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Abstract
Paying attention to the issue of effective communication is an issue that 
is always considered as an important principle in human interactions; Be-
cause man is a social being that is defined by interaction with others. 
Effective communication is one of the successful skills in interactions, 
which is not only considered a sign of human courtesy and intelligence, 
but is also effective in their mental health. Therefore, the present study, 
using descriptive-analytical method, tests the hypothesis that the ways of 
communication between Prophet Suleiman and the Queen of Sheba in 
Surah Namal have a high exemplary power; In such a way that by refer-
ring to it, behaviors, beliefs and attitudes can be changed in the field of 
communication and interactions can be given a divine color along with 
peace and success. The result is that in the communication between these 
two Quranic characters, audience awareness, foresight, respect for polite-
ness, seriousness in words, acceptance of criticism, trust and support have 
been the main pillars of communication. Therefore, as one of the many 
factors in godliness and happiness, it is possible to direct communication 
towards influence by raising awareness, education and culturalization of 
these components in the society.
Keywords: Surah Namal, Hazrat Suleiman, Queen of Sheba, effective 
communication, target audience.
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الگوی ارتباط مؤثر در سوره مبارکه منل 
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چکیده   
اهتمام به مســئله ارتباط مؤثر، موضوعی است که همواره به عنوان اصلی مّهم در تعامالت 
بشری به شــمار می رود؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی است که به واسطه تعامل با دیگران 
تعریف می شود. برقراری ارتباط مؤثر، یکی از مهارت های موفقّیت آمیز در تعامالت است که 
نه تنها نشانه ادب و شعور انسان تلقی می شود، بلکه در سالمت روانی آن ها نیز مؤثر است. 
از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد 
که شــیوه های ارتباطی حضرت سلیمان با ملکه سبأ در ســوره نمل از توان الگویی باالیی 
برخوردار است؛ به گونه ای که با استناد به آن می توان رفتارها، باورها و نگرش ها را در حوزه 
ارتباطات تغییر داد و به تعامالت، رنگ الهی همراه با آرامش و موفقّیت بخشید. نتیجه آنکه 
در ارتباطات این دو شــخصیت قرآنی مخاطب شناسی، دوراندیشی، رعایت ادب، سنجیدگی 
در کالم، انتقادپذیری، اعتماد و حمایت گری از ارکان اصلی ارتباط مؤثر بوده اســت. از این 
رو به عنوان یکی از عوامل متعدد در الهی شــدن و ســعادتمندی می توان با آگاهی بخشی، 
تعلیم و فرهنگ سازی این مؤلفه ها در جامعه، ارتباطات را به سمت تأثیرگذاری هدایت نمود.

واژگان کلیدی: ســوره نمل، حضرت سلیمان، ملکه ســبأ، ارتباط مؤثر، مخاطب شناسی، 
اعتماد.
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1. مقدمه
انســان موجودی است که به واسطه اجتماعی بودنش باید در تعامل با دیگران باشد تا از 
این منظر پیام های خود را به دیگران انتقال دهد؛ از این رو خودِ برقراری ارتباط دارای اهمیّی 
غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت ارتباط مؤثر را بیشتر می نماید، ارائه الگو ها و شیوه هایی 
اســت که با مبانی و پیش فرض های صحیح حاصل شــده باشد تا روابط را به سوی تداوم، 
کارآمــدی و رضایت الهی جهت دهد. قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت گر به این مســئله 
توجه ویژه نموده است. از این رو در سوره نمل به مسئله برقراری ارتباط حضرت سلیمان 
با ملکه ســبأ پرداخته اســت که با بهره گیری و کاربست آن ها در زندگی فردی و اجتماعی 
مقدمه عاقبت بخیری انســان ها را فراهم می سازد؛ زیرا ارتباطات کالمی و غیرکالمی مؤثر نه 
تنها کلید طالیی موفقیّت در زندگی فردی، اجتماعی و شغلی است بلکه باعث عزت نفس، 

مثبت اندیشی، شکوفایی استعداد و در نهایت احساس رضایت از زندگی نیز می شود.
ذکر این مطلب ضروری اســت که اگرچه عوامل بســیار زیادی در برقراری ارتباط مؤثر 
نقش دارند، اّما نگارنده در پژوهش حاضر تالش نمود براســاس گفتمان قرآنی سوره نمل 
این فرآیند را مورد تحلیل و بررســی قرار دهد تا الگویی قرآنی را به تمام کسانی که طالب 
ارتقاء ســطح ارتباطی خود هستند، ارائه دهد. به گونه ای که با آگاهی بخشی، فرهنگ سازی 
و آمــوزش  بتوان فرهنگ برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد را با اســتناد به آموزه های ارتباطی 

حضرت سلیمان و ملکه سبأ در بین افراد نهادینه نمود. 
از این رو با توّجه به جایگاه مّهم ارتباطات در زندگی انســان ها و نقش مّهم آن در تکامل 
معنوی افراد، نگارنده بر آن شد تا با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی_تحلیلی و بررسی آیات 
15 تا 44 سوره نمل به این پرسش ها پاسخ دهد: شاخصه های اصلی ارتباط مؤثر در تعامالت 
حضرت سلیمان و ملکه سبأ چیست؟ در سوره نمل شیوه های ارتباطی حضرت سلیمان و ملکه 
سبأ چه نقشی را در شناخت شخصیت طرفین ایفا می نماید؟ مخاطب شناسی، دوراندیشی و 
رعایت ادب از منظر سوره نمل چه تأثیری بر بهبود کیفیت ارتباطات دارد؟ سنجیدگی کالمی، 
انتقادپذیری و اعتماد چه نقشی را در سوق دادن ارتباطات به سمت کارآمدی و سعادت مندی 
دارد؟ تا از رهگذر آن الگویی ارتباطی را در خصوص چگونگی ارتباطات این دو شــخصیت 
قرآنی و شــناخت ابعاد و گستردگی آن به خوانندگان ارائه دهد؛ تا با کاربست آن در زندگی، 
عالوه بر رســیدن به آرامش و تعادل در شخّصیت فردی و اجتماعی، الگویی متفاوت از یک 

انسان موفق و الهی نیز در جامعه اسالمی به نمایش گذاشته شود.

1. 1. پیشینه تحقیق
دانش ارتباطات، یکی از زیرشاخه های علوم اجتماعی به شمار می آید که از دهه50 میالدی 
مورد توّجه جدی دانشمندان غرب واقع شد. )ساروخانی، 1375: 15( از این رو از مباحث 
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رمن مهّمی اســت که تحقیقات فراوانی در خصوص آن انجام شــده اســت که به مّهم ترین و 
مرتبط ترین این تحقیقات اشاره می شود.

1- عباسی و آزادگان )1391( در مقاله »بررسی تطبیقی داستان دیدار حضرت سلیمان و 
ملکه سبأ در قرآن، تورات و منابع اسالمی« به بررسی شباهت ها و تفاوت های دیدار حضرت 

سلیمان با ملکه سبأ از حیث ساختار و روش در قرآن و تورات پرداخته اند.
2- نادری و بهجت پور )1397( در مقاله »نگرشــی کاربردی به رفتارشناسی ملکه سبأ در 
تعامل با مردم در تفسیر آیات 23_24« با تحلیل رفتارشناسی ملکه سبأ به دو رویکرد متفاوت 
دست یافته اند: برخی او را فردی مستبد معرفی نموده اند و برخی حاکمیت او را مورد تأیید 

خداوند قرار داده اند.
3- شریفی )1396( در مقاله »مهارت های ارتباطی در قرآن« به صورت مبسوط به بررسی 
برخی از آیات قرآن کریم در خصــوص مهارت های رفتاری_کالمی و غیرکالمی پرداخته 

است.
پژوهش حاضر حاصل مطالعات قرآنی و تفاسیر معتبر در حوزه ارتباطات حضرت سلیمان 
و ملکه ســبأ است. از این رو در این مقاله تالش شده است با تحلیل آیات 15 تا 44 سوره 
نمل به صــورت کاربردی و علمی، مؤلفه های مّهم ارتباطی این دو شــخصیت قرآنی، در 
راســتای تأثیرگذاری و کارآمدی تبیین گردد تا با تعلیم و نهادینه ســازی آن ها در بین افراد 
و مبلغان دینی، ارتباطی الهی در بین افراد حاصل گردد، همین مســئله وجه تمایز این کار 

تحقیقی با سایر پژوهش ها و نوین بودن آن را مشخص می نماید.

