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محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان
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سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طّلب مدارس علمّيه

به سوي
پژوهش
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گوش	دادن	 بد	 به	 نتيجه	 در	 و	 مي	كنند	 گوش	ندادن	
دچار	و	معتاد	مي	شوند.	اين	گونه	بيزاريها	به	سبب	
يا	 رفتار	 به	 نسبت	 عاطفي	 عكس	العملهاي	 بروز	
مي	شود.	 ايجاد	 شنونده	 در	 گوينده	 كيفّيت	صداي	
شما	مي	توانيد	نزد	خود	استدالل	كنيد	كه	واقعًا	براي	
چه	به	حوزه	آمده	ايد؟!	آيا	آمده	ايد	تا	از	اين	و	آن	
خوشتان	بيايد؟!	يا	سرگرم	باشيد؟!	يا	از	ريخت	و	
براي	 عكس،	 به	 يا	 شويد؟!	 دلخور	 بعضيها	 قوارة	
مهارتهايي	 و	 اطالعات	 و	 حقايق	 و	 دانش	 كسب	
فراهم	مي	كند؟	 شما	 براي	 محيط	 اين	 كه	 آمده	ايد	
بنابراين	هر	گاه	به	سخنراني	يا	بحثي	گوش	مي	دهيد،	
خود	را	چون	پژوهنده	اي	فرض	كنيد	كه	با	فّعالّيتي	
علمي	درگير	است.	بدين	ترتيب	مانع	دخالت	عواطف	

و	هيجانات	احساسي	خود	خواهيدشد.

5  كم توجهي به ظواهر گمراه كننده
بايد	اراده	كنيد	تا	فضا	و	نماي	از	پيش	ساخته	شدة	
خود	را	كه	بر	اساس	ظاهر	و	حاالت	شخصي	گوينده	
است،	كنار	بگذاريد.	حتي	اگر	اين	كار	نيازمند	تحّمل،	
صبر	و	تمركز	باشد،	اجازه	ندهيد	احساسات	منفي	
را	 گوينده	اي،	شما	 نحوة	صحبت	 يا	 ظاهر	 درباره	
از	دريافت	پيام	او	منصرف	كند.	همچنين	سعي	كنيد	
فريب	ظاهر	جذاب	گويندگان	را	نخوريد.5	بدانيد	كه	
فكرهاي	قوي	و	مفيد،	ممكن	است	در	جمله	بنديهاي	

نازيبا	در	آيند.

6  همگامي و همراهي با گوينده
همراهي	با	آهنگ	بيان	و	سرعت	كالم	سخنران،	
حين	 در	 است.	 مؤّثر	 بسيار	 گوش	دادن،	 خوب	 در	
اختيار	 به	 سرعت	 تعيين	 نوشته،	 يك	 خواندن	
از	 قسمتي	 خواننده	 اگر	 عالوه	 به	 است.	 خواننده	
نوشته	را	نفهمد،	مي	تواند	مروركند	و	آن	را	دوباره	
اگر	درست	فهميده	 ادا	شد،	 اّما	سخني	كه	 بخواند؛	
سرعت	 رفته	است.	 دست	 از	 هميشه	 براي	 نشود،	
برابر	 در	 بنابراين	 است.	 اختيار	سخنران	 در	 كالم	
هشيار	 بايد	 مي	گويد،	 شتابان	سخن	 كه	 گوينده	اي	
از	 را	 او	 سخن	 مهّم	 نكته	هاي	 تا	 باشيد	 مواظب	 و	
دست	ندهيد،	به	ويژه	اگر	ضمن	گوش	دادن،	يادداشت	
در	 چه	 و	 نوشتن	 در	 چه	 بايد	 برمي	داريد،	 هم	
گوش	كردن	با	او	هماهنگ	باشيد	و	بر	سرعت	خود	
چنان	 درس،	 كالس	 در	 اساتيد	 از	 برخي	 بيفزاييد.	
به		سرعت	سخن	مي	رانند	كه	تقريبًا	غير	ممكن	است

	

5.	اميرالمؤمنين	علي)ع(	مي	فرمايند:	»انُظْر	إلي	ما	قاَل	
َو	ال	َتْنُظْر	إلي	َمْن	قاَل«.

يادداشت	 هم	 و	 گوش	داد	 هم	 واحد	 آِن	 در	 بتوان	
برداشت.	در	چنين	وضعي،	از	استاد	خود	بخواهيد	

كه	شمرده	تر	سخن	بگويد.

7  قضاوت پس از گوش كردن
كه	 گوش	مي	كنيم	 اشخاصي	 صحبت	 به	 گاهي	
بيشتر	 حالت	 اين	 در	 مخالفيم.	 آنان	 فكر	 طرز	 با	
سخناني	را	مي	شنويم	كه	با	آنها	مشكل	داريم؛	زيرا	
تمايل	طبيعي	ما	مجادلة	فكري	با	گوينده	و	رّد	تمام	
اين	عكس	العملها	 از	 هيچ	يك	 اّما	 است.	 او	 گفته	هاي	
را	 فرصتي	 هيچ	 نبايد	 ما	 كه	 چرا	 نيست؛	 مناسب	

براي	يادگيري	از	دست	بدهيم.
تمام	 به	 ابتدا	 كه	 است	 آن	 سزاوار	 بنابراين	
صحبتهاي	او	گوش	كنيم؛	سپس	به	قضاوت	نهايي	
بپردازيم.6	درست	تر	آن	است	كه	بكوشيم	ديدگاه	هاي	
بفهميم،	شواهد	و	مداركش	را	محك	بزنيم	و	 را	 او	
قضاوت	 ارزيابي	كنيم؛	سپس	 را	 او	 استدالل	 نحوة	
ذهني	خود	را	بسازيم.	اگر	به	عقايد	خود	اطمينان	
مخالف	 نظرّيه	هاي	 به	 گوش	دادن	 از	 نبايد	 داريم،	
خود	 عقايد	 صّحت	 از	 اگر	 و	 داشته	باشيم	 هراس	
مطمئنيم،	ضروري	است	كه	حرف	ديگران	را	بهتر	
ذهنهاي	 فقط	 كه	 فراموش	نكنيد	 بشنويم.	 بيشتر	 و	

خالي،	مي	توانند	بسته	باشند.

8  توّجه به علئم غير كلمي پيام
به	 پيام،	 كالمي	 غير	 بخش	 به	 بايد	 گوش	دهنده	
اندازة	قسمت	كالمي	توّجه	كند.	توّجه	به	نحوة	گفتن	
از	 بسياري	 از	 را	 گوش	دهنده	 گوينده،	 حاالت	 و	
ـُن	صدا،	 نكات	ناگفته	آگاه	مي	سازد.	حاالت	چهره،	ت
فهم	 در	 اندامها	 و	وضعّيت	 اشاره(	 و	 حركات)ايما	
مطلب،	بسيار	مؤّثر	است.	گاهي	بعضي	از	آدميان	
چيزي	را	مي	گويند	كه	تنها	شنوندگاِن	آگاه	مي	توانند	

آنچه	را	كه	واقعـًا	منظور	آنهاست،	دريابند.

9  تمركز
كه	شنوندگان	مجّرب،	سعي	نمي	كنند	همة	 گفتيم	
مسائل	 بر	 بلكه	 جذب	كنند؛	 را	 گوينده	 يك	 كلمات	
اگر	 مي	شوند.	 متمركز	 نطق	 يك	 برجستة	 و	 ويژه	
حواس	پرتي	گوينده	زياد	نباشد،	بايد	بتوانيد	با	كمي	

زحمت	به	نكته	هاي	اصلي	او	پي	ببريد.

كه	 شنيدم	 حكما	 از	 را	 »يكي	 مي	گويد:	 سعدي	 	.6
نكرده	است،	 اقرار	 به	جهل	خويش	 مي	گفت:	هرگز	كسي	
مگر	آن	كس	كه	چون	ديگري	در	سخن	باشد،	همچنان	

ناتمام	گفته،	سخن	آغازكند«.

ايده	هايي	 سخن،	 آغاز	 در	 گوينده	 يك	 معمواًل	
براي	ربط	نكته	هاي	اصلي	ارائه	مي	كند.

خود	 از	 صحبت	مي	كند	 شخصي	 كه	 هنگامي	
بپرسيد:

نكات	مهّم	صحبت	او	چه	چيزهايي	است؟
دليل	و	برهان	و	عناصر	كمكي	او	چيست؟
نقطة	مثبتي	كه	مورد	نظر	اوست،	چيست؟

نقطة	ضعفي	را	كه	تذّكر	مي	دهد،	كدام	است؟

در	حالي	كه	گوينده	مشغول	سخن	گفتن	است،	
مي	توانيد	در	ذهن	خود	به	پرسشهاي	باال	پاسخ	دهيد	
به	 يا	 او،	 در	طي	صحبتهاي	 را	 پاسخهاي	خود	 يا	
يادداشت	كنيد.	 تمام	كرد،	 را	 اينكه	صحبتش	 محض	
كه	 عباراتي	 يا	 كليدي	 كلمات	 نوشتن	 با	 كار	 اين	

گوينده	به	كار	مي	برد،	امكان	پذير	است.

10  يادداشت برداري
براي	 درست	 راهي	 صحيح،	 يادداشت	برداري	
تقويت	تمركز	فكر	و	دنبال	كردن	عقايد	و	افكار	گوينده	
است.	اين	روش	شما	را	وادارمي	كند	تا	شنونده	اي	
ماهر	و	خاّلق	شويد.	به	جاي	تهّية	فهرست	تفصيلي	
عمده،	 نكات	 به	 تنها	 جمالت،	 كامل	 ثبت	 و	 مطالب	
عبارات	كليدي	و	نشانه	هاي	اختصاري	اكتفا	كنيد.	

بروشور	 زمينه،	 اين	 در	 بيشتر	 آگاهي	 براي	
شمارة	5	را	مالحظه	كنيد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	رضائيان،	علي؛	مباني مديريت رفتار سازماني؛	
تهران،	انتشارات	سمت،	صص	302-322.

