 

)مقالۀ مروري(  

  موالنا ۀیش در اندیاخالق ارتباط زبان و
  *یکی خانيهاددکتر

  طباطبایی عالمه دانشگاه ارتباطات، ء دانشکدهی،ارتباطات اجتماع گروه

  3/8/94: ، تاریخ پذیرش5/94 /5:تاریخ دریافت
  

  یدهچک

 انجـام  »یـالوگ د« بـا  »وگو گفت« یق از طر»ارتباط« سطح ینباالتر . استی و زبانی فنّیی فراتر از ابزارها و سازکارهای مفهموم»اطارتب« :ینهزم
، قـصه و   یلکارگرفتن رمز، تمث    است که با به    یندي فرا ي در مثنو  وگو   گفت .شود یوگو خلق م     گفت ین توسط طرف  ی که در آن مفهوم مشترک     یردگیم

چنـد  «  و»محـور   مخاطـب « ارتباط از نظـر موالنـا   .آید  هم ابزار ارتباطی و هم ضد ارتباطی به حساب می  انب، ز یند فرا یندر ا . شود یم یفطنز، تعر 
 مـضمون ، »یعرفـان ء یـشه تـم اند «بـا انتخـاب     در این تحقیـق .یردگ ی شکل می و فرامکانی فهم فرازبانو »اخالق« بر ید با تأککه است »ییمعنا
وگو   اخالق و زبان ارتباط و گفتفهم هدف از این مقاله . دنبال شده استی و اخالق  ی زبان یمها و مفاه   یتها، روا   بر قصه  ید با تأک  ينو در مث  وگو  گفت
  . موالنا استۀیش پر راز و رمز اندیايدر دن

صـورت   بـه  »وگـو  گفـت «  بنـابراین  گذارنـد،  ی م  امتناع ارتباط اثر   یا بر امکان و     ی و اجتماع  ی موالنا بافت فرهنگ   یارتباطء  یشه در اند  :یريگ یجهنت
چنـد  « اي مقولـه  وگـو  در واقـع گفـت  . گیـرد  ی شکل م»در سکوت« و گاه »يزبان آور« با گاه  ي ساختار يها و صورت  ی زبان یود فراتر از ق   اي  پدیده
  .»ستوگو اخالق گفت« باور و عمل به حصول به آن مستلزم که است »اخالقی و عارفانه یی،معنا
  
   موالنای،وگو، زبان عرفان  اخالق گفتیالوگ،وگو، د  ارتباط، گفت:اژگان ویدکل
 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  hadi.khaniki @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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  .پیوندند در 9»ییوگو  گفتيهاتوانش« با 8»یاخالق
 بـه  ی و اجتمـاع ی فلـسف يهـا  یشه و اندینین د کهن، متو یاتادب

 يهـا  انـد، از عرصـه     بازتر بـوده   یطی مح ۀعرض یلحاظ آنکه در پ   
ادب . انـد محتوا و هم در شکل بوده وگو هم در گشودن باب گفت 

 گونــاگون يهــاشــکل از نظــم در چــه و نثــر در چــه -یفارســ
 ی و اجتمـاع   ی اخالقـ  ی، انـسان  ین مـضام  یـین  در تب  ییوگـو   گفت
 در قالب یم قد یودمنه که کتاب   یلهاز کل .  برده است  یار بس يها بهره

 یو اخالقـ  ء   آثار عاشـقانه، عارفانـه     ینتر گفت وگوست، تا معروف   
 ي مولـو ي مثنـو  ي و مجنـون، گلـستان سـعد       یلـی  ل یر نظ یفارس
 و  یلسوفانف. یافتوگو     از گفت  اب و جذ  یبا ز ییهاتوان صورت  یم

 یهنـد وجـوه اخالقـ   خوا  مـی  در آنجـا یرانـی عارفان و مصلحان ا  
سـوء  « کننـد و از    یم را روشن تر ترم    یقت حق ی و اجتماع  ی،عقالن
 آورده و يوگـو رو   به زبـان گفـت     ، به هر شکل بکاهند    10»تفاهم

) موالنا (ي محمد مولو  ین جالل الد  یشه اند یان م یندر ا . آورندیم
 یرپـایی  دین در عـ »وگـو   گفـت «امـا   .  دارد یـژه  و یمقام و مرتبتـ   

 ی انـسان  ء برسـاخته  یـک وگـو     در واقع گفت  . ت اس ید جد یمفهوم
تـوان   ی نم ی اجتماع يها از برساخته  یاري رو مثل بس   یناست، از ا  
وگـو    گفـت ء  مقولـه .  داده شـده قلمـداد کـرد       یش از پ  يآن را امر  
 بـه آن اسـناد   یکنشگران اجتمـاع  ۀیل دارد که به وس  ییکارکردها