2. مباحث نظری پژوهش

2. 1. الگوی ارتباطی
الگوها، دستورالعمل های جزئی  برای عمل و رفتار هستند که به افراد تعلیم می دهند برای 
رســیدن به مقصود و مقصد مورد نظر باید چه بکنند از این رو الگوی ارتباطی به مجموعه 
فعالیت ها و تدابیری که فرد را به اهداف معینی می رساند، اطالق می شود. )امین زاده، 1376: 
13( طبق تعریف ارائه شــده الگوهای ارتباطی غالباً بر چهــار اصل ارتباط با خود، ارتباط 
با دیگران، ارتباط کالمی و ارتباط غیرکالمی اســتوار اســت که بیان می کنند نه تنها بعضی 
از اعمال، بلکه تمام رفتارهایی که توســط انســان ها انجام می شود بر طبق یک برنامه ریزی 
قبلی اســت. این برنامه ریزی ها گاه کنترل شده و گاه ناخودآگاه می باشند. از این رو به بشر 
می آموزند که چگونه رفتارهای نامطلوب خود را تغییر دهند و به رفتارهای آتی خود، تأثیر 

مثبت بگذارند. )ر.ک. معدلی، 1393: 48(
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2. 2. ارتباط موثر
واژه »ارتباط« از نظر لغوی واژه ای عربی از باب افتعال و ماده »ربط« اســت که به معنای 
محکم کردن، ثابت کردن، بســتن )ابن منظــور، 1414: 302/7-303( بــه کار می رود و در 
زبان فارســی به معنای ربط دادن، رابطه، بستگی، پیوستگی، پیوند )معین، 1388: 1636/2( 
آورده شــده اســت و در زبان التین از لغت »commicat« گرفته شده که به معنای ارتباط 
برقرارکردن، تماس گرفتن، گفتگوکردن، مکاتبه کردن، ارتباط داشتن، پیوندداشتن، رابطه داشتن 
و تما س داشتن )حق شناس و دیگران، 1381: 270( استعمال می شود. این واژه در اصطالح 
رشــته ای از فعالیت های هدف دار اســت که تنها یک رخداد _یعنی چیزی که اتفاق بیفتد_ 
نیست )ساغروانیان، 1369: 54(، بلکه کلیه فعالیّت های گفتاری، نوشتاری، کرداری، حرکتی، 
که برای انتقال معنا و مفهوم و یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار گرفته می شود را در بر 

می گیرد. )فرهنگی، 1386: 3/2(
همچنین مقصود از ارتباط مؤثر این است که فرستنده پیام، بتواند منظور خود را به گیرنده 
پیام برساند. اما این فقط یکی از معیارهای مؤثر بودن است؛ زیرا یک ارتباط، زمانی می تواند 
مؤثر باشــد که محرک آغازگر به عنوان فرستنده پیام، با محرک دریافت کننده پیام به عنوان 
گیرنده در یک راســتا قرار گیرند؛ یعنی معنا و مفهومی که در ذهن فرستنده پیام است و یا 
قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت و نشان می دهد، یکی باشد. )فرهنگی، 

)45-37/1 :1387

2. 3. انواع ارتباطات 
ارتباطات به دودسته کلی ارتباط کالمی و غیر کالمی تقسیم می گردد که در ادامه به تبیین 

آن ها پرداخته می شود.

2. 3. 1. ارتباط کالمی 
ارتباطات کالمی مجموعه روابطی هستند که از طریق گفتن و گفتگو حاصل می شوند که 
اســاس آن ها بر زبان گذاشته شده اســت. در ارتباط کالمی، با استفاده از زبان که مرکب از 
لغت ها و دســتور زبان است اطالعاتی بیان می شود؛ سپس برای بیان فکر، کلمه ها بر اساس 
قوانین مرتب می شوند. در نتیجه بخش های مختلف یک گفتار دارای ترتیب مناسب و پیام 
به شکلی شــفاهی یا کتبی منتقل می گردد. )رضائیان، 1374: 150-151( به عبارتی ارتباط 
کالمی، فعالیّتی اجتماعی است که طی آن افراد با استفاده از اندام های گفتاری خود، اصواتی 
را تولید می کنند که در ترکیب با هم معنادار هستند و از این طریق پیامی را که برای خود و 

دیگران اهمیت دارد، انتقال می دهند. )گیل و رادمز، 1384: 212(
تبیین تعریف فوق نشان می دهد که در ارتباطات کالمی زبان نقش دوجانبه ای را بر عهده 
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رمن دارد؛ زیرا از یک سو منشأ ارتباط است و اندیشه پیام دهنده را به گیرنده بیان می کند و از سویی 
دیگر، مخاطب طرف گفتگو اســت و به او پاسخ می دهد. از این رو مهارت های چهارگانه 
گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن برآمده از ارتباطات کالمی هستند. )معتمدنژاد،1371: 71( 
در ایــن نــوع ارتباط، خود کالم مورد توّجه اســت و لحن کالم، تنــدی و نازکی صدا در 
ارتباطات غیر کالمی، مورد توّجه قرار می گیرد. سخن و کالم برای فرستنده ی پیام در گفتار 
و نوشتار و برای گیرنده ی پیام در شنیدن و خواندن منعکس می گردد. محققان، عموماً بر این 
باور هستند که انسان ها در ابتدا برای برقراری ارتباط به طرز حرکت اندام بدن اتکا می کردند 
و بعد رمزی را قرارداد کردند که به وسیله ی آن می توانستند ارتباط گفتاری نیز برقرار کنند. 
)برکو و دیگران، 1386: 101( الزم به ذکر اســت؛ هــدف از ارتباطات کالمی ایجاد کردن 
زمینه ای برای مبادله ی آزاد اندیشه هاســت. در زندگی انسان ها هیچ رفتار ارتباطی به اندازه 
ارتباطات کالمی وسعت و تأثیر ندارد و هیچ پدیده ی ارتباطی تا این اندازه با زندگی انسان 
عجین نیســت. )میلر، 1368: 39( در اهمیّت ارتباط کالمی همین بس که خداوند در قرآن 
کریم پس از ذکر خلقت انسان، از نعمت بیان1 یاد می کند؛ زیرا انسان ها به وسیله سخن گفتن 

شناخته؛ و از اندیشه ها، عقاید و نوع تفکراتش پرده برداشته می شود.

2. 3. 2. ارتباط غیرکالمی
ارتباطات غیرکالمی به کلیه ی پیام هایی که افراد عالوه بر خود کالم، آن ها را مبادله می کنند، 
گفته می شــود )برکو و دیگران، 1386: 118( که از طریق کلیه ی محرک های بیرونی، غیر از 
نوشــتار و گفتار صورت می گیرد. در برخی از منابع به نوع غیرکالمی »زبان بدن« نیز گفته 
می شود. )بولتون، 1388: 123( از آنجایی که ارتباطات انسانی فراتر از کالم است، بسیاری از 
اندیشه ها و احساس های بشری از طریق ارتباطات غیر کالمی منتقل می شود. البته اختالف 
بیــن ارتباطات کالمی و غیرکالمی فقط در رفتار و گفتار نیســت، به عنوان نمونه صحبت 
کردن نیز آمیخته با عناصر غیرکالمی چون تُن صدا، ســکوت های بین جمله ها و... اســت. 
)محســنیان راد، 1369: 247( از این رو می توان زبان بدن )حرکت گفتاری( صداهای آوایی 
)شبه اصوات(، فضا )مجاورت( زمان، شامه، زیبایی شناسی، مشخصات فیزیکی و مصنوعات 
را از کانال هــای ارتباط غیرکالمی معرفی نمــود )برکو و همکاران، 1386: 152( و مواردی 
چون تبّســم، بازوان از هم باز، خم شــدن به جلو، لمس کردن، تماس چشمی و سر تکان 
دادن را از جمله تســهیل کنندگان بُعد غیر کالمی ارتباط دانســت. )گابور، 1389: 19-13( 
رفتارهای غیرکالمی به طور معمول اطالعات ارزشــمندی را درباره احساسات دیگران در 
اختیار افراد قرار می دهند و نقش مّهمی را در بسیاری از تعامالت اجتماعی از قبیل جذابیت 
فردی، نفوذ اجتماعی، کمک رســانی و پرخاشگری ایفا می کنند؛ عالوه براین، مشکل است 