ترجمة	 سخنراني؛	 هنر  اِي؛	 استفن	 لوكاس،	 	.2
ساده	حمزه	-	باباطاهر	علي	زاده؛	تهران،	انتشارات	

رشد،	صص	81-97.
ترجمة	 اثربخش؛	 گوش كردن  جان؛	 الين،	 	.3

سعيد	علي	ميرزايي؛	تهران،	انتشارات	سارگل.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

گوْشِ خر
اگر	با	عنوان	باال	مشكل	داريد،	به	گيرنده	هاي	خود	
دست	نزنيد؛	مشكل	از	ما	است!	مي	پرسيد:	خالصه	
يا	 اضافه	كنيم	 درازگوش	 به	جناب	 را	 »گوش«	 اين	
نكنيم؟	مي	گوييم:	نيازي	به	تحقيقات	مفّصل	نيست	
و	كسي	هم	اين	مشكل	را	براي	راه	اندازي	مركز	يا	
مؤّسسه	يا	پژوهشكدة	جديدي	بهانه	نكند!	چون	ما	
است	 ممكن	 دو	 هر	 داريم:	 آستين	 در	 را	 پاسخش	
بار	 اّولين	 ظاهراً	 باشد.	 درست	 مي	تواند	 دو	 هر	 و	

مولوي،	اين	»ممكن«	را	»واقع«	كرده	است:
گوِش	خر	بفروش	و	ديگر	گوْش	خر
خر گوِش	 بد	 نيا 	 ا ر ني	 معا ين	 ا

بنابراين	مشكل	در	نوع	رابطة	ميان	گوش	و	خر	
انواعي	 اين	است	كه	گوش	هم	 بلكه	مسئله	 نيست؛	
اين	عضِو	 اقسام	 و	 انواع	 همة	 با	 شايد	 ما	 و	 دارد	
گوشه	گير	آشنا	نباشيم.	همة	اينها	مقّدمه	بود	تا	در	

اينجا	مقداري	»گوش	پژوهي«	كنيم.	
اّما	 انواعي	دارد؛	 داشتيم	مي	گفتيم	كه	گوش	هم	
به	 و	 بگيريم	 را	 گوش	ها	 همة	 اينجا	 نتوانيم	 شايد	
شما	نشان	دهيم.	پس،	از	باب	»آب	دريا	را	اگر...«	و	
اين	جور	حرفها،	دو	نوع	معروفش	را	به	استحضار	

گوش	پژوهان	محترم	مي	رسانيم:		
مي	گيرد،	 را	 كه	صداها	 است	 گوشي	 نخست	 	.1
اّما	براي	آنها	تره	هم	ُخردنمي	كند.	اين	همان	گوشي	
است	كه	جناب	موالنا	كم	لطفي	كرده،	به	خر	نسبت	

مي	دهد.)كم	لطفي	به	گوش	يا	خر؟!	فتأّمل(	
را	 صدايي	 وقتي	 كه	 است	 آن	 دوم	 گوش	 	.2
صاحبش	 به	 زدن	 سقلمه	 به	 شروع	 مي	شنود،	
مي	كند	كه	مهمان	داريم	و	بايد	از	آن	پذيرايي	كنيم.	
از	قضا	جناب	موالنا	دربارة	اين	گوش	هم	افاضات	

كرده	اند:
راه	گوش از	 فربه	شود	 آدمي	
جانور	فربه	شود	از	حلق	و	نوش

اين	گوش	به	پنبه	آلرژي	دارد،	و	هميشه	با	خود	
زمزمه	مي	كند:

پنبة	وسواس	بيرون	كن	ز	گوش
تا	به	گوشت	آيد	از	گردون	خروش

نتيجه	مي	گيريم	كه	گوش	محترم	را	هم	مي	توان	
به	خر	اضافه	كرد،	و	هم	مي	توان	آن	را	فروخت	و	
فقط	ضبط	 هنرش	 و	 كند	 كار	 كه	 ديگر	خريد	 يكي	

كوتاه	مّدت	صداها	نباشد.	
اين	افاضات،	خالصة	چندين	سال	»گوش	پژوهي«	
را	 محترم	 كارشناس	 توصيه	هاي	 حاال	 بود.	 ما	

بشنويد.)ببخشيد!	گوش	كنيد.(

        شنيدن1 يا گوش كردن2؟
گوش	كردن	به	معناي	شنيدن	صدا	نيست.3	شنيدن	
امواج	 ارتعاش	 است:	 فيزيولوژيكي	 فرآيند	 يك	
محّركهاي	 فرستاده	شدن	 و	 مياني	 گوش	 در	 صدا	
الكتروشيميايي	از	گوش	مياني	به	سيستم	مركزي	
به	 دقيق	 توّجه	 كردن،	 گوش	 اّما	 مغز.	 در	 شنوايي	
صدا	و	دريافت	معناي	آن	است.		معمواًل	زماني	كه	
پنجاه	 تنها	 به		دّقت	گوش	فرامي	دهيم،	 گمان	مي	كنيم	
و	 درك	مي	كنيم،	 مي	شنويم،	 كه	 را	 آنچه	 از	 درصد	
پنجاه	 اين	 از	 نيمي	 فقط	 روز،	 دو	 گذشت	 از	 پس	
درصد	را	مي	توانيم	به	خاطرآوريم.	بنابراين	عجيب	
فراموش	شده«	 »هنر	 را	 گوش	كردن	 كه	 نيست	

مي	خوانند.
مي	شنويد،	 كه	 را	 آنچه	 گوش	نكنيد،	 خوب	 اگر	
نخواهيدفهميد.	گوش	كردن	مؤثر،	كليد	فهم،	ادراك	
ادراكي	 آموزشي،	 فرآيندهاي	 در	 و	 است	 تعّقل	 و	
و	يادگيري،	نقش	تعيين	كننده	اي	دارد.	شنود	مؤثر	
براي	 -كه	 را	 دقيق	تري	 اطالعات	 تا	 كمك	مي	كند	
نيازداريد-	 آنها	 به	 مسئله	 حّل	 و	 تصميم	گيري	
جديدي	 مفاهيم	 و	 مطالب	 به	 جمع	آوري	كرده،	
دست	يابيد.	خوب	گوش	دادن،	ارتباط	متقابل	شما	را	
با	ديگران،	روشن	و	صريح	مي	كند	و	برخوردهاي	
روزانة	شما	را	اصالح	مي	نمايد.	براي	مثال	هنگامي	
فكر	 از	 مستقيم	 اساس	مشاورة	 بر	 مي	خواهيد	 كه	
دوستتان	 با	 كه	 هنگامي	 يا	 بهره	بگيريد،	 ديگران	
و	 جلسات	 در	 شركت	 هنگام	 يا	 و	 مباحثه	مي	كنيد	
به	 شاياني	 كمك	 شنيداري،	 مهارتهاي	 سخنرانيها،	

شما	خواهدكرد.

    انواع گوش كردن
1  گوش كردن تفّنني

اين	نوع	گوش	كردن	براي	لّذت	بردن	و	سرگرمي	
است؛	مثل	موقعي	كه	به	شعر	و	ُسرودي	جذاب	يا	يك	
سخنراني	سرگرم	كننده	و	جالب،	گوش	مي	سپاريم.

Hearing	.1
Listening	.2

هر	 كه	 »گمان	نكنيد	 مي	فرمايد:	 علي)ع(	 حضرت	 	.3
بَِسميٍع(«.	 ذي	َسْمٍع	 كّل	 )َوال	 است.	 سميع	 گوشمندي،	

)نهج	البالغه،	خطبة	88(
انفال	 مباركة	 سورة	 	21 آية	 در	 نيز	 سبحان	 خداوند	
هشدار	مي	دهد	كه:	»َو	ال	َتكوُنوا	َكالّذيَن	قالوا	َسمِْعنا	َو	ُهْم	

الَيْسَمُعوَن«.

2  گوش كردِن فّعال و همدالنه
از	 عاطفي	 حمايت	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	
روان	پزشك	 كه	 هنگامي	 مثال،	 براي	 است.	 گوينده	
به	اظهارات	بيمار	خود	گوش	مي	كند،	يا	هنگامي	كه	
همدالنه	پاي	سخن	دوستان	خود	مي	نشينيم،	آنان	

را	براي	گفتِن	بيشتر	و	بهتر	تشويق	مي	كنيم.

3  گوش كردن براي درك مطلب
الزم	 شنيده	ها،	 فهم	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	

است؛	وگرنه	مي	شنويم،	بدون	اينكه	بفهميم!

4  گوش كردن منتقدانه
نوع	 اين	 به	 موقوف	 پيام،	 يك	 ارزيابي	 يا	 نقد	
گوش	كردن	است؛	مثل	هنگامي	كه	به	نطق	انتخاباتي	
هنگامي	 يا	 كانديداي	سياسي	گوش	مي	سپاريم	 يك	

كه	حرفهاي	هم	مباحثه	اي	خود	را	مي	شنويم.
اثر	 در	 گوش	سپاري،	 انواع	 همة	 اهّمّيت	 رغم	 به	

حاضر،	فقط	دو	نوع	اخير	را	برمي	رسيم.

     علِل »شنيدن و نفهميدن«
1  عدم تمركز

مغز	ما	به	طور	باورنكردني،	قوي	و	فّعال	است.	
بر	 كلمه	 	150 تا	 	120 دقيقه	 هر	 در	 مي	توانيم	 ما	
اّما	مغز	ما	مي	تواند	هر	دقيقه	400	 بياوريم،	 زبان	
امر	مي	تواند	 اين	 يا	بشنود.	 توليدكند	 كلمه	 تا	800	
گوش	كردن	را	خيلي	آسان	جلوه	دهد،	اّما	در	حقيقت	
اين	مسئله	تأثير	معكوس	دارد؛	زيرا	ممكن	است	در	
از	»زمان	مغز«	اضافه	بيايد؛	 وقت	شنيدن،	مقداري	
يعني	مغز	كار	خود	را	كرده	و	منتظر	كلمات	جديد	

است،	اّما	هنوز	كلمه	اي	صادر	نشده	است.
تفّكر	 اثر	 بر	 گوش	كردن،	 جرياِن	 هنگام	 اين	 در	
دربارة	مسائل	متفّرقه	قطع	مي	شود.	به	همين	دليل	
مسئله	 درس،	 كالس	 در	 گوش	كردن	 هنگام	 گاهي	
را	 ما	 تمركز	 و	 راه	مي	يابد	 ذهنمان	 به	 حادثه	اي	 و	

به	سادگي	برهم	مي	زند.

2  وسواس در گوش كردن
اوقات	 گاهي	 نيست؛	 بي	توّجهي	 از	 عيب	 هميشه	
مشكل	در	بيش	از	اندازه	گوش	كردن	است.	آنگاه	كه	
به	هر	يك	از	لغتهاي	گوينده	چنان	توّجه	مي	كنيم	كه	
نكتة	 به	يكسان	مهّم	هستند،	 گويي	تمامي	كلماتش	
اصلي	گوينده	گم		شده،	درك	آن	ناممكن	مي	شود.	
نبايد	خود	را	چنان	غرِق	جزئّيات	و	فروع	كنيم	كه	

محورهاي	اصلي	سخن،	تحت	الّشعاع	قرارگيرند.	به	
عبارت	ديگر:	»َعلْيُكْم	بِالُمتون	ال	بِالَحواشي«.

به	حافظه	سپردن	تمام	آنچه	سخنران	مي	گويد،	
امكان	پذير	نيست.	شنوندگان	قوي	و	ماهر،	بيشتر	

روي	عقايد،	ادلّه	و	شواهد،	تمركز	مي	كنند.

3  پرش به سوي نتايج
يك	 صحبتهاي	 به	 كه	 هنگامي	 اوقات،	 گاهي	
متوّجه	 سريعًا	 ذهنمان	 گوش	مي	دهيم،	 سخنران	
علل	 از	 يكي	 ناسودمند،	 پرش	 اين	 مي	شود.	 نتايج	
ضعف	يا	كمرنگي	ارتباط	ما	با	آشنايان	و	طرفهاي	
گفت	وگوي	ما	است.	در	واقع	همان	حرف	در	دهاِن	
گوينده	گذاشتن	است.	چون	مطمئن	هستيم	كه	چه	
مي	خواهندبگويند،	به	آنچه	مي	گويند،	دّقت	نمي	كنيم.	