  .شود ی میل بر آن تحمیاداده شده و 
هـا    مـضمون  ینا .یست قاعده برکنار ن   ین از ا  یز ن »ارتباط«مفهوم  
 يهـا  فـرض  یشها و پ   پرسش یرندهو در برگ   ید نوپد یکسوکه از   
 یم فراوان با مفاهی لفظيها اشتراكیگر دي هستند، در سو یدجد

 اعتبـار   یـن به ا .  دار در تمدن ها و فرهنگ ها دارند        یشهکهن و ر  
 را  یم قد ی در بافت متون و مبان     یقجو و تحق  و  هم ضرورت جست  

 یی معنا یزآورند و هم لزوم استخراج وجوه اشتراك و تما         ی م یشپ
  . رایم و قدید جدیان میو گفتمان
 است کـه  ییها تالشینه، زمینمرسوم در اهاي    ی از نادرست  یکی
 تـام و  یر کهـن و تفـس  یم بر مفاهید جدی انطباق کامل معان   يبرا

سـفانه  أمتشـود و    ی مـ  یم قد ین مضام یه بر پا  ینتمام تحوالت نو  
.  اسـت یافته ی رواج و رونق خاصیسالهاست در حوزه علوم انسان    

 يهـا  واقف بود که برسـاخته یز نیقت حقین به اید حال با  یندر ع 
و ــــ وگ ها از جمله در حوزه ارتباط و گفتینهعصر ما در غالب زم   

تـوان بـاب    ی آنهـا مـ  یخی و با فهـم تـار      یستندتبار ن  ی ب یمیمفاه
  .  گشودرزي در نظرويا تازه

  
  وگو گفت
زبـان  در »یـالوگ د« معـادل واژه  ياز هـر واژه  ا یشوگو را ب    گفت
،  چند نفر  یاهمپرسه دو   « يدانند که در لغت به معنا     ی م یسیانگل

  .)1(»هاستیشهمبادله و مباحثه در باب اند
 از  ي شمار یان معنا م  یان و جر  یالن س ی نشان دهنده نوع   یالوگد

 آغـاز  در فهـم و درك نـو کـه         یافراد است که از رهگذر آن نوع      
وگو   سقراط پدر گفت   .شود ی م یداروگو وجود نداشته است، پد      گفت

دانست که انسان بـه جهـل         می  را از آن لحظه ممکن     یند فرا ینا
 محـرك   »علم به جهل  « یعنی معرفت   ینهم. یابد وقوف   یشخو
شـود و  ی م یگرانوگو با د     گفت یق از طر  ي رشد معرفت فرد   يبرا

. یرند بسط معرفت قرار گ    یرکند تا در مس     می  کمک زی ن یگرانبه د 
 و نقد آن است، نـه  »یگريد«وگو فهم سخن     سازکار انجام گفت  

 اسـت   يامکالمـه :  در واقع  »خود«و دفاع از    » یگريد«حمله به   
 واحـد و مـشترك   ی به هـدف  یل ن يکنندگان برا که در آن شرکت   

به فهـم  شان است،    ه مشکل مبتال به هم    یا رفع مسئله    یاکه حل   
  .)2 (پردازندی میگرکدیو نقد سخن 

 نظـر   یـن  بـر ا   ی آن مبتنـ   ید جد يوگو به معنا    گفتء  یشهطرح اند 
ـ »یءشـ  «فقـط  را  یکـدیگر  ینکه از ا  یدها با است که انسان    ی تلقّ

 بـه عنـوان     یکـدیگر  متقابـل    یرشدست بردارنـد و بـا پـذ        .کنند
 لیتبد» تو-من«را به رابطه    » آن-من« همنوع رابطه    يهاانسان
 ییوگـو    چند شخص وارد گفت    یا اگر دو    یکرد رو ین در ا  ).3(کنند

شوند، ارتباطات آنهـا و کـنش آنهـا از دو طـرف ارتبـاط از آنهـا                  
 یـن  سازد، امـا ا    یم11ی همکنش ین متفاوت با قبل از ا     ییهاانسان
 یـت  را در غایکـدیگر  مستلزم آن اسـت کـه اشـخاص          یدگرگون

ـ   یف  ارتبـاط   یـن نـان در ا    از آ  یـک  یچ هـ  یعنـی  کننـد،    یذاته تلقّ
 ی نـوع  ی نداشته باشـند کـه مقتـض       ی اهداف یا هدف   ییوگو  گفت