1( ﴿َخَلَق اْلِنْساَن/ َعلََّمُه الْبَيان﴾ )الرحمن/2-3(؛ »انسان را آفرید/قرآن را تعلیم فرمود.«
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بتــوان این عالیم را از دید دیگران مخفی نگه داشــت. )آذربایجانی، 1382: 39( از این رو 
نقش نشانه های غیرکالمی در ارتباطات و انتقال پیام به دیگران بسیار مّهم و تأثیرگذار است.
بر این اساس، ارتباط غیرکالمی یکی از مؤثرترین و مّهم ترین راه ها برای درک احساسات 
و عواطف دیگران است؛ زیرا گاه افراد به طور مستقیم، تمایلی برای ابراز احساسات درونی 
خود ندارند. این درحالی اســت که توّجه به رفتارهای غیرکالمی اطالعات ارزشمندی را از 
احساســات درونی افراد در اختیار ما می گذارد که از طریق کالم قابل دسترسی نیست. در 
قرآن کریم تعداد زیادی از آیات به طور مســتقیم و غیر مستقیم بر ارتباط غیرکالمی داللت 
می کنند. در این آیات حالت چهره1 حرکات چشــم2 شیوه راه رفتن3 و.. به عنوان مؤلفه های 

ارتباط غیرکالمی معرفی شده است.

2. 4. الگوی ارتباطی حضرت سلیمان و ملکه سبأ در سوره نمل 
یکی از پارامترهای مّهمی که علم ارتباطات به آن می پردازد؛ نحوه برقراری ارتباط مؤثر با 
دیگران است که این کار به وسیله الگوبرداری از نمونه های موفق با توّجه به هدف صورت 
می گیــرد. )بندلر و گریندر، 1975: 10( برای تحقق این هدف، الگوهای مّهم ارتباطی مانند 
»NLP«4 در ارتباط کالمی از متامدل ها و ویژگی های فطری که در همه انســان ها یکســان 
اســت استفاده می کند. همچنین از ویژگی های فیزیولوژی بدن مثل حاالت چهره، ماهیّت و 
کیفیت حرکت های بدن در جهت تحقق ارتباط مؤثر الگوبرداری می نماید؛ زیرا الگوبرداری 
سبب می شود که در کوتاه ترین زمان، نتایج برجسته ای به دست آید. )رضائیان، همان: 60-

)69
»متامدل ها الگوهایی هستند که دارای بار معنایی خاص می باشند به همین منظور موجب 
جهت دهی ذهن مخاطب می شوند. )برن، 1387: 47( در واقع متامدل طرحی در کالم و زبان 
اســت که بر اساس کاربرد اصول الگوسازی در سطح جهان بنا شده است و مجموعه ای از 
طرح های کالمی و پرسش هایی است که زبان را به تجربه مرتبط می سازند.« )اکانر و مک در 
موت، 1378: 27( متامدل ها در گفتمان قرآنی عالوه بر حفظ تداوم و تکامل حیات جسمی 
و روحی انسان، تأثیر بسزایی را در شناخت افراد از یکدیگر دارد. ﴿َو لَتَْعِرفَنَُّهْم في  لَْحِن الَْقْوِل 
ُ يَْعَلُم أَْعمالَُكم﴾ )محمد/30(؛ »هر چند می توانی آن ها را از طرز سخنانشــان بشناسی و  َو اللَّ
خداوند اعمال شما را می داند.« تأمل در این آیه بیانگر آن است که با توّجه به گفتار و لحن 
افراد، می توان به جوهره وجودی و شــخصیّت افراد پی برد؛ زیرا یکی از مّهم ترین ابزارهای 

1( محمد/ 30، مزمل/22، حج/72، عبس/1.
2( توبه/127، انبیاء/21، مریم/96.

3( فرقان/63، اسراء/37.
4( الگوی ارتباطی »NLP« متد جدیدی در علم ارتباطات است که به وسیله آن می توان نگرشی را تقویت و یا تغییر داد. این مدل 
ارتباطی دنیای بیرون را تغییر نمی دهد، بلکه به مخاطب کمک می نماید که شیوه ی نگرش و درک خود را از دنیای بیرون تغییر دهد. 

)ردی و برتون، 1393: 16(
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رمن راهیابی به درون افراد توّجه به شیوه ی گفتاری و رفتاری آن ها می باشد. )یاوری، 1380: 19(
بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در سوره نمل نشان می دهد که حضرت سلیمان )ع( 
از نظر شــخصیتی فردی است که به دانایی و علم شهرت دارد. ﴿َو لََقْد آتَْينا داُوَد َو ُسَلْيماَن 
َلنا َعلى  َكثِيٍر ِمْن ِعباِدهِ الُْمْؤِمنِيَن﴾ )نمل/15(؛ »و ما به داوود و  َِّذي فَضَّ ِ ال ِعْلمــًا َو قاال الَْحْمُد لِلَّ
سلیمان، دانشی عظیم دادیم؛ و آنان گفتند: »ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری 
از بندگان مؤمنش برتری بخشــید« و علت نکره آمدن »علم« اشاره به عظمت و اهمیت آن 
دارد )طباطبایــی، 1417: 495/15( و ملکه ســبأ، مظهر بارز یک زن مدیر، مدبر و با درایت 
و صلح دوست است. )ســید قطب، 1368: 171( بی تردید چنین زنی باید هشیار، زیرک و 
کاردان باشــد تا بتواند بر سرزمین سبا حکمرانی نماید. )ستاری، 1381: 132( حاصل آنکه 
تبیین الگوی ارتباطی این دو شخصیت قرآنی عالوه بر ترسیم شیوه های ارتباطی صحیح در 
راستای کارآمدی، می تواند افراد را در پیشبرد اهداف خود هدایت نماید؛ تا عالوه بر کسب 
موفقیت در امور دنیوی به تعالی اخروی و معنوی نیز بیانجامد. در حقیقت ســوره نمل با 
آیات روشــن خویش الگویی از ارتباطات را به انســان ها ارائه می نماید که تمسک به آن ها 
انسان  را از تاریکی ها به سوی نور، هدایت می کند. از این رو، تبیین و تحلیل آن ها در راستای 

تأثیرگذاری بر مخاطب امری ضروری است.