حتي	گاهي	اوقات	نمي	شنويم	كه	چه	مي	گويند.
به	 بي	مقّدمه	 پرش	 مصاديق	 از	 ديگر	 يكي	
گوينده	 عقايد	 عجوالنه	 كه	 است	 اين	 نتايج،	 سوي	
تقريبًا	 مي	خوانيم.	 گمراه	كننده	 يا	 كسالت	بار	 را	
اگر	 دارند.	 شما	 براي	 ره	آوردي	 سخنرانيها،	 همة	
محروم		 را	 خود	 گوش	ندهيد،	 و	 پيش	داوري	كنيد	

كرده	ايد.

4  تمركز روي طرز بيان و ظاهر گوينده
توّجه	بيش	از	حّد	به	ظاهر	يا	طرز	صحبت	كردن	
مي	گويند،	 آنچه	 به	 ما	 مي	شود	 باعث	 افراد،	
ظاهر	 به	 آن	قدر	 افراد	 از	 برخي	 گوش	نكنيم.	
كالم	 عيوب	 و	 نقايص	 محلي،	 لهجه	هاي	 شخص،	
كه	 مي	دهند	 اهّمّيت	 گوينده،	 تكيه	كالم	هاي	 يا	
گوش	سپردن	به	كالم	او	را	از	ياد	مي	برند.	اين	نوع	
سانسور	عاطفي،	كمابيش	در	همه	وجود	دارد؛	اّما	

بايد	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد.

5  شنيدن براي نقدكردن
اشكال	كردن،	 فقط	 گوش	دادن،	 از	 هدفمان	 گاهي	
فهِم	 نه	 است؛	 گوينده	 به	 پاسخ	گفتن	 و	 ايرادگرفتن	
مطلب.	در	نظر	داشته	باشيد	كه	هدف	از	گوش	دادن،	
سعي	كنيد	 بنابراين	 است.	 آگاهي	 و	 معرفت	 كسب	
است	 اين	 شنونده	 وظيفه	 دريابيد«4.	 را	 »پيام	 ابتدا	
	كه	بفهمد؛	موافقت	يا	مخالفت،	در	مراحل	بعد	معنا

يارانش	 از	 يكي	 توصيف	 در	 علي)ع(	 حضرت	 	.4
أْن	 َعلَي	 مِْنُه	 أْحَرَص	 َيْسَمُع	 ما	 َعلي	 كاَن	 »َو	 مي	فرمايد:	
َيَتَكلَّم؛	او	بر	شنيدن	حريص	تر	بود	تا	گفتن.«	)نهج	البالغه،	
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شد،	 تمام		 گوينده	 مطلب	 اينكه	 از	 بعد	 مي	كند.	 پيدا	
كنيد.	 تأّني	 و	 تأّمل	 او	 مطالب	 روي	 بر	 لحظه	اي	
بدين	ترتيب،	ضمن	آنكه	براي	مخاطب	خود	احترام	
قائل	شده	ايد،	نقد	شما	سخته	تر	و	پخته	تر	خواهدشد.	
رعايت	اين	دو	نكته	از	سوي	شما،	سبب	مي	شود	كه	
گوينده	نيز	بدون	سوءظّن	و	جهت	گيري،	نقد	شما	را	

بشنود	و	در	آن	تأّمل	كند.

     هنر شنوندگي
براي	بهتر	شنيدن	و	نتيجه	گرفتن	از	گوش	كردن،	

بهتر	است:

1  گوش كردن را فرآيندي فّعال و جّدي بدانيد.
پيشرفت،	 و	 رشد	 براي	 قدم	 نخستين	 هميشه	
آگاهي	فردي	است.	كوتاهي	ها	و	قصور	خود	را	در	
نقش	يك	شنونده،	تحليل	كنيد	و	تصميم	بگيريد	كه	بر	
همين	 به	 ابتدا	 از	 آييد.	شنوندگان	خوب	 فائق		 آنها	
و	 مؤّثر	 گوش	كردن	 بلكه	 نشده	اند؛	 متولد	 صورت	

قوي	را	آموخته	و	تمرين	كرده	اند.
يا	 فرهنگ	 هوش،	 مانند	 گوش	كردن،	 خوب			
نيز	 مسئله	 اين	 است.	 اكتسابي	 اجتماعي،	 موقعّيت	
مانند	هر	مهارت	ديگر	از	رهگذر	تمرين	و	انضباط	
فردي	به	دست		مي	آيد.	بايد	گوش	كردن	را	يك	روند	
زندگي	 زمينه	هاي	 از	 بسياري	 بدانيد.	 فكر	 فّعاِل	
سوق	مي	دهد؛	 انفعالي	 گوش	كردن	 به	 را	 ما	 جديد،	
مثــاًل	در	حالي	كه	مشغول	مطالعه	هستيم،	به	راديو	
انفعالي	يك	عادت	 هم	»گوش	مي	كنيم«!	گوش	كردن	
اّما	گوش	كردن	فّعال	چيز	ديگري	است.	اگر	 است؛	
شنونده	اي	 و	 كاركنيد	 زمينه	 اين	 در	 جّدي	 به	طور	
روابط	 تحصيل،	 در	 را	 نتيجه	 باشيد،	 مؤّثرتر	

شخصي	و	فاميلي	و	در	زندگي	خود	خواهيدديد.

2  آمادگي ذهني براي گوش كردن
پيش	از	گوش	دادن	به	سخنان	و	مطالب	ديگران،	
بدانيد	 اگر	 سعي	كنيد	منطقة	بحث	را	مشّخص	كنيد.	
يا	 تجربي(	 نقلي،	 علمي)عقلي،	 نظر،	 مورد	 بحث	
نحوة	 آن	 با	 متناسب	 است،	 معنوي	 و	 اخالقي	
چنين	 در	 خواهدشد.	 متفاوت	 شما	 گوش	دادن	
نكته	هاي	 تا	 آماده	است	 از	پيش	 وضعّيتي،	شنونده	
مهّم	و	اصلي	سخنراني	را	حدس	بزند؛	به	موقع	به	
آنها	توّجه	كند؛	به	توضيحات	مربوط	به	هر	نكته،	به	
دّقت	گوش		فرا	دهد	و	ابعاد	هر	مطلب	را	به		درستي	
در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 ديگر،	 سوي	 از	 دريابد.	

هر	بحثي،	معنا	و	مفهوم	روشن	تري	مي	يابند.	مثاًل	
يك	 در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 برخي	 است	 ممكن	
بحث	اخالقي	معنادار	باشد،	اّما	از	نظر	فلسفي	چنين	

نباشد.
همچنين	توصيه	مي	شود	پيش	تر	دربارة	موضوِع	
كه	 را	 كلّي	 مطالب	 از	 دورنمايي	 و	 فكركنيد	 بحث،	

احتمااًل	بيان	خواهدشد،	در	ذهن	ترسيم	كنيد.
تا	براي	جذب	 اين	گونه	آمادگيها،	سبب	مي	شود	
كامل	اطالعاتي	كه	سخنران	به	شما	مي	دهد،	حضور	

ذهن	داشته	باشيد.

3  مقاومت در برابر گيجي و آشفتگي
در	يك	دنياي	ايده	آل،	مي	توانيم	تمامي	آشفتگيهاي	
روحي	و	جسمي	را	محو	كنيم؛	اّما	اين	كار	در	دنياي	
واقعي	امكان	پذير	نيست.	از	آنجايي	كه	سرعت	تفكر	
ما	بسيار	بيشتر	از	شتاب	جمله	سازي	هر	گوينده	اي	
است،	امكان	حواس	پرتي	هنگام	گوش	كردن	بيشتر	
است.	به	همين	دليل	هر	صدا	يا	خاطره	اي	مي	تواند	
جلسة	 از	 بيرون	 به	 خود	 با	 و	 بدزدد	 را	 ما	 ذهن	

سخنراني	يا	كالس	يا	مباحثه	ببرد.
بنابراين	براي	خوب	شنيدن،	بايد	خود	را	آمادة	

مقاومت	در	مقابل	هر	امر	متفّرقه	اي	بكنيم.
هر	وقت	چيزي	حواس	شما	را	پرت	كرد،	آگاهانه	
از	آنچه	 سعي	كنيد	ذهن	خود	را	عقب	برده،	به	قبل	
و	 متوّجه	كنيد	 مي	گويد،	 حاضر	 حال	 در	 گوينده	
آن	را	دوباره	به	زمان	حال	بياوريد.	يك	راه	براي	
فكركردن	 گوينده	 از	 جلوتر	 كمي	 كار،	 اين	 انجام	
چه	 بعدي	 جملة	 پيش	بيني	كنيد	 سعي	كنيد	 است.	
نيست.	 نتايج	 سوي	 به	 پرش	 كار،	 اين	 خواهد	بود.	
وقتي	زود	نتيجه	گيري	مي	كنيد،	كلمات	را	در	دهان	
آنچه	مي	گويد،	 به	 به		درستي	 و	 گوينده	مي	گذاريد	
اين	حالت،	شما	گوش	كرده	 در	 اّما	 گوش	نمي	دهيد.	
آنچه	خود	 با	 مي	گويد	 بعداً	 را	كه	گوينده،	 آنچه	 و	

پيش	بيني	كرده	ايد،	مقايسه	مي	كنيد.
راه	ديگر	براي	تمركز	ذهن	روي	يك	سخنراني،	
اين	است	كه	آنچه	را	گوينده	تا	به	حال	گفته	است،	
در	ذهن	خود	مروركنيد	و	مطمئن	شويد	كه	آن	را	

فهميده	ايد.

4  افزايش تمايل به گوش كردن
عدم	 و	 بي	عالقگي	 تسليم	 محّصالن،	 اغلب	
و	 مي	شوند	 سخنراني	 موضوع	 به	 تمايلشان	
آن	چنان	كه	بايد	به	درس	گوش	نمي	دهند.	در	نتيجه	
آنچه	را	كه	مي	شنوند،	به	درستي	نمي	فهمند.	گروهي	
خوب	 بهانة	 سخنران،	 از	 را	 خود	 بيزاري	 ديگر	
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

گوْشِ خر
اگر	با	عنوان	باال	مشكل	داريد،	به	گيرنده	هاي	خود	
دست	نزنيد؛	مشكل	از	ما	است!	مي	پرسيد:	خالصه	
يا	 اضافه	كنيم	 درازگوش	 به	جناب	 را	 »گوش«	 اين	
نكنيم؟	مي	گوييم:	نيازي	به	تحقيقات	مفّصل	نيست	
و	كسي	هم	اين	مشكل	را	براي	راه	اندازي	مركز	يا	
مؤّسسه	يا	پژوهشكدة	جديدي	بهانه	نكند!	چون	ما	
است	 ممكن	 دو	 هر	 داريم:	 آستين	 در	 را	 پاسخش	
بار	 اّولين	 ظاهراً	 باشد.	 درست	 مي	تواند	 دو	 هر	 و	

مولوي،	اين	»ممكن«	را	»واقع«	كرده	است:
گوِش	خر	بفروش	و	ديگر	گوْش	خر
خر گوِش	 بد	 نيا 	 ا ر ني	 معا ين	 ا

بنابراين	مشكل	در	نوع	رابطة	ميان	گوش	و	خر	
انواعي	 اين	است	كه	گوش	هم	 بلكه	مسئله	 نيست؛	
اين	عضِو	 اقسام	 و	 انواع	 همة	 با	 شايد	 ما	 و	 دارد	
گوشه	گير	آشنا	نباشيم.	همة	اينها	مقّدمه	بود	تا	در	