تـوان    مـی   اعتبـار  ینبه ا .  باشد یکدیگر سوء استفاده از     یااستفاده  
 به فهم ارتباط یابی دست يکاوش مشترك برا  «وگو    گفت که گفت  

 سـاده   یتوگو ظرف   قلب گفت « ).4(» است یانسان و امکان افزونتر  
 بلکـه بـه خـود و        یگـران، دن، نـه تنهـا بـه د        گوش دا  یقاما عم 
 يهـا ییخوب گـوش دادن بـر توانـا        .)5(» خود است  يهاواکنش
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 بـه   یرش، پـذ  ی و آموختن، آمـادگ    یري فراگ ی آمادگ یر نظ يمحور
 و  یـا  پو یـري گ   و موضـع   یـشین  در آوردن تـصورات پ     یقحالت تعل 
  .)6.( استوار استيجستجوگر
ـ  یکوگو به عنوان       که گفت  شود  یمالحظه م   ي،بـشر  ۀر سـاخت   ب

و  در وجـود او      ی دگرگـون  یجـاد  ا ي مناسب برا  يهایت ظرف يدارا
 ی معـان  ی،اگر انسان قادر باشد به شکل جمع      ). 4( اوست   یرامونپ

و . یـرد گی صورت م  ی مساع یک مشترك سازد، تشر   یگرانرا با د  
 ی و معان  شود  ی است که ارتباط برقرار م     ی مساع یک تشر یقاز طر 
  .یدآی به وجود میمشترک

  
  ارتباط
 یـام فراگرد انتقـال پ «به عنوان  ارتباطات ،ی تخصصيها در حوزه 

شود، مشروط بر آن که در      ی م یف تعر یرنده گ ياز فرستنده به سو   
 بـه   یـام  مورد نظر فرستنده پ    ي با معنا  ی مشابهت معن  یام پ یرندهگ

   .)7(»یدوجود آ
  اشتراك اطالعـات   یاانتقال  « :ست از ا   اعتبار ارتباط عبارت   ینبه ا 

 » است اشخاص با حداکثر دقت و امانت ممکنیانو معرفت در م
 بـا مفهـوم   یـف  دو تعر یـن  ا یـان شـود م    می  چنانکه مالحظه  ).8(
 از یـک  هـر  یالوگدر د  «. وجود دارد  ي آشکار يها تفاوت یالوگد

 را کـه بـه آنهـا        ی اطالعـات  یا ها و    یشه کوشند تا اند   ی نم ینطرف
 ی کسان یتالش اصل . نند بار ک  یگرياند بر د  یافته دست   یشاپیشپ

 را با مـشارکت     یزي است که چ   ینوگو شرکت دارند ا     که در گفت  
  ).9(» خلق کنندیکدیگر

 یل وسایه به کلیافتن دست يدر مدل ارسطو، ارتباط، جستجو برا  
 منظـر   یـن  اسـت از ا    یگـران  و اقنـاع د    یـب  ترغ يو امکانات بـرا   

 کتابت   ابزارها چون  یر است که بر سا    ی ارتباط يا یله وس »خطابه«
 و  یام را به خـوب    ی است که نه تنها پ     يا  دارد؛ خطابه رسانه   یحترج
 مـشترك   یـام دهد بلکه خود ابزار فهم و مولد پ        ی انتقال م  یدرست

 موجود  ی اقناع یل در نظر گرفتن وسا    یخطابه قوه ذهن   . هست یزن
 موضـوع و مـستمع   یـب،  است که به سرشت خط     اي  یهدر هر قض  

 بـه مـورد   ي هر گفتاریتغا«ارسطو   اما از نظر     )10(. دارد یبستگ
 پـس از ارسـطو تـاکنون،        .)11(» شنونده مربوط اسـت    یعنیآخر  
.  اسـت  یافتـه  مختلف آن، معنا     يهالفهمؤ ارتباط به اعتبار     یانجر

، یام پ ی فراگرد ارتباط، مخاطبان، ساختار اجتماع     ی، ارتباط يمجار

ــک هري و ارتباطــات مجــازی اجتمــاعيهــا شــبکه ــره ی  در زم
 هـاي  یابی کـه بـا دسـت   یندآ ی مهم ارتباطات به شمار م  يها  مؤلفه

 به تناسـب برجـسته شـده و         ید، جد يها و ابزارها   انسان به رسانه  
 و فهماندن و انجام گفـت و  یدن فهمیموضوع مطالعه در چگونگ   