2. 4. 1. مخاطب شناسی )شخصیت شناسی(
مخاطب شناسی از مّهم ترین شاخص های الگوی ارتباطی است که موجب می گردد انسان 
در تعامل با دیگران، میزان خرد آن ها را سنجیده و به اندازه عقل مخاطب و درک صحیح از 
تفاوت اســتعداد و توان وجودی انسان ها، با آن ها گفتگو نماید؛ زیرا توّجه به سطح و درک 
مخاطــب، نیازها، عالیق و گرایش های او، از عناصــر تحکیم بخش و تأثیر گذار در ارتباط 

کالمی است که خود به عنوان الگویی مؤثر در فرآیند ارتباطی تلقی می شود.
بر اســاس الگوی ارتباطی »اِن اِل پی« باید در انتخاب مخاطب دقّت الزم صورت گیرد، 
دلیل این مســئله از نظر علم پزشکی و با توّجه به عملکرد سلول عصبی، موسوم به نورون 
آینه ای قابل اثبات است. محققان در خصوص عملکرد این نورون به این نتیجه دست یافته اند 
که وقتی افراد در جمعی قرار می گیرند، نورون های آینه ای به صورت ناخودآگاه تحت تأثیر 
آن جمع می شود و باعث می گردد پس از مدتی فرد مخاطب، خصوصیات مشترکی نسبت 
به جمع پیدا نماید. )هیز، 2010: 576( از سویی توّجه به خصوصیات مخاطب عامل مّهمی 
در افزایش تأثیر پیام ارتباطی و درک مخاطب می باشد؛ زیرا انتخاب هر پیامی برای انتقال با 
مخاطب آن پیام، ارتباط تنگاتنگی دارد. از این رو اگر متکلم پیام خود را بر همان اساسی که 
مخاطب باور دارد، انتقال دهد. فرآیند تأثیرگذاری به مراتب عمیق تر و ارتباط از پیوســتگی 
مداوم تری برخوردار خواهد گشــت. )کولتز، 1369: 49( به عبارتی گوینده باید سطح درک 
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شــنونده پیام را در نظر بگیرد و در خور فهم او سخن بگوید؛ زیرا بی توّجهی به این مسئله 
مانع بزرگی را در روابط میان فردی به وجود می آورد. )رضازاده گلی، 1387: 72(

توّجه به این شــیوه ارتباطی به اندازه ای حائز اهمیّت اســت کــه در آموزه های حضرت 
ســلیمان )ع( از آن به عنوان یک  اصل مّهم در ارتباطات قلمداد شــده است؛ چراکه وقتی 
حضرت از اخبار هدهد مبنی بر خورشید پرست بودن اهالی سرزمین سبأ خبر داد، حضرت 
ِحيم؛  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ َُّه بِْسِم اللَّ َُّه ِمْن ُسَلْيماَن َو إِن نامه ای را برای ملکه سبأ با این محتوا نوشتند: ﴿إِن
ِمين﴾ )نمل/30-31( این نامه از سلیمان است، و چنین می باشد:  أاَلَّ تَْعُلوا َعَليَّ َو أْتُونِي ُمْســلِ
به نام خداوند بخشنده مهربان؛ توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید، و 
بسوی من آیید در حالی که تسلیم حّق هستید« و به هدد چنین مأموریت می دهند: ﴿اْذَهْب 
بِِكتابِــي هذا فََألِْقْه إِلَْيِهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانُْظْر ما ذا يَْرِجُعوَن﴾ )نمل/28( این نامه مرا به ســوی 
ایشان، یعنی ملکه سبأ و مردمش ببر و نزد ایشان بینداز و خودت را کنار بکش و در محلی 
قــرار گیر که تو آنان را ببینی، آن گاه ببین چه عکس العملی از خود نشــان می دهند، یعنی 

وقتی بحث در میان آنان درگیر می شود با هم چه می گویند؟« )طباطبایی، 1374: 509/15(
تحلیل این آیه نوعی درایت و مخاطب شناســی حضرت ســلیمان را نشان می دهد؛ زیرا 
حضرت به هدهد مأموریت می دهد که وقتی نامه را رساند در محلی قرار بگیرد به گونه ای 
که دیده نشــود اما بتواند ســخنان ملکه با همراهانش را بشنوند. این تدبیر حضرت، نوعی 
جمع آوری اطالعات از مخاطب را نماینگر می نماید که در پیشبرد ارتباط به سمت کارآمدی 
نقش بسیار مّهمی را ایفا می نماید. در حقیقت حضرت با ارزیابی عکس العمل و رفتار ملکه 
ســبأ و همراهانش قصد تحلیل شخصیت ملکه را داشــتند تا با داده های دریافتی از میزان 
درک و فهم آن ها به گفتگو و مناظره بنشیند. در مقابل نیز ملکه سبأ برای ارزیابی شخصیت 
و اهداف حضرت ســلیمان با مشورت بزرگان کشور، هدایای گران بهایی را برای حضرت 
ِّي ُمْرِسَلٌة إِلَْيِهْم بَِهِديٍَّة فَناِظَرٌة بَِم   فرستاد تا واکنش او را نسبت به این هدایا ارزیابی نماید ﴿َو إِن
يَْرِجُع الُْمْرَسُلوَن﴾ )نمل/35(؛ »و من )اکنون جنگ را صالح نمی بینم،( هدیه گرانبهایی برای 
آنان می فرســتم تا ببینم فرستادگان من چه خبر می آورند )و از این طریق آن ها را بیازمایم(« 
تا بدین وســیله دریابد که قصد اصلی حضرت سلیمان از این نامه چه بوده است. در بینش 
مخاطب شناسی ملکه سبأ، این اندیشه موج می زند که اگر سلیمان هدیه ها را قبول نماید او 
پادشــاهی اســت که قصد تصرف دارد و اگر نپذیرد، نشان می دهد که در گفته خود صادق 

است و پیامبر خداست.
تبیین فوق نشان می دهد که مخاطب شناسی یا همان شخصیت شناسی از ارکان اصلی هر 
ارتباطی تلقی می شود به گونه ای که به وسیله آن می توان در خصوص شیوه، تکنیک و روند 
ادامه ارتباطات تصمیم گیری نمــود و از چالش های ارتباطی جلوگیری نمود. حاصل آنکه 
برای تحقق یک ارتباط مؤثر ابتدا باید به ارزیابی شــخصیت طرف مقابل پرداخت تا بدین 



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11

پاییز و زمستان
1401

197

 ��
لا

ی�گ
ا 
بتر

اط�
ؤم

 ا�
 ر�

بس
ه�

بتر
�را
مه

رمن وســیله الگویی مطابق با عکس العمل های مخاطب ارائــه نمود تا با نفوذ  بر افکار و رفتار 
مخاطب، او را در مسیر اهداف خود قرار داد.  

2. 4. 2. دوراندیشی
»دوراندیشــی با استناد به کالم امام علی )علیه السالم( ﴿الَْحْزمُ  النََّظُر فِي الَْعَواقِِب َو ُمَشاَوَرُة 
َذِوي الُْعُقوِل﴾ )تمیمی آمدی، 1410: 105( به معنای توّجه داشتن به فرجام کارها و مشورت 
کردن با خردمندان اســت و دوراندیش فردی اســت که عاقبت کارها را در نظر می گیرد و 

درباره پایان کار فکر می کند و نتیجه را در می یابد.« )معین، 1388: 1574/2(
وقتی فردی از فضیلت اخالقی دوراندیشــی در ارتباطــات کالمی و غیرکالمی خویش 
برخوردار باشد، یعنی ادراک و احساس آن فرد در خدمت هدف های اخالقی، تحت تعلیم و 
نظم درآمده اند. به گونه ای که این احساسات به قضاوت و تصمیم مسئوالنه منجر می گردد. 
توّجه به این امر مّهم در ارتباطات به تمایالت و مسئولیت های شخص، شکل معینی می بخشد 
و عالوه بر کسب موفقیت در امور ارتباطی به بسط دامنه ی امور اخالقی نیز منجر می شود. 
)پاتریک، 1378: 63( در واقع افراد دور اندیش در مقایســه با دیگران، تصویر شفاف تری را 
از گفتارها، رویدادها و رفتارها از خود بروز می دهند از این رو موفقیّت بیشــتری در روابط 

فردی و شغلی بدست می آورند.
مطالعات صورت گرفته در سوره نمل نشان از دوراندیشی حضرت سلیمان و ملکه سبأ در 
راستای ارتباط مؤثر و کارآمد دارد؛ دور اندیشی حضرت در آزمودن هدد و ملکه سبأ کامال 
مشهود اســت. ﴿قاَل َسنَْنُظُر أَ َصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن الْكاِذبِين﴾ )نمل/27(؛ »)سلیمان( گفت: ما 
تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی یا از دروغگویان هستی؟« تفسیر و تحلیل این آیه حاکی 
از درایت و دور اندیشــی حضرت در رفتار و ارتباط با هدد را نشان می دهد؛ زیرا حضرت 
سلیمان داوری درباره هدهد را به آینده محول نمود، چون هدهد بر گفته های خود شاهدی 
نیاورد، بــه همین دلیل وعده داد که به زودی درباره ســخنانش تحقیق می کند تا صدق و 
کذب گفته هایش معلوم گردد )طباطبایی، 1417ق: 509/15( و در رفتار با ملکه سبأ تصمیم 
می گیرند پیش از هر اقدامی ابتدا با ارسال یک نامه به ارزیابی و تحلیل رفتار او بپردازد. ﴿ثُمَّ 
تَــَولَّ َعْنُهْم فَانُْظْر ما ذا يَْرِجُعون ﴾ )نمل/28(؛ »در گوشــه ای توقّف کن ببین آن ها چه عکس 

