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 چکیده

سادگی منکر آن شد وگو در عصر حاضر و در فرآیند ارتباطات جهانی، موضوعی نیست که بتوان بهاهمیت گفت

ساز نمایاند. مکتب انسانپیش برمی از که مرور زمان، نقش سازنده آن را در روابط اجتماعی هر روز بیش چرا

آید که کتاب آسمانی این نکته غافل نمانده است. از مطالعه دقیق قرآن کریم چنین برمی اسالم نیز از توجه به

نحوی است که قسمت مهمی از دعوت انبیای  وگو داشته و این توجه بهمسلمانان توجه شایانی به موضوع گفت

شود. ارائه میو برخی از دستورات الهی نیز در این قالب  است وگو طرح شدهوسیله اسلوب گفتعظام به

وگو در قرآن جنبه اجتماعی قویی به آن بخشیده که این خود یکی از وجوه تمایز قرآن با کاربرد وسیع گفت

ها تغییر کرده و در عصر متأسفانه با پیشرفت تکنولوژی نحوه ارتباط انسان سایر کتب انبیای الهی است.

ها قرار ن نیز در این میدان تحت تأثیر این گونه پیشرفتارتباطات ، ارتباط زبانی به حداقل رسیده است. مسلمانا

ترین آداب ارتباط دینی شود که صله رحم، یکی از با ارزشای که در نهایت تأثر گاهی دیده میاند به گونهگرفته

این است که قرآن کریم چه نوع  این پژوهش،سؤال اساسی یابد. در حد ارتباط تلفنی و ارسال پیامک تنزل می

ها توان یابد، در ارائه داده است تا آدمی در پرتو آن مهارت ،مؤثرصحیح و هایی را برای ارتباط کالمی ارتمه

 ؟و پیام خود را به راحتی به دیگران برساند هدینوع خود به مقصود و مطلوبش رسبا هم  گووگفت

آیات، باشد که از طریق مراجعه به می تحلیلی ای و به صورتکتابخانه روش تحقیق در این پژوهش روش

-و تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده صورت می مطرح شده در این زمینهمستندات و مباحث روایات، 

 پذیرد.
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