  .اند یدهشنود گرد
 بـه   یـده  به اشتراك نظر و وحـدت عق       یدنوگو رس    گفت ینددر فرا 

 امر خود   ین ندارد، که ا   یت اهم »یتباطفهم ار « به   یابیاندازه دست 
ـ     یناز ا .  رابطه متقابل است   یشمستلزم افزا   ین لحاظ ارتباطـات ب

 کـه خـود متـضمن    شـود  یوگو محسوب م  گفتشرط یش پ يفرد
، )شناسـنده  (»ینـده گو« یعنی یتوجه توأمان به سه عنصر ارتباط     

 ینــدفرا (»وگــو  گفــتیــانجر«و ) شــناخته شــونده (»شــنونده«
 شـکل   ینـد  فرا ین در همـ   »یتـوانش ارتبـاط   «. تاسـ ) ییشناسا

 جملـه   یـد هـا در تول    انـسان  یی توانـا  ي که فقط به معنـا     گیرد  یم
 در  یی بلکـه بـه توانـا      یست، دستور زبان مشخص ن    یکبراساس  

 و بـا مقاصـد و   یگـر  بـا اذهـان د  یرامـون،  ارتباط با جهان پ    یجادا
  .)12(شود یآرزوها و احساسات خود فرد مربوط م

  

  ییگوو اخالق گفت
 آن بـدون  یـد  و چـه در وجـه جد  یموگو چه در وجه قد     فهم گفت 

وگـو را     وگو امکان ندارد و اخالق گفـت        درك مفهوم اخالق گفت   
.  کـرد  یین تب توان  ی بهتر م  12» اخالق یدارشناسیپد«در چارچوب   

 ممتنـع  یـا وگـو را ممکـن        که گفت  ی و ارزش  ی اخالق يهایژگیو
 یشهاند و در تفکر ر و اراده معطوف به عاطفه يا  به گونهسازند یم

 را دربردارنده ی اخالق تجربه اخالقیدارشناسی پدیلسوفانف. دارند
ـ   نظري  یش پ یدرک  کـه در    داننـد   یهـا مـ    از ارزش  يبـاور   یش و پ

یکـی  از نظر   . دهد  ی خود را نشان م    »یگريد«صورت مواجهه با    
، از  » بـاور  یـا  یادراك حـس  « از سنخ    ی تجربه اخالق  از فیلسوفان 

 13 مـنعکس یشینیامور پ « ی اخالق يها ارزش لسوفی دیگر فینظر  
مواجهه «در  14یافته  اخالق بازتاب  محقق دیگر ، از نظر    »در عاطفه 
 و از نظـر   » چهـره و گفتـار     یـل،  در سه صـورت م     یگريخود با د  

 یـن به ا . 15» است ی اخالق يها  تجربه« مستتر در    پژوهشگر دیگر 
 به  یحکم اخالق  صدور   یا ی هنگام فعل اخالق   یمعنا عامل اخالق  

  .)13(گیرد ی قرار مها یه و نظریم پرداختن به مفاهيجا
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 است کـه خـود      » بر تفاوت  یاخالق مبتن  «اخالقی، باور گونه این
 انکار  ي به جا  »دیگري شناختن رسمیت به«بر   ی مبتن تفکّر ینوع

 را »تـساهل « و »رواداري« مفهـوم  توانـد   می و   آید  میشمار   او به 
 اصـالت  قبـول  و همسان بر »یگريد« قیاخال تقدم. محقق کند 

 اسـت،  مطـرح  اخالقـی  پدیدارشناسی در که آنگونه »یدگرگون«
  )14(.گشاید می »وگویی گفتاخالق « نو به طرح یافق

 هـاي جهـان  مـستقل در     یزنـدگ « از سـپهر     ی کنش انسان  هرچه
 یـک  نزد » واحـد  ی جهـان  در پیوسـته   هم  به زندگی« به   »گوناگون

 یـشتر  خـود را ب یی در عالم واقع کارآ ی مصنوع ي و مرزها  شود  می
 یـشتر  ب 16وگـویی   گفت ضرورت توجه به اخالق      دهد،  میاز دست   

اخالق « از ی امروز صورتوگویی،  گفت اخالق معنا   ین به ا  شود  می
  .)15( هستیز ن17»شدن جهانی

 دارد و   ي نهـاد  ی خصلت وگویی،  گفت اخالق   یف، تعار ینگونهبه ا بنا
اخالق در حوزه « به »یاتاخالق«و  یبا فرا رفتن از حوزه خصوص    