اينجا	مقداري	»گوش	پژوهي«	كنيم.	
اّما	 انواعي	دارد؛	 داشتيم	مي	گفتيم	كه	گوش	هم	
به	 و	 بگيريم	 را	 گوش	ها	 همة	 اينجا	 نتوانيم	 شايد	
شما	نشان	دهيم.	پس،	از	باب	»آب	دريا	را	اگر...«	و	
اين	جور	حرفها،	دو	نوع	معروفش	را	به	استحضار	

گوش	پژوهان	محترم	مي	رسانيم:		
مي	گيرد،	 را	 كه	صداها	 است	 گوشي	 نخست	 	.1
اّما	براي	آنها	تره	هم	ُخردنمي	كند.	اين	همان	گوشي	
است	كه	جناب	موالنا	كم	لطفي	كرده،	به	خر	نسبت	

مي	دهد.)كم	لطفي	به	گوش	يا	خر؟!	فتأّمل(	
را	 صدايي	 وقتي	 كه	 است	 آن	 دوم	 گوش	 	.2
صاحبش	 به	 زدن	 سقلمه	 به	 شروع	 مي	شنود،	
مي	كند	كه	مهمان	داريم	و	بايد	از	آن	پذيرايي	كنيم.	
از	قضا	جناب	موالنا	دربارة	اين	گوش	هم	افاضات	

كرده	اند:
راه	گوش از	 فربه	شود	 آدمي	
جانور	فربه	شود	از	حلق	و	نوش

اين	گوش	به	پنبه	آلرژي	دارد،	و	هميشه	با	خود	
زمزمه	مي	كند:

پنبة	وسواس	بيرون	كن	ز	گوش
تا	به	گوشت	آيد	از	گردون	خروش

نتيجه	مي	گيريم	كه	گوش	محترم	را	هم	مي	توان	
به	خر	اضافه	كرد،	و	هم	مي	توان	آن	را	فروخت	و	
فقط	ضبط	 هنرش	 و	 كند	 كار	 كه	 ديگر	خريد	 يكي	

كوتاه	مّدت	صداها	نباشد.	
اين	افاضات،	خالصة	چندين	سال	»گوش	پژوهي«	
را	 محترم	 كارشناس	 توصيه	هاي	 حاال	 بود.	 ما	

بشنويد.)ببخشيد!	گوش	كنيد.(

        شنيدن1 يا گوش كردن2؟
گوش	كردن	به	معناي	شنيدن	صدا	نيست.3	شنيدن	
امواج	 ارتعاش	 است:	 فيزيولوژيكي	 فرآيند	 يك	
محّركهاي	 فرستاده	شدن	 و	 مياني	 گوش	 در	 صدا	
الكتروشيميايي	از	گوش	مياني	به	سيستم	مركزي	
به	 دقيق	 توّجه	 كردن،	 گوش	 اّما	 مغز.	 در	 شنوايي	
صدا	و	دريافت	معناي	آن	است.		معمواًل	زماني	كه	
پنجاه	 تنها	 به		دّقت	گوش	فرامي	دهيم،	 گمان	مي	كنيم	
و	 درك	مي	كنيم،	 مي	شنويم،	 كه	 را	 آنچه	 از	 درصد	
پنجاه	 اين	 از	 نيمي	 فقط	 روز،	 دو	 گذشت	 از	 پس	
درصد	را	مي	توانيم	به	خاطرآوريم.	بنابراين	عجيب	
فراموش	شده«	 »هنر	 را	 گوش	كردن	 كه	 نيست	

مي	خوانند.
مي	شنويد،	 كه	 را	 آنچه	 گوش	نكنيد،	 خوب	 اگر	
نخواهيدفهميد.	گوش	كردن	مؤثر،	كليد	فهم،	ادراك	
ادراكي	 آموزشي،	 فرآيندهاي	 در	 و	 است	 تعّقل	 و	
و	يادگيري،	نقش	تعيين	كننده	اي	دارد.	شنود	مؤثر	
براي	 -كه	 را	 دقيق	تري	 اطالعات	 تا	 كمك	مي	كند	
نيازداريد-	 آنها	 به	 مسئله	 حّل	 و	 تصميم	گيري	
جديدي	 مفاهيم	 و	 مطالب	 به	 جمع	آوري	كرده،	
دست	يابيد.	خوب	گوش	دادن،	ارتباط	متقابل	شما	را	
با	ديگران،	روشن	و	صريح	مي	كند	و	برخوردهاي	
روزانة	شما	را	اصالح	مي	نمايد.	براي	مثال	هنگامي	
فكر	 از	 مستقيم	 اساس	مشاورة	 بر	 مي	خواهيد	 كه	
دوستتان	 با	 كه	 هنگامي	 يا	 بهره	بگيريد،	 ديگران	
و	 جلسات	 در	 شركت	 هنگام	 يا	 و	 مباحثه	مي	كنيد	
به	 شاياني	 كمك	 شنيداري،	 مهارتهاي	 سخنرانيها،	

شما	خواهدكرد.

    انواع گوش كردن
1  گوش كردن تفّنني

اين	نوع	گوش	كردن	براي	لّذت	بردن	و	سرگرمي	
است؛	مثل	موقعي	كه	به	شعر	و	ُسرودي	جذاب	يا	يك	
سخنراني	سرگرم	كننده	و	جالب،	گوش	مي	سپاريم.

Hearing	.1
Listening	.2

هر	 كه	 »گمان	نكنيد	 مي	فرمايد:	 علي)ع(	 حضرت	 	.3
بَِسميٍع(«.	 ذي	َسْمٍع	 كّل	 )َوال	 است.	 سميع	 گوشمندي،	

)نهج	البالغه،	خطبة	88(
انفال	 مباركة	 سورة	 	21 آية	 در	 نيز	 سبحان	 خداوند	
هشدار	مي	دهد	كه:	»َو	ال	َتكوُنوا	َكالّذيَن	قالوا	َسمِْعنا	َو	ُهْم	

الَيْسَمُعوَن«.

2  گوش كردِن فّعال و همدالنه
از	 عاطفي	 حمايت	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	
روان	پزشك	 كه	 هنگامي	 مثال،	 براي	 است.	 گوينده	
به	اظهارات	بيمار	خود	گوش	مي	كند،	يا	هنگامي	كه	
همدالنه	پاي	سخن	دوستان	خود	مي	نشينيم،	آنان	

را	براي	گفتِن	بيشتر	و	بهتر	تشويق	مي	كنيم.

3  گوش كردن براي درك مطلب
الزم	 شنيده	ها،	 فهم	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	

است؛	وگرنه	مي	شنويم،	بدون	اينكه	بفهميم!

4  گوش كردن منتقدانه
نوع	 اين	 به	 موقوف	 پيام،	 يك	 ارزيابي	 يا	 نقد	
گوش	كردن	است؛	مثل	هنگامي	كه	به	نطق	انتخاباتي	
هنگامي	 يا	 كانديداي	سياسي	گوش	مي	سپاريم	 يك	

كه	حرفهاي	هم	مباحثه	اي	خود	را	مي	شنويم.
اثر	 در	 گوش	سپاري،	 انواع	 همة	 اهّمّيت	 رغم	 به	

حاضر،	فقط	دو	نوع	اخير	را	برمي	رسيم.

     علِل »شنيدن و نفهميدن«
1  عدم تمركز

مغز	ما	به	طور	باورنكردني،	قوي	و	فّعال	است.	
بر	 كلمه	 	150 تا	 	120 دقيقه	 هر	 در	 مي	توانيم	 ما	
اّما	مغز	ما	مي	تواند	هر	دقيقه	400	 بياوريم،	 زبان	
امر	مي	تواند	 اين	 يا	بشنود.	 توليدكند	 كلمه	 تا	800	
گوش	كردن	را	خيلي	آسان	جلوه	دهد،	اّما	در	حقيقت	
اين	مسئله	تأثير	معكوس	دارد؛	زيرا	ممكن	است	در	
از	»زمان	مغز«	اضافه	بيايد؛	 وقت	شنيدن،	مقداري	
يعني	مغز	كار	خود	را	كرده	و	منتظر	كلمات	جديد	

است،	اّما	هنوز	كلمه	اي	صادر	نشده	است.
تفّكر	 اثر	 بر	 گوش	كردن،	 جرياِن	 هنگام	 اين	 در	
دربارة	مسائل	متفّرقه	قطع	مي	شود.	به	همين	دليل	
مسئله	 درس،	 كالس	 در	 گوش	كردن	 هنگام	 گاهي	
را	 ما	 تمركز	 و	 راه	مي	يابد	 ذهنمان	 به	 حادثه	اي	 و	

به	سادگي	برهم	مي	زند.

2  وسواس در گوش كردن
اوقات	 گاهي	 نيست؛	 بي	توّجهي	 از	 عيب	 هميشه	
مشكل	در	بيش	از	اندازه	گوش	كردن	است.	آنگاه	كه	
به	هر	يك	از	لغتهاي	گوينده	چنان	توّجه	مي	كنيم	كه	
نكتة	 به	يكسان	مهّم	هستند،	 گويي	تمامي	كلماتش	
اصلي	گوينده	گم		شده،	درك	آن	ناممكن	مي	شود.	
نبايد	خود	را	چنان	غرِق	جزئّيات	و	فروع	كنيم	كه	

محورهاي	اصلي	سخن،	تحت	الّشعاع	قرارگيرند.	به	
عبارت	ديگر:	»َعلْيُكْم	بِالُمتون	ال	بِالَحواشي«.

به	حافظه	سپردن	تمام	آنچه	سخنران	مي	گويد،	
امكان	پذير	نيست.	شنوندگان	قوي	و	ماهر،	بيشتر	

روي	عقايد،	ادلّه	و	شواهد،	تمركز	مي	كنند.

3  پرش به سوي نتايج
يك	 صحبتهاي	 به	 كه	 هنگامي	 اوقات،	 گاهي	
متوّجه	 سريعًا	 ذهنمان	 گوش	مي	دهيم،	 سخنران	
علل	 از	 يكي	 ناسودمند،	 پرش	 اين	 مي	شود.	 نتايج	
ضعف	يا	كمرنگي	ارتباط	ما	با	آشنايان	و	طرفهاي	
گفت	وگوي	ما	است.	در	واقع	همان	حرف	در	دهاِن	
گوينده	گذاشتن	است.	چون	مطمئن	هستيم	كه	چه	
مي	خواهندبگويند،	به	آنچه	مي	گويند،	دّقت	نمي	كنيم.	

حتي	گاهي	اوقات	نمي	شنويم	كه	چه	مي	گويند.
به	 بي	مقّدمه	 پرش	 مصاديق	 از	 ديگر	 يكي	
گوينده	 عقايد	 عجوالنه	 كه	 است	 اين	 نتايج،	 سوي	
تقريبًا	 مي	خوانيم.	 گمراه	كننده	 يا	 كسالت	بار	 را	
اگر	 دارند.	 شما	 براي	 ره	آوردي	 سخنرانيها،	 همة	
محروم		 را	 خود	 گوش	ندهيد،	 و	 پيش	داوري	كنيد	

كرده	ايد.