العملی نشان می دهند«. 
دوراندیشی ملکه سبأ نیز از چگونگی برخورد با نامه حضرت سلیمان مشهود است؛ ایشان 
پس از دریافت نامه بزرگان قوم خود را فراخواند و خطاب به آن ها چنین بیان نمود: ﴿قالَْت 
ِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتاٌب َكِريم ﴾ )نمل/29(؛ »ای اشــراف؛ نامه پرارزشــی به سوی من  يا أَيَُّها الَْمَلُ إِن
افکنده شــده است.« بعد از ذکر محتوای نامه سلیمان، رو به سوی آن ها کرد و چنین گفت: 
﴿قالَْت يا أَيَُّها الَْمَلُ أَْفتُونِي فِي أَْمِري ما ُكْنُت قاِطَعًة أَْمراً َحتَّى تَْشَهُدوِن﴾ )نمل/32(؛ »ای اشراف 
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و صاحب نظران، رأی خود را در این کار مهم برای من ابراز دارید که من هیچ کار مّهمی را 
بی حضور شما و بدون نظر شما انجام نداده ام.«

ملکه با این نظرخواهی قصد داشــتند عالوه بر تثبیت موقعیت خود و جلب نظر بزرگان؛ 
میزان هماهنگي آن ها را با تصمیمات خود نیز مورد مطالعه و بررســی قرار دهند. در واقع 
ملکه سبأ با این تدبیر و دوراندیشی، هم پیچیدگی مسأله را به آن ها گوشزد نمود و هم آن ها 
را به این نکته توّجه داد که باید در اظهار نظر خویش دقت به خرج دهند تا راه خطا نپویند 
)طباطبایی، 1417ق: 454/15(؛ زیرا ملکه، از محتوای نامه حضرت متوجه شــد در صورت 
عدم پذیرش ســخنان ســلیمان وارد جنگ بزرگی خواهد شد. این درحالی بود که سران و 
ٍة َو أُولُوا بَْأٍس َشِديد﴾  بزرگان کشور تمایل به جنگ با سلیمان داشــتند ﴿قالُوا نَْحُن أُولُوا قُوَّ
)نمل/33(؛ »گفتند: ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم.«  و چون ملکه این 
را فهمیده بود ابتدا از مذمت جنگ  کردن برای آن ها سخن گفت: ﴿قالَْت إِنَّ الُْمُلوَك إِذا َدَخُلوا 
ًَّة َو َكذلَِك يَْفَعُلون﴾ )نمل/34( یعنی، جنگ عاقبتی ندارد،  َة أَْهلِها أَِذل قَْريًَة أَْفَسُدوها َو َجَعُلوا أَِعزَّ
مگر غلبه یکی از دو طرف و شکســت طرف دیگر. به عبارتی جنگ یعنی فســاد قریه ها و 
شــهرها و ذلت عزیزان آن و چون چنین است، نباید بدون تحقیق اقدام به جنگ کرد، باید 
نیروی خود را با نیروی دشــمن بسنجیم، اگر تاب نیروی او را نداشتیم، تا آنجا که راهی به 
صلح و ســلم داریم اقدام به جنگ نکنیم، مگر اینکه راه، منحصر به جنگ باشد )طباطبایی، 
1417ق: 513/15( و اینگونه با دوراندیشی خویش اشراف را از جنگ با سلیمان بازداشت.

 تحلیل و تفسیر آیات ذکر شده حاکی از آن است که ملکه سبأ بعد از مشورت با درباریان 
خود نظرش این شــد که درباره سلیمان تحقیق بیشتری کند و کسی را نزد او بفرستد تا از 
حال او و مظاهر نبوت و ســلطنتش اطالعاتی به دســت آورده، برایش بیاورد، تا او به یکی 
از دو طرف جنگ یا تسلیم رأی دهد. از این رو پیش از هر حرکتی تصمیم می گیرند که به 
ارزیابی اهداف سلیمان در قالب ارسال هدایای گران بها بپردازند. تصمیم ارسال هدیه به جای 
اعمال جنگ و قدرت جسمانی در سیاست ملکه سبأ عالوه بر دوراندیشی، توانایی مستقل 

او در فرمان بردن عاقالنه در امور مادی و معنوی را نیز نشان می دهد. )ودود، 1395: 93(
حاصل آنکه دوراندیشــی در ارتباطات به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند تعامالت را 
به ســمت دوستی و یا دشمنی سوق دهد. از این رو از ارکان اصلی یک ارتباط مؤثر قرآنی 
تلقی می گردد. حضرت ســلیمان با دوراندیشی خود توانستند بدون جنگ ملکه ای را یکتا 
پرست نمایند و ملکه سبأ با هوش و درایت سیاسی و ارتباطی خویش نه تنها از بروز یک 
جنگ ویران کننده خودداری نمودند؛ بلکه با ارزیابی شــخصیت و اهداف حضرت سلیمان 
در قالب ارسال هدایا، قصد دیدار با او را نمودند و این همان تحقق ارتباط مؤثر در راستای 
دوراندیشی است که نشان می دهد وارد شدن در یک ارتباط بدون تأمل و دوراندیشی در آن، 
همانند حرکت کردن در مسیری بدون مقصد است که می تواند انسان را به سقوط بکشاند.
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رمن 2. 4. 3. رعایت ادب 
»ادب در لغــت به معنای ظرافت و به نیکویی به موضوعی پرداختن اســت )ابن منظور، 
1414ق: 206/1( و در اصطالح به معنای ظرافت گفتار و به نوعی فصاحت و بالغت کالم 
در ســخن گفتن است؛ بدین معنا که اگر انسان توانســت مفهومی را با ظرافت به مخاطب 

خویش انتقال دهد، ادب گفتاری را رعایت نموده است.« )جوادی آملی، 1389: 18(
ادب و احتــرام به عنوان یکی از زمینه های اصلــی ارتباط موفق، موجب ایجاد و تقویت 
بازخوردهای مثبت و به دنبال آن پرورش صمیمیّت اجتماعی می شــود، به عبارتی ادب و 
احترام در گفتار و رفتار به بهینه ســازی محیط اجتماعی کمک می کند )ابوالقاسمی، 1389: 
49-60( از سویی ادب و عفت در کالم نشانه ی عزت نفس و رشد شخّصیتی گوینده است 
که موجب تقویت احترام متقابل، تأثیرگذاری و جذابیت گفتاری می شــود )مکارم شیرازی، 
1363: 289/17(؛ چراکه هر انسانی به شخصیت خود عالقمند است و انتظار دارد که دیگران 
شــخصیت او را محترم شمرده و با ادب و احترام با او رفتار نمایند. روشن است، هر میزان 
که این احترام بیشــتر و رفتار دیگران با وی مؤدبانه  و محترمانه باشــد او نیز متقاباًل به این 
احترام گذاری جواب مثبت خواهد داد و ارتباط ســازنده تری برقرار خواهد کرد و در مقابل 
از کســانی که به او احترام نمی گذارند و یا به او اهانت می کنند دوری و قطع رابطه خواهد 