 ماننـد  بـه    وگـویی   گفـت  اخـالق    .)16 (شود  می یک نزد »یعموم
 یـز  و تم  یـف  متمرکز بـر تعر    تنها ی عموم ةحوز در   ی اخالق یکنش

 انتخـاب و   ي بـرا  ی امکـان  کوشـد   مـی  بلکه   یست،درست و خطا ن   
ــا ي خاکــسترفــضاهايحرکــت در   قــدرت بحــث و بــاالبردن ب

 وجـود   بـه  متنـاقض    یـا  و   متعارض هاي حل راه   یاناستدالل از م  
  .)17(آورد 

 آمـد در    یـان  از آن سخن به م     ین از ا  یش که پ  »ی ارتباط توانش«
اگر توانش  .  دارد یاتی نقش ح  »وگویی  گفتاخالق  « یافتن ینیتع

 ي باشد، مجال کمتر   یی در مرتبه باال   ی اجتماع کنشگران یارتباط
 هاي دایرهدر  معطوف   هاي  تأویل و   یرها و تفس  » معنا یلتقل« يبرا

 و  »ارتباطی فهم« دیگر عبارت به. شود  میمحدود و بسته فراهم     
 را بـه    ی اجتمـاع  هـاي   سـنت  و   هـا   ارزش باال،   »ارتباطی توانش«

 باشـند و    وگـویی   گفـت  اخالق ینده که زا  کنند  می تفسیر اي  گونه
 ی و خرده فرهنگ مـدن     یت از مدن  ی را به جزئ   وگویی  گفتاخالق  

  .)12 (کنند می یلتبد
 هـاي   زمینـه  کـه در     یـرین  د یی به عنوان آرزو   18»یفاهم انسان ت«

 و یر اســاطی، بــزرگ، مکاتــب اخالقــیــان ادی، باســتانيهنرهــا
 رفع هرگونـه مـانع در       ي و معنا  شود  می یده د ی عرفان هاي  اندیشه
 ینمحصول چنـ  ) 18. (گیرد  دربرمی را   ی گوهر انسان  یگانگیفهم  
 ایران در که القیاخ رویکرد این. است ارتباطی و اخالقی کنشی

 صـورت  و بـوده  متکـی  »فـردي  عملـی  اخالق« بر بیشتر قدیم
 يهـا   در نگرش موالنـا تفـاوت     ). 19( داشته است  »اي  اندرزنامه«

  .یابد مبنایی می
  

  ارتباطیزبان 
 ة نحـو  کـه در آن  ارتباط اسـت، ی در  بخش اساس  »یتعامل زبان «

تند و  هسیرگذار هر دو تأث  ي فرد یان و مراودات م   ی اجتماع یزندگ
 تعامـل  یـن  باشد، ا یباشناسنه ابعاد ز  ي دارا يفرد یانهر جا رفتار م   

 با توجه به ید اعتبار زبان را با   ینبه ا . کندی م یدا پ یشتري ب یتاهم
 يهـا یت آن مـورد مطالعـه قـرار داد و از محـدود            یبافت فرهنگ 

 ضرورت  ین ا ها  پژوهش ی برخ در.  فراتر رفت  ي صور یشناس زبان
 چون است، گرفته قرار ید مورد تأک  یرت خاص ما به صو  ء  در جامعه 

 یگـران  ارتبـاط و تعامـل بـا د       ي برقرار ي برا یرانمهارت فرد در ا   
 اسـت کـه آن را بـه نحـو     19»یباشناختیبعد ز« یرچنان تحت تأث  

 هـاي   ویژگـی  .)20( بـرد  ی م »استعاره« ي به سو  یرياجتناب ناپذ 
 ینـدگ  آنهـا بـا ز     تنیـدگی   و درهـم   یران و شعر در ا    یقیهنر، موس 

 بـا هنـر     یران در ا  يفردیان که اگر روابط م    دهد  می نشان   یرانیانا
ـ     یـرا  ز یـست،  نامعقول ن  شود، یسهمقا  و خـم روابـط      یچ عبـور از پ

ـ  ی تعامل يهایت روزمره و موقع   یشخص  کـه   ی کـسان  ي بـرا  ی حتّ
 و  یـار  تمـام ع   ی مهـارت  یازمنداند، ن یافته ونما   و نظام نش  یندرون ا 

بان و ارتباط متأثر از مالحظـات        ز یتماه« پسهمه جانبه است    
 باالتر از جمله اسـت و  زبان .)20(» زبان است  یل در تحل  یفرهنگ