4  تمركز روي طرز بيان و ظاهر گوينده
توّجه	بيش	از	حّد	به	ظاهر	يا	طرز	صحبت	كردن	
مي	گويند،	 آنچه	 به	 ما	 مي	شود	 باعث	 افراد،	
ظاهر	 به	 آن	قدر	 افراد	 از	 برخي	 گوش	نكنيم.	
كالم	 عيوب	 و	 نقايص	 محلي،	 لهجه	هاي	 شخص،	
كه	 مي	دهند	 اهّمّيت	 گوينده،	 تكيه	كالم	هاي	 يا	
گوش	سپردن	به	كالم	او	را	از	ياد	مي	برند.	اين	نوع	
سانسور	عاطفي،	كمابيش	در	همه	وجود	دارد؛	اّما	

بايد	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد.

5  شنيدن براي نقدكردن
اشكال	كردن،	 فقط	 گوش	دادن،	 از	 هدفمان	 گاهي	
فهِم	 نه	 است؛	 گوينده	 به	 پاسخ	گفتن	 و	 ايرادگرفتن	
مطلب.	در	نظر	داشته	باشيد	كه	هدف	از	گوش	دادن،	
سعي	كنيد	 بنابراين	 است.	 آگاهي	 و	 معرفت	 كسب	
است	 اين	 شنونده	 وظيفه	 دريابيد«4.	 را	 »پيام	 ابتدا	
	كه	بفهمد؛	موافقت	يا	مخالفت،	در	مراحل	بعد	معنا

يارانش	 از	 يكي	 توصيف	 در	 علي)ع(	 حضرت	 	.4
أْن	 َعلَي	 مِْنُه	 أْحَرَص	 َيْسَمُع	 ما	 َعلي	 كاَن	 »َو	 مي	فرمايد:	
َيَتَكلَّم؛	او	بر	شنيدن	حريص	تر	بود	تا	گفتن.«	)نهج	البالغه،	

حكمت289(

شد،	 تمام		 گوينده	 مطلب	 اينكه	 از	 بعد	 مي	كند.	 پيدا	
كنيد.	 تأّني	 و	 تأّمل	 او	 مطالب	 روي	 بر	 لحظه	اي	
بدين	ترتيب،	ضمن	آنكه	براي	مخاطب	خود	احترام	
قائل	شده	ايد،	نقد	شما	سخته	تر	و	پخته	تر	خواهدشد.	
رعايت	اين	دو	نكته	از	سوي	شما،	سبب	مي	شود	كه	
گوينده	نيز	بدون	سوءظّن	و	جهت	گيري،	نقد	شما	را	

بشنود	و	در	آن	تأّمل	كند.

     هنر شنوندگي
براي	بهتر	شنيدن	و	نتيجه	گرفتن	از	گوش	كردن،	

بهتر	است:

1  گوش كردن را فرآيندي فّعال و جّدي بدانيد.
پيشرفت،	 و	 رشد	 براي	 قدم	 نخستين	 هميشه	
آگاهي	فردي	است.	كوتاهي	ها	و	قصور	خود	را	در	
نقش	يك	شنونده،	تحليل	كنيد	و	تصميم	بگيريد	كه	بر	
همين	 به	 ابتدا	 از	 آييد.	شنوندگان	خوب	 فائق		 آنها	
و	 مؤّثر	 گوش	كردن	 بلكه	 نشده	اند؛	 متولد	 صورت	

قوي	را	آموخته	و	تمرين	كرده	اند.
يا	 فرهنگ	 هوش،	 مانند	 گوش	كردن،	 خوب			
نيز	 مسئله	 اين	 است.	 اكتسابي	 اجتماعي،	 موقعّيت	
مانند	هر	مهارت	ديگر	از	رهگذر	تمرين	و	انضباط	
فردي	به	دست		مي	آيد.	بايد	گوش	كردن	را	يك	روند	
زندگي	 زمينه	هاي	 از	 بسياري	 بدانيد.	 فكر	 فّعاِل	
سوق	مي	دهد؛	 انفعالي	 گوش	كردن	 به	 را	 ما	 جديد،	
مثــاًل	در	حالي	كه	مشغول	مطالعه	هستيم،	به	راديو	
انفعالي	يك	عادت	 هم	»گوش	مي	كنيم«!	گوش	كردن	
اّما	گوش	كردن	فّعال	چيز	ديگري	است.	اگر	 است؛	
شنونده	اي	 و	 كاركنيد	 زمينه	 اين	 در	 جّدي	 به	طور	
روابط	 تحصيل،	 در	 را	 نتيجه	 باشيد،	 مؤّثرتر	

شخصي	و	فاميلي	و	در	زندگي	خود	خواهيدديد.

2  آمادگي ذهني براي گوش كردن
پيش	از	گوش	دادن	به	سخنان	و	مطالب	ديگران،	
بدانيد	 اگر	 سعي	كنيد	منطقة	بحث	را	مشّخص	كنيد.	
يا	 تجربي(	 نقلي،	 علمي)عقلي،	 نظر،	 مورد	 بحث	
نحوة	 آن	 با	 متناسب	 است،	 معنوي	 و	 اخالقي	
چنين	 در	 خواهدشد.	 متفاوت	 شما	 گوش	دادن	
نكته	هاي	 تا	 آماده	است	 از	پيش	 وضعّيتي،	شنونده	
مهّم	و	اصلي	سخنراني	را	حدس	بزند؛	به	موقع	به	
آنها	توّجه	كند؛	به	توضيحات	مربوط	به	هر	نكته،	به	
دّقت	گوش		فرا	دهد	و	ابعاد	هر	مطلب	را	به		درستي	
در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 ديگر،	 سوي	 از	 دريابد.	

هر	بحثي،	معنا	و	مفهوم	روشن	تري	مي	يابند.	مثاًل	
يك	 در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 برخي	 است	 ممكن	
بحث	اخالقي	معنادار	باشد،	اّما	از	نظر	فلسفي	چنين	

نباشد.
همچنين	توصيه	مي	شود	پيش	تر	دربارة	موضوِع	
كه	 را	 كلّي	 مطالب	 از	 دورنمايي	 و	 فكركنيد	 بحث،	

احتمااًل	بيان	خواهدشد،	در	ذهن	ترسيم	كنيد.
تا	براي	جذب	 اين	گونه	آمادگيها،	سبب	مي	شود	
كامل	اطالعاتي	كه	سخنران	به	شما	مي	دهد،	حضور	

ذهن	داشته	باشيد.

3  مقاومت در برابر گيجي و آشفتگي
در	يك	دنياي	ايده	آل،	مي	توانيم	تمامي	آشفتگيهاي	
روحي	و	جسمي	را	محو	كنيم؛	اّما	اين	كار	در	دنياي	
واقعي	امكان	پذير	نيست.	از	آنجايي	كه	سرعت	تفكر	
ما	بسيار	بيشتر	از	شتاب	جمله	سازي	هر	گوينده	اي	
است،	امكان	حواس	پرتي	هنگام	گوش	كردن	بيشتر	
است.	به	همين	دليل	هر	صدا	يا	خاطره	اي	مي	تواند	
جلسة	 از	 بيرون	 به	 خود	 با	 و	 بدزدد	 را	 ما	 ذهن	

سخنراني	يا	كالس	يا	مباحثه	ببرد.
بنابراين	براي	خوب	شنيدن،	بايد	خود	را	آمادة	

مقاومت	در	مقابل	هر	امر	متفّرقه	اي	بكنيم.
هر	وقت	چيزي	حواس	شما	را	پرت	كرد،	آگاهانه	
از	آنچه	 سعي	كنيد	ذهن	خود	را	عقب	برده،	به	قبل	
و	 متوّجه	كنيد	 مي	گويد،	 حاضر	 حال	 در	 گوينده	
آن	را	دوباره	به	زمان	حال	بياوريد.	يك	راه	براي	
فكركردن	 گوينده	 از	 جلوتر	 كمي	 كار،	 اين	 انجام	
چه	 بعدي	 جملة	 پيش	بيني	كنيد	 سعي	كنيد	 است.	
نيست.	 نتايج	 سوي	 به	 پرش	 كار،	 اين	 خواهد	بود.	
وقتي	زود	نتيجه	گيري	مي	كنيد،	كلمات	را	در	دهان	
آنچه	مي	گويد،	 به	 به		درستي	 و	 گوينده	مي	گذاريد	
اين	حالت،	شما	گوش	كرده	 در	 اّما	 گوش	نمي	دهيد.	
آنچه	خود	 با	 مي	گويد	 بعداً	 را	كه	گوينده،	 آنچه	 و	

پيش	بيني	كرده	ايد،	مقايسه	مي	كنيد.
راه	ديگر	براي	تمركز	ذهن	روي	يك	سخنراني،	
اين	است	كه	آنچه	را	گوينده	تا	به	حال	گفته	است،	
در	ذهن	خود	مروركنيد	و	مطمئن	شويد	كه	آن	را	

فهميده	ايد.

4  افزايش تمايل به گوش كردن
عدم	 و	 بي	عالقگي	 تسليم	 محّصالن،	 اغلب	
و	 مي	شوند	 سخنراني	 موضوع	 به	 تمايلشان	
آن	چنان	كه	بايد	به	درس	گوش	نمي	دهند.	در	نتيجه	
آنچه	را	كه	مي	شنوند،	به	درستي	نمي	فهمند.	گروهي	
خوب	 بهانة	 سخنران،	 از	 را	 خود	 بيزاري	 ديگر	
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

گوْشِ خر
اگر	با	عنوان	باال	مشكل	داريد،	به	گيرنده	هاي	خود	
دست	نزنيد؛	مشكل	از	ما	است!	مي	پرسيد:	خالصه	
يا	 اضافه	كنيم	 درازگوش	 به	جناب	 را	 »گوش«	 اين	
نكنيم؟	مي	گوييم:	نيازي	به	تحقيقات	مفّصل	نيست	
و	كسي	هم	اين	مشكل	را	براي	راه	اندازي	مركز	يا	
مؤّسسه	يا	پژوهشكدة	جديدي	بهانه	نكند!	چون	ما	
است	 ممكن	 دو	 هر	 داريم:	 آستين	 در	 را	 پاسخش	
بار	 اّولين	 ظاهراً	 باشد.	 درست	 مي	تواند	 دو	 هر	 و	

مولوي،	اين	»ممكن«	را	»واقع«	كرده	است:
گوِش	خر	بفروش	و	ديگر	گوْش	خر
خر گوِش	 بد	 نيا 	 ا ر ني	 معا ين	 ا

بنابراين	مشكل	در	نوع	رابطة	ميان	گوش	و	خر	
انواعي	 اين	است	كه	گوش	هم	 بلكه	مسئله	 نيست؛	
اين	عضِو	 اقسام	 و	 انواع	 همة	 با	 شايد	 ما	 و	 دارد	
گوشه	گير	آشنا	نباشيم.	همة	اينها	مقّدمه	بود	تا	در	

اينجا	مقداري	»گوش	پژوهي«	كنيم.	
اّما	 انواعي	دارد؛	 داشتيم	مي	گفتيم	كه	گوش	هم	
به	 و	 بگيريم	 را	 گوش	ها	 همة	 اينجا	 نتوانيم	 شايد	
شما	نشان	دهيم.	پس،	از	باب	»آب	دريا	را	اگر...«	و	
اين	جور	حرفها،	دو	نوع	معروفش	را	به	استحضار	