نمود. )کول، 1383: 125-124(
جستجو در مهارت های ارتباطی سوره نمل ما را به ادب ملکه سبأ در چگونگی برخورد با 
نامه حضرت سلیمان می رساند تا جایی که هنگام خواندن نامه برای اشراف و سران قوم با 
ِّي أُلِْقَي  کالمی کوتاه، ساده و موقر نامه را کریم و ارزشمند تلقی می کنند. ﴿قالَْت يا أَيَُّها الَْمَلُ إِن
إِلَيَّ ِكتاٌب َكِريم﴾ )نمل/29( این آیه حاکی از گفتار و رفتار ملکه سبأ است، که به مردمش از 
رســیدن چنین نامه ای و کیفیت رسیدن آن و نیز مضمون آن خبر می دهد و نامه را به اینکه 
نامه ای است کریم  توصیف می کند. )طباطبایی، 1417ق: 509/15( با ارزش تلقی کردن نامه 
از سوی ملکه سبأ عالوه براینکه ادب سیاسی1 ایشان را در جایگاه یک پادشاه بیان می کند؛ 
می تواند به خاطر سخاوت و کریم بودن فرستنده ی نامه و یا به خاطر محتوای نامه نیز باشد. 
)ابن عاشــور، 1420: 253/19( در چرایی اهمیت و ارزشــمندی خطاب و رفتار ملکه سبأ 
باید عنوان نمود که عادت حکمرانــان بر این بود که از موضع قدرت برخورد می کردند و 
جواب هایشان به پیامبر زمانه بسیار تند بود و دعوت آن ها را به ایمان صراحتاْ رد می کردند. 
اما ملکه با تدبیری که به خرج داد متوجه شد که هدف حضرت سلیمان مانند سایر پادشاهان 
تصرف و کشورگشــایی نیست و همین رفتار و ادب سیاســی سعادت و آرامش دنیوی و 

معنوی را برای او و مردم سرزمینش به ارمغان آورد. 

1( ادب سیاسی به حسن معاشرت در تعامالت سیاسی اطالق می شود )دهخدا، 1377: ج1، ص106(.
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در خصوص ادب سیاسی حضرت سلیمان نیز می توان به نحوه برخورد و گفتگوی ایشان 
ا َرأَتُْه َحِسبَْتُه  ْرَح فََلمَّ با ملکه ســبأ در هنگام ورود به قصر اشــاره نمود: ﴿قيَل لََها اْدُخلِي الصَّ
ٌد ِمْن قَوارير﴾ )نمل/44(؛ »به او گفته شد: "داخل  َُّه َصْرٌح ُمَمرَّ ًة َو َكَشَفْت َعْن ساقَْيها قاَل إِن لُجَّ
حیاط )قصر( شو!" هنگامی که نظر به آن افکند، پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود 
را برهنه کرد )تا از آب بگذرد؛ اّما ســلیمان( گفت: ")این آب نیست،( بلکه قصری است از 

بلور صاف!"
 تبیین و تفســیر آیه نوعی ادب سیاســی حضرت در قبال ملکه را نمایان می نماید؛ زیرا 
بررسی و مطالعات صورت گرفته در آداب استقبال از بزرگان نشان می دهد که وقتی بزرگی 
بر کســی وارد می گشت به رسم ادب خدمتکاران در محل ورود آن فرد و همراهانش قرار 
می گرفتند و با احترام و ادب آن ها را به داخل راهنمایی می کردند. )ر.ک. طباطبایی، 1417: 

)366/15
تحلیل این مطالب بیانگر آن است که نیکو سخن گفتن و استفاده از واژه ها و کلمات زیبا از 
مصادیق مّهم ادب کالمی به شمار می روند؛ زیرا واژگان زیبا با نقش و تأثیر عاطفی و روانی 
که دارند، می توانند باعث ایجاد صمیمیت، دوســتی و تداوم رابطه ها شوند )رضازاده گلی، 
1387: 42( و نیکو سخن گفتن به عنوان یکی از زمینه های اصلی ارتباط مؤثر، موجب ایجاد 
و تقویت بازخوردهای مثبت و به دنبال آن پرورش صمیمیت اجتماعی می شود به گونه ای 
که با حذف آن، ارتباط بیشتر جنبه تحکم و پرخاشگرانه به خود خواهد گرفت. حاصل آنکه 
ادب رفتاری و استفاده از الفاظ نیکو در برقراری ارتباط مؤثر، یکی از ویژگی های انسان های 
هوشــمند و عاقبت اندیش اســت؛ زیرا چنین فردی به جهت مجهــز بودن به مهارت های 
ارتباطی به موفقیّت بیشتری در ارتباطات خود دست خواهد یافت که سنجیدگی در کالم و 

رفتار نمونه ای از آن است.

2. 4. 4. سنجید گی در کالم و رفتار 
استواری و ســنجیدگی، از دیگر مؤلفه های ارتباط مؤثر در تعامالت کالمی و غیرکالمی 
اســت. بدین شکل که اگر گوینده قبل از آنکه سخنی بر زبانش جاری شود، بیندیشد و بر 

اساس انصاف و حق سخن بگوید، سخنی سنجیده و محکم بکار برده است.
ســخن سنجیده در فرآیند ارتباطی به اندازه ای اهمیّت دارد که در گفتمان قرآنی از آن به 
َّذيَن آَمنُوا بِالَْقْوِل  ُ ال عنوان یک نعمت برای کسانی که ایمان آوردند تعبیر می شود. ﴿يُثَبُِّت اللَّ
نْيا َو فِي اْلِخَرِة﴾ )ابراهیم/27(؛ »خداوند کســانی را که ایمان آوردند، به  الثَّابِِت فِي الَْحياِة الدُّ

خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، هم در این جهان و هم در سرای دیگر استوار می دارد.«
مقصود از »قول ثابت« در این آیه، بیان کلمه اســت؛ کلمه ای که بر اســاس اعتقاد و عزم 
راسخ استوار بوده و صاحبش پای آن می ایستد و عماًل از آن منحرف نمی گردد. )طباطبایی، 
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رمن 1417ق: 51/12( به عبارتی به وسیله آن روحش آرامش می یابد )طبرسی، 1377: 248/2(
تنظیم ارتباطات بر اساس ســنجیدگی از شرط های اجتناب ناپذیر رابطه مفید و اثربخش 
است که قاطعیت آن را مستحکم تر می نماید؛ تمسک حضرت سلیمان به همین اصل ارتباطی 
ســبب گردید ملکه ســبأ در مورد نامه و محتوای آن بیندیشــد و به مشورت با خردمندان 
سرزمین خود بپردازد؛ زیرا حضرت در نامه خویش خطاب به ملکه سبأ چنین فرموده بود: 
ِحيم ؛ أاَلَّ تَْعُلوا َعَليَّ َو أْتُونِي ُمْسلِِميَن﴾ )نمل/30-31(؛  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ َّه  بِْسِم اللَّ َُّه ِمْن ُسَلْيماَن َو إِن ﴿إِن
»این نامه از سلیمان است به نام خداونده بخشنده مهربان، توصیه من این است که نسبت به 

من برتری جویی نکنید، و بسوی من آیید در حالی که تسلیم حّق هستید.«
از ســویی وقتی ملکه سبأ متوجه شد که هدف ســلیمان مانند سایر پادشاهان تصرف و 
کشورگشــایی نیست تصمیم به دیدن او نمود. حضرت برای سنجیدن عقل و هوش ملکه، 
تخت او را با اندکی تغییر به قصر آورد تا بدین وسیله ملکه را مورد آزمون قرار دهد که با 
ُروا  دیدن تخت و تغییرات اعمال شــده روی آن آیا به قدرت خداوند پی می برد؟ ﴿قاَل نَكِّ
َِّذيَن ال يَْهتَُدوَن﴾ )نمل/41( به عبارتی قصد سنجش  لَها َعْرَشــها نَْنُظْر أَ تَْهتَِدي أَْم تَُكوُن ِمَن ال

رفتارعقلی و سیاسی او را داشتند.
ا جاَءْت قِيَل أَ هَكذا  زمانی که تخت ملکه سبأ را به نزد او آورند و از او سؤال نمودند: ﴿فََلمَّ
َعْرُشــِك﴾ )نمل/42(  که آیا تخت اوست یا خیر؟ ملکه نه تصدیق و نه تکذیب کرد بلکه 
گفت گویا همان است و این اوج سنجیدگی در کالم و رفتار ملکه سبأ را نشان می دهد؛ چرا 
که ایشــان ازسبک مغزی و تصدیق بدون تحقیق اجتناب نمودند، از این رو از تعبیر تشبیه 
َُّه ُهو﴾ )نمل/41( که ناشــی از اعتقادات ابتدایی که هنوز وارسی نشده و در قلب جای  ﴿َكَأن
نگرفته اســت اســتفاده می کنند. )طباطبایی، 1417ق: 521/15( سنجیدگی سخن ملکه سبأ 
منجر به ســربلندی ایشان از آزمون حضرت سلیمان و سعادتمندی او گردید. حاصل آنکه 
هر رفتار و کالمی باید به گونه ای باشد که شنونده را در مرتبه نخست مجذوب، سپس آن را 
به تفکر و تّدبر وا دارد تا رفتاری ســنجیده محسوب گردد؛ چراکه در این صورت است که 
می توان از تأثیرگذاری ارتباطات و کارآمدی آن ســخن به میان آورد. تحلیل مطالب فوق ما 
را به جایگاه نقد در ارتباط مؤثر می رساند؛ زیرا نقد سازنده عالوه بر اینکه افراد را به تفکر 

و تأمل در سخنان گوینده ترغیب می نماید آن ها را آماده تغییر نیز می کند. 