  ).21(کند  می یدا با بافت پاي دوجانبه رابطه یدر تعامل اجتماع
 یان به نسبت م   ید موالنا با  ی ارتباط زبان منظر به    ین از ا  یبا نگاه 

 چه و عینی چهنمادها  «. داشت بیشتر توجه »نمادها «و »یمعان«
 نظـام  یـک  چـارچوب  در که هستند وکارهاي ساز باشند انتزاعی
سازند   می مربوطی را به معانینی ملموس و عییهاپدیده فرهنگی

 چنـد معنـا     ییهـا یـده کنند، پد   می  داللت یادي ز یو چون بر معان   
 یعنـی انـد،   يخود چند باز نمود    ۀ به نوب  یمعان. شوندیمحسوب م 

  .)20(»کنندی میدا بازتاب پی و انتزاعیین عي از نمادهایريدرکث

 عنـوان   بـه  یـران  در ا  ی قدرت ارتبـاط    گونه از این برخی محققان   
 ي خاص در ارتقـا  یمهارت« که   اند  کرده یاد »جادو ۀزبان به منزل  «

 ی برتر از فـرا رسـان      يا حوزه یعنی ارتباط به قلمرو هنر      یرامر خط 
 ي بـرا  یبان ز یژگی و ین ا یرش پذ با. )20(» آور است  ماللمحض  
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 موالنـا   ی آن را در زبـان ارتبـاط       ی مثـال عـال    تـوانیم   می یرانیانا
 و چنـد    ی گفتمان یلی، تمث ین، نماد ی موالنا زبان  زبان،  کردجستجو  

  . استییمعنا
 اسـت   »مقـال  یـا  قـال  زبـان « در برابر    »حال زبان« موالنا   زبان

حرف  ی ارتباط در عالم ب    ي و قادر به برقرار    ی عرفان زبانیکه  ).22(
 است کـه  ی شرح تجربه دروني برا یانی زبان ب  این.  صوت است  و

 و  ).23 ( اسـت  دور  بـه  زبان خشک علم     ی حت وم، مرس هاي  زباناز  
 .یابد می ینیت ع»یلرمز و تمث«در صورت 

 بـه  یی اروپـا هـاي  زبـان  در  »سـمبل « واژه   ي بـرا  ی معادل »رمز«
ا   گـري   ارتبـاط  نشانه و عالمت است کـه خـصلت          يمعنا دارد امـ 

 محــصور ین مفهــوم معــیــا شــیئ یــک آن در محــدوده مــدلول
 موضوع تحت صورت ظاهر یک ارائه یز ن »یلتمث«). 24(شود  نمی

 یلهوس  به ینده است که گو   »يمجاز« یا »یرتصو« و   دیگرموضوع  
 ایـن به . )24( استیگري دیز اما مقصودش چگوید،  می یزيآن چ 
 چـون    دارد یلی و تمث  ي رمز ي موالنا ساختار  ی زبان ارتباط  یبترت

 از  یزان و گر  »معنی« یا »مغز« به   متوجهارتباط از نظر او همواره      
  .)25( ظاهر استیا »پوست«
 ۀیـش  را در اندوگـو   گفت ءمقوله »یکتمات« یکردي رو با مقاله   ینا

 در »وگـو  گفـت « مفهـوم  معنا کـه     ینبه ا . است گرفته   یموالنا پ 
 به  بنا.  شده است  بندي  طبقه و   واکاوي او »عارفانه«ذهن و زبان    

شناسانه و   جز نگاه جمال   یست ن یزي چ عرفان« ید، جد هاي  نظریه
 ي در مثنـو   وگـو   گفـت  آنجا که زبان     از و   ).26(»یات به اله  يهنر
 ي و رمـز و رازهـا  هـا  ویژگـی  با   ی و زبان عرفان   دارد ی عرفان یتم

 و  بافـت وگـو و ارتبـاط در          گفـت  یم مفاه لذا است، همراه یخاص
 مـورد مطالعـه     رمـزي  هاي  داستان  و یلی و تمث  یی روا يساختارها

  .قرار گرفته است
  

  ی و زبان ارتباطی عرفان موضوعمطالعه؛ نتایج
 زبان، گـوش، چـشم،      یر نظ ي در مثنو  ی ارتباط هاي  مقوله مطالعه

 وگـو،  گفت سکوت، گفت، ی،نطق، سخن، حرف، صحبت، خاموش 
 موالنـا  یـشه  ارتبـاط در اند    ینـد  که فرا  دهد  می نشان   یلفظ و معن  
  .  استی ارتباطهاي الزام و متأثر از یعرفان یمضمون