گوش	پژوهان	محترم	مي	رسانيم:		
مي	گيرد،	 را	 كه	صداها	 است	 گوشي	 نخست	 	.1
اّما	براي	آنها	تره	هم	ُخردنمي	كند.	اين	همان	گوشي	
است	كه	جناب	موالنا	كم	لطفي	كرده،	به	خر	نسبت	

مي	دهد.)كم	لطفي	به	گوش	يا	خر؟!	فتأّمل(	
را	 صدايي	 وقتي	 كه	 است	 آن	 دوم	 گوش	 	.2
صاحبش	 به	 زدن	 سقلمه	 به	 شروع	 مي	شنود،	
مي	كند	كه	مهمان	داريم	و	بايد	از	آن	پذيرايي	كنيم.	
از	قضا	جناب	موالنا	دربارة	اين	گوش	هم	افاضات	

كرده	اند:
راه	گوش از	 فربه	شود	 آدمي	
جانور	فربه	شود	از	حلق	و	نوش

اين	گوش	به	پنبه	آلرژي	دارد،	و	هميشه	با	خود	
زمزمه	مي	كند:

پنبة	وسواس	بيرون	كن	ز	گوش
تا	به	گوشت	آيد	از	گردون	خروش

نتيجه	مي	گيريم	كه	گوش	محترم	را	هم	مي	توان	
به	خر	اضافه	كرد،	و	هم	مي	توان	آن	را	فروخت	و	
فقط	ضبط	 هنرش	 و	 كند	 كار	 كه	 ديگر	خريد	 يكي	

كوتاه	مّدت	صداها	نباشد.	
اين	افاضات،	خالصة	چندين	سال	»گوش	پژوهي«	
را	 محترم	 كارشناس	 توصيه	هاي	 حاال	 بود.	 ما	

بشنويد.)ببخشيد!	گوش	كنيد.(

        شنيدن1 يا گوش كردن2؟
گوش	كردن	به	معناي	شنيدن	صدا	نيست.3	شنيدن	
امواج	 ارتعاش	 است:	 فيزيولوژيكي	 فرآيند	 يك	
محّركهاي	 فرستاده	شدن	 و	 مياني	 گوش	 در	 صدا	
الكتروشيميايي	از	گوش	مياني	به	سيستم	مركزي	
به	 دقيق	 توّجه	 كردن،	 گوش	 اّما	 مغز.	 در	 شنوايي	
صدا	و	دريافت	معناي	آن	است.		معمواًل	زماني	كه	
پنجاه	 تنها	 به		دّقت	گوش	فرامي	دهيم،	 گمان	مي	كنيم	
و	 درك	مي	كنيم،	 مي	شنويم،	 كه	 را	 آنچه	 از	 درصد	
پنجاه	 اين	 از	 نيمي	 فقط	 روز،	 دو	 گذشت	 از	 پس	
درصد	را	مي	توانيم	به	خاطرآوريم.	بنابراين	عجيب	
فراموش	شده«	 »هنر	 را	 گوش	كردن	 كه	 نيست	

مي	خوانند.
مي	شنويد،	 كه	 را	 آنچه	 گوش	نكنيد،	 خوب	 اگر	
نخواهيدفهميد.	گوش	كردن	مؤثر،	كليد	فهم،	ادراك	
ادراكي	 آموزشي،	 فرآيندهاي	 در	 و	 است	 تعّقل	 و	
و	يادگيري،	نقش	تعيين	كننده	اي	دارد.	شنود	مؤثر	
براي	 -كه	 را	 دقيق	تري	 اطالعات	 تا	 كمك	مي	كند	
نيازداريد-	 آنها	 به	 مسئله	 حّل	 و	 تصميم	گيري	
جديدي	 مفاهيم	 و	 مطالب	 به	 جمع	آوري	كرده،	
دست	يابيد.	خوب	گوش	دادن،	ارتباط	متقابل	شما	را	
با	ديگران،	روشن	و	صريح	مي	كند	و	برخوردهاي	
روزانة	شما	را	اصالح	مي	نمايد.	براي	مثال	هنگامي	
فكر	 از	 مستقيم	 اساس	مشاورة	 بر	 مي	خواهيد	 كه	
دوستتان	 با	 كه	 هنگامي	 يا	 بهره	بگيريد،	 ديگران	
و	 جلسات	 در	 شركت	 هنگام	 يا	 و	 مباحثه	مي	كنيد	
به	 شاياني	 كمك	 شنيداري،	 مهارتهاي	 سخنرانيها،	

شما	خواهدكرد.

    انواع گوش كردن
1  گوش كردن تفّنني

اين	نوع	گوش	كردن	براي	لّذت	بردن	و	سرگرمي	
است؛	مثل	موقعي	كه	به	شعر	و	ُسرودي	جذاب	يا	يك	
سخنراني	سرگرم	كننده	و	جالب،	گوش	مي	سپاريم.

Hearing	.1
Listening	.2

هر	 كه	 »گمان	نكنيد	 مي	فرمايد:	 علي)ع(	 حضرت	 	.3
بَِسميٍع(«.	 ذي	َسْمٍع	 كّل	 )َوال	 است.	 سميع	 گوشمندي،	

)نهج	البالغه،	خطبة	88(
انفال	 مباركة	 سورة	 	21 آية	 در	 نيز	 سبحان	 خداوند	
هشدار	مي	دهد	كه:	»َو	ال	َتكوُنوا	َكالّذيَن	قالوا	َسمِْعنا	َو	ُهْم	

الَيْسَمُعوَن«.

2  گوش كردِن فّعال و همدالنه
از	 عاطفي	 حمايت	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	
روان	پزشك	 كه	 هنگامي	 مثال،	 براي	 است.	 گوينده	
به	اظهارات	بيمار	خود	گوش	مي	كند،	يا	هنگامي	كه	
همدالنه	پاي	سخن	دوستان	خود	مي	نشينيم،	آنان	

را	براي	گفتِن	بيشتر	و	بهتر	تشويق	مي	كنيم.

3  گوش كردن براي درك مطلب
الزم	 شنيده	ها،	 فهم	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	

است؛	وگرنه	مي	شنويم،	بدون	اينكه	بفهميم!

4  گوش كردن منتقدانه
نوع	 اين	 به	 موقوف	 پيام،	 يك	 ارزيابي	 يا	 نقد	
گوش	كردن	است؛	مثل	هنگامي	كه	به	نطق	انتخاباتي	
هنگامي	 يا	 كانديداي	سياسي	گوش	مي	سپاريم	 يك	

كه	حرفهاي	هم	مباحثه	اي	خود	را	مي	شنويم.
اثر	 در	 گوش	سپاري،	 انواع	 همة	 اهّمّيت	 رغم	 به	

حاضر،	فقط	دو	نوع	اخير	را	برمي	رسيم.

     علِل »شنيدن و نفهميدن«
1  عدم تمركز

مغز	ما	به	طور	باورنكردني،	قوي	و	فّعال	است.	
بر	 كلمه	 	150 تا	 	120 دقيقه	 هر	 در	 مي	توانيم	 ما	
اّما	مغز	ما	مي	تواند	هر	دقيقه	400	 بياوريم،	 زبان	
امر	مي	تواند	 اين	 يا	بشنود.	 توليدكند	 كلمه	 تا	800	
گوش	كردن	را	خيلي	آسان	جلوه	دهد،	اّما	در	حقيقت	
اين	مسئله	تأثير	معكوس	دارد؛	زيرا	ممكن	است	در	
از	»زمان	مغز«	اضافه	بيايد؛	 وقت	شنيدن،	مقداري	
يعني	مغز	كار	خود	را	كرده	و	منتظر	كلمات	جديد	

است،	اّما	هنوز	كلمه	اي	صادر	نشده	است.
تفّكر	 اثر	 بر	 گوش	كردن،	 جرياِن	 هنگام	 اين	 در	
دربارة	مسائل	متفّرقه	قطع	مي	شود.	به	همين	دليل	
مسئله	 درس،	 كالس	 در	 گوش	كردن	 هنگام	 گاهي	
را	 ما	 تمركز	 و	 راه	مي	يابد	 ذهنمان	 به	 حادثه	اي	 و	

به	سادگي	برهم	مي	زند.

2  وسواس در گوش كردن
اوقات	 گاهي	 نيست؛	 بي	توّجهي	 از	 عيب	 هميشه	
مشكل	در	بيش	از	اندازه	گوش	كردن	است.	آنگاه	كه	
به	هر	يك	از	لغتهاي	گوينده	چنان	توّجه	مي	كنيم	كه	
نكتة	 به	يكسان	مهّم	هستند،	 گويي	تمامي	كلماتش	
اصلي	گوينده	گم		شده،	درك	آن	ناممكن	مي	شود.	
نبايد	خود	را	چنان	غرِق	جزئّيات	و	فروع	كنيم	كه	

محورهاي	اصلي	سخن،	تحت	الّشعاع	قرارگيرند.	به	
عبارت	ديگر:	»َعلْيُكْم	بِالُمتون	ال	بِالَحواشي«.

به	حافظه	سپردن	تمام	آنچه	سخنران	مي	گويد،	
امكان	پذير	نيست.	شنوندگان	قوي	و	ماهر،	بيشتر	

روي	عقايد،	ادلّه	و	شواهد،	تمركز	مي	كنند.

3  پرش به سوي نتايج
يك	 صحبتهاي	 به	 كه	 هنگامي	 اوقات،	 گاهي	
متوّجه	 سريعًا	 ذهنمان	 گوش	مي	دهيم،	 سخنران	
علل	 از	 يكي	 ناسودمند،	 پرش	 اين	 مي	شود.	 نتايج	
ضعف	يا	كمرنگي	ارتباط	ما	با	آشنايان	و	طرفهاي	
گفت	وگوي	ما	است.	در	واقع	همان	حرف	در	دهاِن	
گوينده	گذاشتن	است.	چون	مطمئن	هستيم	كه	چه	
مي	خواهندبگويند،	به	آنچه	مي	گويند،	دّقت	نمي	كنيم.	

حتي	گاهي	اوقات	نمي	شنويم	كه	چه	مي	گويند.
به	 بي	مقّدمه	 پرش	 مصاديق	 از	 ديگر	 يكي	
گوينده	 عقايد	 عجوالنه	 كه	 است	 اين	 نتايج،	 سوي	
تقريبًا	 مي	خوانيم.	 گمراه	كننده	 يا	 كسالت	بار	 را	
اگر	 دارند.	 شما	 براي	 ره	آوردي	 سخنرانيها،	 همة	
محروم		 را	 خود	 گوش	ندهيد،	 و	 پيش	داوري	كنيد	

كرده	ايد.

4  تمركز روي طرز بيان و ظاهر گوينده
توّجه	بيش	از	حّد	به	ظاهر	يا	طرز	صحبت	كردن	
مي	گويند،	 آنچه	 به	 ما	 مي	شود	 باعث	 افراد،	
ظاهر	 به	 آن	قدر	 افراد	 از	 برخي	 گوش	نكنيم.	
كالم	 عيوب	 و	 نقايص	 محلي،	 لهجه	هاي	 شخص،	
كه	 مي	دهند	 اهّمّيت	 گوينده،	 تكيه	كالم	هاي	 يا	
گوش	سپردن	به	كالم	او	را	از	ياد	مي	برند.	اين	نوع	
سانسور	عاطفي،	كمابيش	در	همه	وجود	دارد؛	اّما	

بايد	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد.