2. 4. 5. انتقادپذیری
»نقد در لغت به معنای جداکردن و شناخت درست از نادرست است )ابن منظور، 1414ق: 
239/3( و فرد انتقادپذیر به کسی می گویند که عیوب خود را می پذیرد.« )دهخدا، 1377: 245/1(
انسان موجودی است که فطرتاً گرایش به کمال و سعادت دارد و برای دستیابی به آن از 
انگیزاننده های گوناگونی کمک می گیرد و موانع رسیدن به کمال را کنار می نهد تا زمینه رشد 
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و بالندگی فردی و پیشرفت اجتماعی خویش را فراهم سازد. از جمله این انگیزاننده ها که در 
مسیر تکامل انسانی و پیدایش حیات طیبه اجتماعی او نقشی مّهم و بنیادی دارد، مسأله نقد 
و انتقادپذیری است؛ زیرا پذیرش انتقاد و نصیحت مشفقانه، خصلتی انسانی و اسالمی است 
و بیشترین نقش را در فرو نشاندن آتش اختالف و آسیب های فردی و اجتماعی دارد؛ زیرا 
نقد منصفانه مایه ی کمال و رشد رفتارها و عملکردهاست. عالوه بر آن انتقادپذیری زمینه ساز 

بسیاری از خوش بینی ها و امیدواری ها نسبت به اصالح امور است. )حق پناه، 1393: 3(
ذکر این مطلب اهمیت دارد که نقد و انتقادپذیری، از مّهم ترین صفات زندگی اجتماعی و 
اخالقی انسان است که اگر تحقق یابد، نقش مّهمی را در تعالی شخصیت او خواهد داشت 
تا حدی که راهنمای سعادت و کمال او می شود؛ زیرا انسان موجودی حقیقت جو و حق گرا 
است که برای شناخت حقایق و تمییز حق از باطل باید روحیه انتقادپذیری داشته باشد اما 
این مسئله هرگز به معنای عیب گیری نیست؛ زیرا انتقاد به معنای شیء را در محک قراردادن 
و به وسیله محک زدن به آن سالم و ناسالم را تشخیص دادن است. )مطهری، 1380: 171(

مطالعــات صــورت گرفته در فرآیند ارتباطی حضرت ســلیمان و ملکه ســبأ حاکی از 
ِّي  انتقادپذیری ملکه در قبال نقد حضرت به دینش اســت. مؤید این مطلب عبارت ﴿َربِّ إِن
َظَلْمُت نَْفِسى﴾ )نمل/44( است که وقتی حضرت سلیمان حقایق را به ملکه شناساند و او را 
به کیش خود دعوت کرد ملکه ســبأ نقد سلیمان به دینش را پذیرفت و این عبارت را بیان 
نمود. در این آیه ملکه سبأ ظلم به خودش و قومش را  به خاطر آتش پرست بودن، می پذیرد 
و به آن اعتراف می کند. )زمخشری،1407: 370/3( این انتقاد پذیری ملکه، سبب گردید که 
در مرحله نخست از شرک مبرا و در مرحله بعدی وجودش به ایمان حق تعالی آراسته گردد 

که همان مقام توحید است. )ابن عاشور، 1420ق: 269/19(
تحلیل نقد حضرت سلیمان به آتش پرستی ملکه سبأ و انتقادپذیری ایشان نشان می دهد که 
اگر فرهنگ نقدکردن و پذیرفتن نقد به درستی بیان و ترسیم گردد، شناخت کاستی ها و تالش 
برای زدون آن تحقق می یابد که خود گامی مّهم و اساســی در رســیدن به سعادت فردی و 
اجتماعی است که نمونه عینی آن را در داستان ملکه سبأ و عاقبت بخیری آن ها می توان دریافت 

که نتیجه شخصیت شناسی ملکه نسبت به هدف حضرت سلیمان و اعتماد به او است. 

2. 4. 6. اعتماد 
»اعتماد به معنای باور و اتکاء به کسی است که بر اساس آنچه از او انتظار می رود، عمل 
می کنــد. این باور بر مبنای این احتمال اســت که فرد با اقدام یا خــودداری از کارهای به 
خصوصی از آســیب زدن به دیگران خودداری می کنــد.« )نوتیوم بارت، 1387: 13( اعتماد 
آفرینی و کســب اعتماد مخاطب از عوامــل مّهم در برقراری ارتباط مؤثر اســت. اعتماد، 
زمینه ســاز پیوند میان انسان هاست و برای رشد و گســترش روابط جنبه ضروری دارد، به 
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رمن طوری که شــکل گیری هرگونه رابطه ای بدون وجود اعتماد ناممکن است؛ هر چه این عامل 
قوی تر باشد، رابطه نیز وسیع تر خواهد بود و هر گاه اعتماد رو به کاهش بگذارد روابط بین 
افراد نیز به طور چشــم گیری کاهش می یابد. از طرفی اعتماد عاملی اســت که فرد باید در 
جریان ارتباط آن را کسب نماید. به عبارتی گفتار، رفتار و کنش های دو طرف ارتباط است 
که سطح اعتماد را در روابط افزایش یا کاهش می دهد )ر.ک.گیتومر جفری، 1389: 6-22(؛ 
زیرا در فرآیندهای ارتباطی این اعتماد اســت که افراد را ترغیب به معاشــرت، سخن گفتن 
و صمیمیــت با دیگران می کند و اگر اعتماد اولیه در هر ارتباطی شــکل نگیرد به صراحت 

می توان عنوان نمود که اصاًل ارتباط سازنده ای محقق نگردیده است. 
تحلیل آیات ارتباطی ســوره نمل نشان از اعتماد دو طرفه حضرت سلیمان با همراهانش 
و ملکه ســبأ با بزرگان دارد؛ مؤید این ادعا اعتماد حضرت به گفته شخص صاحب علو در 
َّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن الِْكتاِب أَنَا آتيَك بِِه قَْبَل أَْن يَْرتَدَّ إِلَْيَك  آوردن تخت ملکه می باشــد: ﴿قاَل ال
ا ِعْنَدُه قاَل هذا ِمْن فَْضِل َربِّي ﴾ )نمل/40(؛ »)اّما( کســی که دانشی از  ا َرآُه ُمْســتَِقرًّ َطْرفَُك فََلمَّ
کتاب )آســمانی( داشت گفت: "پیش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد!" 
و هنگامــی که )ســلیمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پابرجــا دید گفت: "این از فضل 
پروردگار من است."« همچنین مشورت ملکه با بزرگان قوم خویش از دیگر مواردی است 
که این مسئله را اثبات می نماید. ملکه سبأ وقتی نامه سلیمان را دریافت نمود بزرگان سرزمین 
خود را فراخواند و در مورد محتوای نامه و پاســخ به سلیمان به مشورت با آن ها پرداخت. 
ُدون﴾ )نمل/32(؛ »)سپس(  ﴿قالَْت يا أَيَُّها الَْمَلُ أَْفتُونِي فِي أَْمِري ما ُكْنُت قاِطَعًة أَْمراً َحتَّى تَْشــهَ
گفت: "ای اشراف )و ای بزرگان( نظر خود را در این امر مهّم به من بازگو کنید، که من هیچ 
کار مهّمی را بدون حضور )و مشورت( شما انجام نداده ام ."« این کالم ملکه نشان از اعتماد 