ـ ی اعتبار، هر جا سخن از زبـان و حتـ   ینبه ا   از آن اخـالق  یش پ
 ءینه را در بافت زم    »متن« ین ا ید با یدآی م یان موالنا به م   یارتباط

 را  »ارتبـاط « یانجر  و بافت،  ینه زم یندر ا موالنا  . ید د »یعرفان«
 »ف و صـوت و گفـت      حر«ي زبانی چون    ها يبند از صورت فراتر  
  ).27(وگو را بگشاید تا بتواند افق گفت برد می

 ینانـد، بـد    جمادات ناطق  یهمه موجودات حت  : در منطق عارفان  
 سخن گفتنـشان  یت اما ماه  یند،گوی سخن م  به حقیقت  که   یمعن

 مکاشـفاتش  یان سبب موالنا در ب  ین به ا  یست،بر همگان معلوم ن   
 نـام  »یزبان محرمـ « و از  خبر دادهیعتاز صدها دهان باز در طب  

  ).28( »یهمزبان« است، نه »یهمدل« زبانبرده است که 
 و هم »يماهو«ۀ  که از نظر موالنا هم جنبي زبان رمزین اخالق
 نسبت خود که عارفانه است يها، تجربهدارد »یروش«ۀ جنب
  . داردیق عارف با حقایم مستقیارویی با رویمیمستق

 مبتنی  و  لفظ و معنا   یانم شد و مدآ  موالنا همواره در   يزبان رمز 
 نمادهـا هـستند     یندر واقع ا  . است »یلتمث« و   »ينمادپرداز« بر

 و »قالـب « لفظ نـشان دهنـد و از      بر معنا را    اولویتتوانند   یکه م 
  از نظر او سخن    . بروند »مظروف« و   »محتوا« ي به سو  »ظرف«
 هر چـه    ).29( است مفاهمه و حجاب    یقت و فرع حق   یقت حق یهسا
 الفـاظ در رسـاندن   رود، می باالتر ی و عموم  ي از سطح عاد   یمعان

  ).30(نماید می نارسا یآن معان
ارتباط از نظر موالنا شکل گفت و گویی دارد که در آن 

  :هاي ذیل قابل مطالعه است مولفه
 است؛ به تعبیر او »ضد ارتباط« هم  و »ابزار ارتباط« همزبان . 1
 .هاي دوگانه است با کاربرد»زنه سنگ آتش« و »جاروب«
است که مفهومی رازآلود و  »وجود« مثابه پرده به »زبان«. 2

 .فراتر از ابزارهاي متعارف ارتباطات انسانی دارد
 به »قصه«تمثیلی است که در آن حکایت و  و زبانی رمز. 3

 . منتقل کند»دانه« را در قالب »معنی«تواند   می»پیمانه«منزله 
اند؛ چون خارج از  ر انتقال معانیهزل، زبانی موثر د و طنز. 4

 .گیرند ازبان رسمی قرار می
وگو قدرت شکل دادن به فهم مشترك در میان  گفت. 5

هاي مختلف اجتماعی، حتی ناشنوا، کودك، زورمند، دیوانه،  گروه
گفتگو عالوه بر گفتار از ابزارها و . متعصب و عاشق را دارد

ها  اره و زبان آهنگها، زبان اش نمادهاي دیگري چون زبان رنگ
خون و «به تعبیر خود او سیالب حکت را که از . کند استفاده می

، از راه »گوشت پاره زبان«گیرد، به وسیله  سرچشمه می» روده
 .به ثمر رسد» میوه هوش«رساند تا  سوراخ گوش به باغ جان می

 .گفتن اولویت دارد بر شنیدن مخاطب محور است و. 1
نهفته است، نه در زبان گفتاري،  »ركزبان مشت« در معنا. 2

چنانکه این مفهوم در داستان موسی و شبان، و چهار نفر ترك و 
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لفظ در برابر معنا، دام و ریگ، .عرب و رومی و فارس آمده است
 .ابر و پرده، پرچین باغ، پوست و نقش و مشک آب است

هاي دیگر  ارتباطی است که گاه به زبان زبانی مثابه به سکوت. 3
 و به طور کلی، هنر به سخن »خلق«، »تنبور«، »نی«ون چ
 یا »بالغت خاموشی و شعر سکوت«این همان . آید می
 )31.(اند  است که در تفسیر زبان موالنا گفته»بوطیقاي خاموش«
مکانی؛ به این معنا که زبان گفت و گو  و زمانی ی شکنساخت. 4

ا و مقررات ه ها، تجربه مثل زبان عرفانی، رها از قیود، عادت
 »زبان بی«تواند  هم در آن می» حس«. زمانی و مکانی است