5  شنيدن براي نقدكردن
اشكال	كردن،	 فقط	 گوش	دادن،	 از	 هدفمان	 گاهي	
فهِم	 نه	 است؛	 گوينده	 به	 پاسخ	گفتن	 و	 ايرادگرفتن	
مطلب.	در	نظر	داشته	باشيد	كه	هدف	از	گوش	دادن،	
سعي	كنيد	 بنابراين	 است.	 آگاهي	 و	 معرفت	 كسب	
است	 اين	 شنونده	 وظيفه	 دريابيد«4.	 را	 »پيام	 ابتدا	
	كه	بفهمد؛	موافقت	يا	مخالفت،	در	مراحل	بعد	معنا

يارانش	 از	 يكي	 توصيف	 در	 علي)ع(	 حضرت	 	.4
أْن	 َعلَي	 مِْنُه	 أْحَرَص	 َيْسَمُع	 ما	 َعلي	 كاَن	 »َو	 مي	فرمايد:	
َيَتَكلَّم؛	او	بر	شنيدن	حريص	تر	بود	تا	گفتن.«	)نهج	البالغه،	
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شد،	 تمام		 گوينده	 مطلب	 اينكه	 از	 بعد	 مي	كند.	 پيدا	
كنيد.	 تأّني	 و	 تأّمل	 او	 مطالب	 روي	 بر	 لحظه	اي	
بدين	ترتيب،	ضمن	آنكه	براي	مخاطب	خود	احترام	
قائل	شده	ايد،	نقد	شما	سخته	تر	و	پخته	تر	خواهدشد.	
رعايت	اين	دو	نكته	از	سوي	شما،	سبب	مي	شود	كه	
گوينده	نيز	بدون	سوءظّن	و	جهت	گيري،	نقد	شما	را	

بشنود	و	در	آن	تأّمل	كند.

     هنر شنوندگي
براي	بهتر	شنيدن	و	نتيجه	گرفتن	از	گوش	كردن،	

بهتر	است:

1  گوش كردن را فرآيندي فّعال و جّدي بدانيد.
پيشرفت،	 و	 رشد	 براي	 قدم	 نخستين	 هميشه	
آگاهي	فردي	است.	كوتاهي	ها	و	قصور	خود	را	در	
نقش	يك	شنونده،	تحليل	كنيد	و	تصميم	بگيريد	كه	بر	
همين	 به	 ابتدا	 از	 آييد.	شنوندگان	خوب	 فائق		 آنها	
و	 مؤّثر	 گوش	كردن	 بلكه	 نشده	اند؛	 متولد	 صورت	

قوي	را	آموخته	و	تمرين	كرده	اند.
يا	 فرهنگ	 هوش،	 مانند	 گوش	كردن،	 خوب			
نيز	 مسئله	 اين	 است.	 اكتسابي	 اجتماعي،	 موقعّيت	
مانند	هر	مهارت	ديگر	از	رهگذر	تمرين	و	انضباط	
فردي	به	دست		مي	آيد.	بايد	گوش	كردن	را	يك	روند	
زندگي	 زمينه	هاي	 از	 بسياري	 بدانيد.	 فكر	 فّعاِل	
سوق	مي	دهد؛	 انفعالي	 گوش	كردن	 به	 را	 ما	 جديد،	
مثــاًل	در	حالي	كه	مشغول	مطالعه	هستيم،	به	راديو	
انفعالي	يك	عادت	 هم	»گوش	مي	كنيم«!	گوش	كردن	
اّما	گوش	كردن	فّعال	چيز	ديگري	است.	اگر	 است؛	
شنونده	اي	 و	 كاركنيد	 زمينه	 اين	 در	 جّدي	 به	طور	
روابط	 تحصيل،	 در	 را	 نتيجه	 باشيد،	 مؤّثرتر	

شخصي	و	فاميلي	و	در	زندگي	خود	خواهيدديد.

2  آمادگي ذهني براي گوش كردن
پيش	از	گوش	دادن	به	سخنان	و	مطالب	ديگران،	
بدانيد	 اگر	 سعي	كنيد	منطقة	بحث	را	مشّخص	كنيد.	
يا	 تجربي(	 نقلي،	 علمي)عقلي،	 نظر،	 مورد	 بحث	
نحوة	 آن	 با	 متناسب	 است،	 معنوي	 و	 اخالقي	
چنين	 در	 خواهدشد.	 متفاوت	 شما	 گوش	دادن	
نكته	هاي	 تا	 آماده	است	 از	پيش	 وضعّيتي،	شنونده	
مهّم	و	اصلي	سخنراني	را	حدس	بزند؛	به	موقع	به	
آنها	توّجه	كند؛	به	توضيحات	مربوط	به	هر	نكته،	به	
دّقت	گوش		فرا	دهد	و	ابعاد	هر	مطلب	را	به		درستي	
در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 ديگر،	 سوي	 از	 دريابد.	

هر	بحثي،	معنا	و	مفهوم	روشن	تري	مي	يابند.	مثاًل	
يك	 در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 برخي	 است	 ممكن	
بحث	اخالقي	معنادار	باشد،	اّما	از	نظر	فلسفي	چنين	

نباشد.
همچنين	توصيه	مي	شود	پيش	تر	دربارة	موضوِع	
كه	 را	 كلّي	 مطالب	 از	 دورنمايي	 و	 فكركنيد	 بحث،	

احتمااًل	بيان	خواهدشد،	در	ذهن	ترسيم	كنيد.
تا	براي	جذب	 اين	گونه	آمادگيها،	سبب	مي	شود	
كامل	اطالعاتي	كه	سخنران	به	شما	مي	دهد،	حضور	

ذهن	داشته	باشيد.

3  مقاومت در برابر گيجي و آشفتگي
در	يك	دنياي	ايده	آل،	مي	توانيم	تمامي	آشفتگيهاي	
روحي	و	جسمي	را	محو	كنيم؛	اّما	اين	كار	در	دنياي	
واقعي	امكان	پذير	نيست.	از	آنجايي	كه	سرعت	تفكر	
ما	بسيار	بيشتر	از	شتاب	جمله	سازي	هر	گوينده	اي	
است،	امكان	حواس	پرتي	هنگام	گوش	كردن	بيشتر	
است.	به	همين	دليل	هر	صدا	يا	خاطره	اي	مي	تواند	
جلسة	 از	 بيرون	 به	 خود	 با	 و	 بدزدد	 را	 ما	 ذهن	

سخنراني	يا	كالس	يا	مباحثه	ببرد.
بنابراين	براي	خوب	شنيدن،	بايد	خود	را	آمادة	

مقاومت	در	مقابل	هر	امر	متفّرقه	اي	بكنيم.
هر	وقت	چيزي	حواس	شما	را	پرت	كرد،	آگاهانه	
از	آنچه	 سعي	كنيد	ذهن	خود	را	عقب	برده،	به	قبل	
و	 متوّجه	كنيد	 مي	گويد،	 حاضر	 حال	 در	 گوينده	
آن	را	دوباره	به	زمان	حال	بياوريد.	يك	راه	براي	
فكركردن	 گوينده	 از	 جلوتر	 كمي	 كار،	 اين	 انجام	
چه	 بعدي	 جملة	 پيش	بيني	كنيد	 سعي	كنيد	 است.	
نيست.	 نتايج	 سوي	 به	 پرش	 كار،	 اين	 خواهد	بود.	
وقتي	زود	نتيجه	گيري	مي	كنيد،	كلمات	را	در	دهان	
آنچه	مي	گويد،	 به	 به		درستي	 و	 گوينده	مي	گذاريد	
اين	حالت،	شما	گوش	كرده	 در	 اّما	 گوش	نمي	دهيد.	
آنچه	خود	 با	 مي	گويد	 بعداً	 را	كه	گوينده،	 آنچه	 و	

پيش	بيني	كرده	ايد،	مقايسه	مي	كنيد.
راه	ديگر	براي	تمركز	ذهن	روي	يك	سخنراني،	
اين	است	كه	آنچه	را	گوينده	تا	به	حال	گفته	است،	
در	ذهن	خود	مروركنيد	و	مطمئن	شويد	كه	آن	را	

فهميده	ايد.

4  افزايش تمايل به گوش كردن
عدم	 و	 بي	عالقگي	 تسليم	 محّصالن،	 اغلب	
و	 مي	شوند	 سخنراني	 موضوع	 به	 تمايلشان	
آن	چنان	كه	بايد	به	درس	گوش	نمي	دهند.	در	نتيجه	
آنچه	را	كه	مي	شنوند،	به	درستي	نمي	فهمند.	گروهي	
خوب	 بهانة	 سخنران،	 از	 را	 خود	 بيزاري	 ديگر	
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

گوْشِ خر
اگر	با	عنوان	باال	مشكل	داريد،	به	گيرنده	هاي	خود	
دست	نزنيد؛	مشكل	از	ما	است!	مي	پرسيد:	خالصه	
يا	 اضافه	كنيم	 درازگوش	 به	جناب	 را	 »گوش«	 اين	
نكنيم؟	مي	گوييم:	نيازي	به	تحقيقات	مفّصل	نيست	
و	كسي	هم	اين	مشكل	را	براي	راه	اندازي	مركز	يا	
مؤّسسه	يا	پژوهشكدة	جديدي	بهانه	نكند!	چون	ما	
است	 ممكن	 دو	 هر	 داريم:	 آستين	 در	 را	 پاسخش	
بار	 اّولين	 ظاهراً	 باشد.	 درست	 مي	تواند	 دو	 هر	 و	

مولوي،	اين	»ممكن«	را	»واقع«	كرده	است:
گوِش	خر	بفروش	و	ديگر	گوْش	خر
خر گوِش	 بد	 نيا 	 ا ر ني	 معا ين	 ا

بنابراين	مشكل	در	نوع	رابطة	ميان	گوش	و	خر	
انواعي	 اين	است	كه	گوش	هم	 بلكه	مسئله	 نيست؛	
اين	عضِو	 اقسام	 و	 انواع	 همة	 با	 شايد	 ما	 و	 دارد	
گوشه	گير	آشنا	نباشيم.	همة	اينها	مقّدمه	بود	تا	در	

اينجا	مقداري	»گوش	پژوهي«	كنيم.	
اّما	 انواعي	دارد؛	 داشتيم	مي	گفتيم	كه	گوش	هم	
به	 و	 بگيريم	 را	 گوش	ها	 همة	 اينجا	 نتوانيم	 شايد	
شما	نشان	دهيم.	پس،	از	باب	»آب	دريا	را	اگر...«	و	
اين	جور	حرفها،	دو	نوع	معروفش	را	به	استحضار	

گوش	پژوهان	محترم	مي	رسانيم:		
مي	گيرد،	 را	 كه	صداها	 است	 گوشي	 نخست	 	.1
اّما	براي	آنها	تره	هم	ُخردنمي	كند.	اين	همان	گوشي	
است	كه	جناب	موالنا	كم	لطفي	كرده،	به	خر	نسبت	

مي	دهد.)كم	لطفي	به	گوش	يا	خر؟!	فتأّمل(	
را	 صدايي	 وقتي	 كه	 است	 آن	 دوم	 گوش	 	.2
صاحبش	 به	 زدن	 سقلمه	 به	 شروع	 مي	شنود،	
مي	كند	كه	مهمان	داريم	و	بايد	از	آن	پذيرايي	كنيم.	
از	قضا	جناب	موالنا	دربارة	اين	گوش	هم	افاضات	