او به بزرگان دارد؛ چراکه در غیر آن از ایشان مشورت نمی خواست.
پس از مشورت ملکه، بزرگان در پاسخ به این اعتماد به ملکه دلگرمی می دهند و می گویند: 
ٍة َو أُولُوا بَْأٍس َشِديٍد َو اْلَْمُر إِلَْيِك فَانُْظِري ما ذا تَْأُمِرين﴾ )نمل/33( از نظر  ﴿قالُوا نَْحُن أُولُوا قُوَّ
نیروی جسمی و تعداد افراد بسیار هستیم. همچنین دارای قدرت جنگی نیز می باشیم اما در 
نهایت اختیار با توســت که صلح کنی یا وارد جنگ با ایشان شوی در هر صورت ما از تو 
تبعیت می کنیم. )بیضاوی، 1418: 159/4( این کالم نشــان از اعتماد بزرگان به ملکه را دارد 
که نتیجه اعتماد و مشورت ایشان با خردمندان می باشد که نشان از کارآمدی اعتماد دو طرفه 

در تحقق ارتباطی مؤثر و سعادتمند را دارد.
از سویی تحلیل آیات فوق ما را به اصل حمایت گری در فرآیند ارتباطات سوق می دهد؛ 
زیرا هر انســانی در یک رابطه سالم و مؤثر نیاز به بســتری دارد که عالوه بر آرامش گری، 
احســاس امنیت را نیز تجربه نماید. به بیانی ســاده تر نیازمند افرادی اســت که در شرایط 
ســخت و بحران های عاطفی و اجتماعی پشــتیبان و حامی او باشد. به همین دلیل در این 
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آیه حمایت گری یکی از شاخصه های مهم رفتاری بزرگان با ملکه سبأ می باشد که ناشی از 
اعتماد طرفین به یکدیگر است که بدون درنظر گرفتن آن ، ارتباطات به نحو مؤثر و مستمری 
شکل نخواهد گرفت. از این رو نه تنها موجبات آزار روحی و جسمی افراد را در بر می گیرد 
بلکه فراتر از آن انســان را از شکل گیری ارتباطات ســازنده که دربردانده آرامش دنیوی و 

سعادت اخروی است نیز باز می دارد.

نتیجه گیری 
در این پژوهش با استناد به سوره نمل و تفسیر و تحلیل آن  از منظر روان شناختی و ارتباطی، 
نشــان داده شد که آموزه های ارتباطی حضرت ســلیمان و ملکه سبأ که بر پایه ی شناخت 
و تحلیلی عمیق از ابعاد شــخصیتی طرفین شــکل گرفته، مؤلفه هایی را به عنوان برقراری 
ارتباط مؤثر مانند مخاطب شناســی، دوراندیشی، رعایت ادب، سنجیدگی در کالم و رفتار، 
انتقادپذیری و اعتماد ارائه نموده است. برای حصول به این مؤلفه های قرآنی، آیات 15 تا 44 
سوره نمل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا با شناسایی شیوه های مؤثر ارتباطات حضرت 
سلیمان و ملکه سبأ و بررسی تأثیرگذاری آن ها بر روی رفتارهای اجتماعی، شاهد تغییرات 
هدفمند در حوزه ارتباطات میان فردی باشــیم. این آموزه های ارتباطی که تنها نمونه هایی از 
آن  در این نوشتار بیان گردید مؤید یافته های آن دسته از روانشناسان و جامعه شناسانی است 

که در حوزه علوم رفتاری، رفتارهای انسانی را مورد پژوهش قرار داده اند.
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رمن تبیین و نتیجه نهایی

مؤلفه های ارتباط 
مؤثر در سوره نمل

آثار و نتایجملکه سبأحضرت سلیمان)ع(

مخاطب شناسی

﴿اْذَهْب بِِكتابِي هذا فََألِْقْه 
إِلَْيِهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانُْظْر ما ذا 

يَْرِجُعوَن﴾ )نمل/28(

ِّي ُمْرِسَلٌة إِلَْيِهْم بَِهِديٍَّة  ﴿َو إِن
فَناِظَرٌة بَِم يَْرِجُع الُْمْرَسُلوَن﴾ 

)نمل/35(

۱- سنجش درک، عقل و میزان شعورمندی 
مخاطب

۲- آگاهی از نیازها، عالیق و گرایش های 
طرفین

اعتقادی،  فردی،  اطالعات  جمع آوری   -۳
اخالقی و شخصیتی

دوراندیشی

﴿ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانُْظْر ما ذا 
يَْرِجُعون ﴾ )نمل/28(

﴿قالَْت يا أَيَُّها الَْمَلُ أَْفتُونِي فِي 
أَْمِري ما ُكْنُت قاِطَعًة أَْمراً َحتَّى 

تَْشَهُدونِ ﴾ )نمل/32(

هوشمند  و  تصمیم های صحیح  اتخاذ   -۱
در ارتباطات

اجتماعی  فردی،  موفقیت های  کسب   -۲
و شغلی

رابطه های  در  انسجام  و  استقرار   -۳
اجتماعی

رعایت ادب

ا  ْرَح فََلمَّ ﴿قيَل لََها اْدُخلِي الصَّ
ًة َو َكَشَفْت َعْن  َرأَتُْه َحِسبَْتُه لُجَّ
ٌد ِمْن  َُّه َصْرٌح ُمَمرَّ ساقَْيها قاَل إِن

قَوارير﴾ )نمل/44(

ِّي أُلِْقَي  ﴿قالَْت يا أَيَُّها الَْمَلُ إِن
إِلَيَّ ِكتاٌب َكِريم﴾ )نمل/ 29(.

۱- ایجاد و تثبیت بازخوردهای مثبت
و  ارتباطی  بهینه سازی  محیط های   -۲

اجتماعی
تقویت  و  کالم  در  تاثیرگذاری   -۳

جذابیت های گفتاری و رفتاری

سنجیدگی در 
کالم و رفتار

َّه  بِْسِم  َُّه ِمْن ُسَلْيماَن َو إِن ﴿إِن
ِحيم ؛ أاَلَّ تَْعُلوا  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ اللَّ

َعَليَّ َو ْأتُونِي ُمْسلِِميَن﴾ 
)نمل/31-30(

ا جاَءْت قِيَل أَ هَكذا  ﴿فََلمَّ
َعْرُشِك﴾

َُّه ُهو«  )نمل/42( »َكَأن
 

ــاد در  ــان و اعتم ــش، اطمین ۱-تأمین آرام
روابــط

۲- تداوم  دوستی ها و صمیمیت ها
۳- ایجاد و تقویت اعتماد در ارتباطات

انتقادپذیری
ِّي َظَلْمُت نَْفِسى﴾ ــــــــ ﴿َربِّ إِن

)نمل/44(

۱- رشد و بالندگی فردی
۲- پیشرفت در امور اجتماعی و شغلی
۳- تکامل معنوی

اعتماد

َّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن  ﴿قاَل ال
الِْكتاِب أَنَا آتيَك بِِه قَْبَل أَْن 
ا َرآُه  يَْرتَدَّ إِلَْيَك َطْرفَُك فََلمَّ

ا ِعْنَدُه قاَل هذا ِمْن فَْضِل  ُمْستَِقرًّ
َربِّي ﴾ )نمل/40(

﴿قالَْت يا أَيَُّها الَْمَلُ أَْفتُونِي فِي 
أَْمِري ما ُكْنُت قاِطَعًة أَْمراً َحتَّى 

تَْشَهُدون﴾ )نمل/32(

۱- ایجاد استحکام و پیوند در ارتباطات
۲- ایجاد مهر، محبت و همدلی در 
ارتباطات 
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