 .سخن بگوید
لب . آید نه در عزلت  بوجود می»صحبت«زبان فهم در  .5

فروبستن موالنا از سخن به معناي دوري از جماعت و گفت و 
  .گوهاي صحبت گشایانه نیست

اخالق « از الزمه شکل گیري این فرایند ارتباطی برخورداري
 ي برايایه موالنا پایشه انداخالق گفت و گو در. است» وگو فتگ

، خلق نیکو. آید شمار می به ارتباطتوانمند کردن مخاطب در 
 »شنیدن قدرت«و  .)7( آوردی را به وجود م»یدن شنیتاهل«

 رسیدن به این اهلیت .وگوست گفت گرفتن شکل الزمه یننخست
  ).27(وگوست  گفتو آمادگی درونی براي » آگاهی دل«محصول 

 و زیسته درك به نیاز موالنا ی تجربه زبانو مسأله این فهم
 مالحظات عبور از:  او داردی و اخالقعرفانی گفتمان شناخت
 الفاظ ی و حتعامیانه یرات تعباي، محاوره لغات کاربرد ي،دستور
 هاي تصویرسازي ،ها، نمادهایل و نامأنوس در کنار تمثیکرک

 است که ین نشان دهنده اي موالنا شعريدرخشان و توانمند
 با مخاطب به بتواند تا یردگی بهره می عناصر زبانتمامیموالنا از 
  .برسدو مفاهمه  مشترك يوگو زبان گفت

هاي ظاهري انسان  البته در این فرایند نباید متوقف در توانمندي
آدمی از نظر او چیزي جز خبر، آگاهی، و اندیشه نیست و . ماند
  )32.(س و عقل را در راه ارتقاي این عناصر به کار گرفتباید ح

  
  یريگ یجهنت
 است، اما محـدود     ی ارتباط يا یدهموالنا پد  ۀیش در اند  »وگو  گفت«

 اي مقولـه  وگـو  گفت. یست زبان ني ساختار يها به زبان و صورت   
 حصول به آن مستلزم     که است   »اخالقی و عارفانه یی،چند معنا «

  .»ستوگو گفتاخالق « باور و عمل به
 ی زبــانيهــا و صــورتهــا  در قالــب فــرمارتبــاطی تجربــه یــنا
، از  وگـو   فـاعالن گفـت   ء  همـه هـاي      بر کنش  یمبتنو  گنجد،   ینم

، هـم   گـران   ارتبـاط  رو در آن هم      ینست، از ا  گوینده تا مخاطب ا   
  .دارندتنیده  ي درهمها نقشزبان و هم اخالق هم زمینه،

 »گـشایانه   صحبترتباطات  ا« موالنا معطوف به     وگویی  گفت زبان
 آغـاز  »مخاطـب « اسـت، کـه از    »یتوانش ارتبـاط  « و   »فهم«و  
 ی معنـا مـدل ارتبـاط      یـن به ا . ماند  نمی اما به او محدود      شود،  می

 هـاي   الـزام  و   هـا   آموزه است که در آن      »سقراطی« یشترموالنا، ب 
 را فراهم   ی مساع یک و تشر  مفاهمه ی، که موجبات همدل   یاخالق

  .رند دایتکنند، اولو
  

  اخالقیهاي  مالحظه
در این پژوهش مروري بـا معرفـی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل                

لفین آثـار   ؤداري علمی رعایـت و حـق معنـوي مـ           اخالقی امانت 
  .محترم شمرده شده است

  
  نامه واژه

1.Communication ارتباط  
2.Communication competence توانش ارتباطی  
3. Ethical failures اخالقیي ها ناتوانی  
4. Ethical studies مطالعات اخالقی  
5. Communication studies مطالعات ارتباطی  
6.Ethical society جامعه اخالقی  
7.Dialoug گفت و گو  
8. Ethical actions اخالقیهاي  کنش  
9.Proficiencies in conversation 

  گفت و گوییهاي  توانش
10. Misunderstanding همسوء تفا  
11. Interaction همکنش  
12.Phenomenology of ethics پدیدارشناسی اخالق  
13.A priori affairs reflected in affection 

  امور پیشینی منعکس در عاطقه
14. Reflected ethics اخالق بازتاب یافته  
15.Ethical experiences  اخالقیهاي  تجربه  
16. Ethics in conversation وگویی الق گفتاخ  
17. Ethics of globalization اخالق جهانی شدن  
18. Human understanding تفاهم انسانی  
19.Aesthetic dimension بعد زیباشناختی  
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