كرده	اند:
راه	گوش از	 فربه	شود	 آدمي	
جانور	فربه	شود	از	حلق	و	نوش

اين	گوش	به	پنبه	آلرژي	دارد،	و	هميشه	با	خود	
زمزمه	مي	كند:

پنبة	وسواس	بيرون	كن	ز	گوش
تا	به	گوشت	آيد	از	گردون	خروش

نتيجه	مي	گيريم	كه	گوش	محترم	را	هم	مي	توان	
به	خر	اضافه	كرد،	و	هم	مي	توان	آن	را	فروخت	و	
فقط	ضبط	 هنرش	 و	 كند	 كار	 كه	 ديگر	خريد	 يكي	

كوتاه	مّدت	صداها	نباشد.	
اين	افاضات،	خالصة	چندين	سال	»گوش	پژوهي«	
را	 محترم	 كارشناس	 توصيه	هاي	 حاال	 بود.	 ما	

بشنويد.)ببخشيد!	گوش	كنيد.(

        شنيدن1 يا گوش كردن2؟
گوش	كردن	به	معناي	شنيدن	صدا	نيست.3	شنيدن	
امواج	 ارتعاش	 است:	 فيزيولوژيكي	 فرآيند	 يك	
محّركهاي	 فرستاده	شدن	 و	 مياني	 گوش	 در	 صدا	
الكتروشيميايي	از	گوش	مياني	به	سيستم	مركزي	
به	 دقيق	 توّجه	 كردن،	 گوش	 اّما	 مغز.	 در	 شنوايي	
صدا	و	دريافت	معناي	آن	است.		معمواًل	زماني	كه	
پنجاه	 تنها	 به		دّقت	گوش	فرامي	دهيم،	 گمان	مي	كنيم	
و	 درك	مي	كنيم،	 مي	شنويم،	 كه	 را	 آنچه	 از	 درصد	
پنجاه	 اين	 از	 نيمي	 فقط	 روز،	 دو	 گذشت	 از	 پس	
درصد	را	مي	توانيم	به	خاطرآوريم.	بنابراين	عجيب	
فراموش	شده«	 »هنر	 را	 گوش	كردن	 كه	 نيست	

مي	خوانند.
مي	شنويد،	 كه	 را	 آنچه	 گوش	نكنيد،	 خوب	 اگر	
نخواهيدفهميد.	گوش	كردن	مؤثر،	كليد	فهم،	ادراك	
ادراكي	 آموزشي،	 فرآيندهاي	 در	 و	 است	 تعّقل	 و	
و	يادگيري،	نقش	تعيين	كننده	اي	دارد.	شنود	مؤثر	
براي	 -كه	 را	 دقيق	تري	 اطالعات	 تا	 كمك	مي	كند	
نيازداريد-	 آنها	 به	 مسئله	 حّل	 و	 تصميم	گيري	
جديدي	 مفاهيم	 و	 مطالب	 به	 جمع	آوري	كرده،	
دست	يابيد.	خوب	گوش	دادن،	ارتباط	متقابل	شما	را	
با	ديگران،	روشن	و	صريح	مي	كند	و	برخوردهاي	
روزانة	شما	را	اصالح	مي	نمايد.	براي	مثال	هنگامي	
فكر	 از	 مستقيم	 اساس	مشاورة	 بر	 مي	خواهيد	 كه	
دوستتان	 با	 كه	 هنگامي	 يا	 بهره	بگيريد،	 ديگران	
و	 جلسات	 در	 شركت	 هنگام	 يا	 و	 مباحثه	مي	كنيد	
به	 شاياني	 كمك	 شنيداري،	 مهارتهاي	 سخنرانيها،	

شما	خواهدكرد.

    انواع گوش كردن
1  گوش كردن تفّنني

اين	نوع	گوش	كردن	براي	لّذت	بردن	و	سرگرمي	
است؛	مثل	موقعي	كه	به	شعر	و	ُسرودي	جذاب	يا	يك	
سخنراني	سرگرم	كننده	و	جالب،	گوش	مي	سپاريم.

Hearing	.1
Listening	.2

هر	 كه	 »گمان	نكنيد	 مي	فرمايد:	 علي)ع(	 حضرت	 	.3
بَِسميٍع(«.	 ذي	َسْمٍع	 كّل	 )َوال	 است.	 سميع	 گوشمندي،	

)نهج	البالغه،	خطبة	88(
انفال	 مباركة	 سورة	 	21 آية	 در	 نيز	 سبحان	 خداوند	
هشدار	مي	دهد	كه:	»َو	ال	َتكوُنوا	َكالّذيَن	قالوا	َسمِْعنا	َو	ُهْم	

الَيْسَمُعوَن«.

2  گوش كردِن فّعال و همدالنه
از	 عاطفي	 حمايت	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	
روان	پزشك	 كه	 هنگامي	 مثال،	 براي	 است.	 گوينده	
به	اظهارات	بيمار	خود	گوش	مي	كند،	يا	هنگامي	كه	
همدالنه	پاي	سخن	دوستان	خود	مي	نشينيم،	آنان	

را	براي	گفتِن	بيشتر	و	بهتر	تشويق	مي	كنيم.

3  گوش كردن براي درك مطلب
الزم	 شنيده	ها،	 فهم	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	

است؛	وگرنه	مي	شنويم،	بدون	اينكه	بفهميم!

4  گوش كردن منتقدانه
نوع	 اين	 به	 موقوف	 پيام،	 يك	 ارزيابي	 يا	 نقد	
گوش	كردن	است؛	مثل	هنگامي	كه	به	نطق	انتخاباتي	
هنگامي	 يا	 كانديداي	سياسي	گوش	مي	سپاريم	 يك	

كه	حرفهاي	هم	مباحثه	اي	خود	را	مي	شنويم.
اثر	 در	 گوش	سپاري،	 انواع	 همة	 اهّمّيت	 رغم	 به	

حاضر،	فقط	دو	نوع	اخير	را	برمي	رسيم.

     علِل »شنيدن و نفهميدن«
1  عدم تمركز

مغز	ما	به	طور	باورنكردني،	قوي	و	فّعال	است.	
بر	 كلمه	 	150 تا	 	120 دقيقه	 هر	 در	 مي	توانيم	 ما	
اّما	مغز	ما	مي	تواند	هر	دقيقه	400	 بياوريم،	 زبان	
امر	مي	تواند	 اين	 يا	بشنود.	 توليدكند	 كلمه	 تا	800	
گوش	كردن	را	خيلي	آسان	جلوه	دهد،	اّما	در	حقيقت	
اين	مسئله	تأثير	معكوس	دارد؛	زيرا	ممكن	است	در	
از	»زمان	مغز«	اضافه	بيايد؛	 وقت	شنيدن،	مقداري	
يعني	مغز	كار	خود	را	كرده	و	منتظر	كلمات	جديد	

است،	اّما	هنوز	كلمه	اي	صادر	نشده	است.
تفّكر	 اثر	 بر	 گوش	كردن،	 جرياِن	 هنگام	 اين	 در	
دربارة	مسائل	متفّرقه	قطع	مي	شود.	به	همين	دليل	
مسئله	 درس،	 كالس	 در	 گوش	كردن	 هنگام	 گاهي	
را	 ما	 تمركز	 و	 راه	مي	يابد	 ذهنمان	 به	 حادثه	اي	 و	

به	سادگي	برهم	مي	زند.

2  وسواس در گوش كردن
اوقات	 گاهي	 نيست؛	 بي	توّجهي	 از	 عيب	 هميشه	
مشكل	در	بيش	از	اندازه	گوش	كردن	است.	آنگاه	كه	
به	هر	يك	از	لغتهاي	گوينده	چنان	توّجه	مي	كنيم	كه	
نكتة	 به	يكسان	مهّم	هستند،	 گويي	تمامي	كلماتش	
اصلي	گوينده	گم		شده،	درك	آن	ناممكن	مي	شود.	
نبايد	خود	را	چنان	غرِق	جزئّيات	و	فروع	كنيم	كه	

محورهاي	اصلي	سخن،	تحت	الّشعاع	قرارگيرند.	به	
عبارت	ديگر:	»َعلْيُكْم	بِالُمتون	ال	بِالَحواشي«.

به	حافظه	سپردن	تمام	آنچه	سخنران	مي	گويد،	
امكان	پذير	نيست.	شنوندگان	قوي	و	ماهر،	بيشتر	

روي	عقايد،	ادلّه	و	شواهد،	تمركز	مي	كنند.

3  پرش به سوي نتايج
يك	 صحبتهاي	 به	 كه	 هنگامي	 اوقات،	 گاهي	
متوّجه	 سريعًا	 ذهنمان	 گوش	مي	دهيم،	 سخنران	
علل	 از	 يكي	 ناسودمند،	 پرش	 اين	 مي	شود.	 نتايج	
ضعف	يا	كمرنگي	ارتباط	ما	با	آشنايان	و	طرفهاي	
گفت	وگوي	ما	است.	در	واقع	همان	حرف	در	دهاِن	
گوينده	گذاشتن	است.	چون	مطمئن	هستيم	كه	چه	
مي	خواهندبگويند،	به	آنچه	مي	گويند،	دّقت	نمي	كنيم.	

حتي	گاهي	اوقات	نمي	شنويم	كه	چه	مي	گويند.
به	 بي	مقّدمه	 پرش	 مصاديق	 از	 ديگر	 يكي	
گوينده	 عقايد	 عجوالنه	 كه	 است	 اين	 نتايج،	 سوي	
تقريبًا	 مي	خوانيم.	 گمراه	كننده	 يا	 كسالت	بار	 را	
اگر	 دارند.	 شما	 براي	 ره	آوردي	 سخنرانيها،	 همة	
محروم		 را	 خود	 گوش	ندهيد،	 و	 پيش	داوري	كنيد	

كرده	ايد.

4  تمركز روي طرز بيان و ظاهر گوينده
توّجه	بيش	از	حّد	به	ظاهر	يا	طرز	صحبت	كردن	
مي	گويند،	 آنچه	 به	 ما	 مي	شود	 باعث	 افراد،	
ظاهر	 به	 آن	قدر	 افراد	 از	 برخي	 گوش	نكنيم.	
كالم	 عيوب	 و	 نقايص	 محلي،	 لهجه	هاي	 شخص،	
كه	 مي	دهند	 اهّمّيت	 گوينده،	 تكيه	كالم	هاي	 يا	
گوش	سپردن	به	كالم	او	را	از	ياد	مي	برند.	اين	نوع	
سانسور	عاطفي،	كمابيش	در	همه	وجود	دارد؛	اّما	

بايد	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد.

5  شنيدن براي نقدكردن
اشكال	كردن،	 فقط	 گوش	دادن،	 از	 هدفمان	 گاهي	
فهِم	 نه	 است؛	 گوينده	 به	 پاسخ	گفتن	 و	 ايرادگرفتن	
مطلب.	در	نظر	داشته	باشيد	كه	هدف	از	گوش	دادن،	
سعي	كنيد	 بنابراين	 است.	 آگاهي	 و	 معرفت	 كسب	
است	 اين	 شنونده	 وظيفه	 دريابيد«4.	 را	 »پيام	 ابتدا	
	كه	بفهمد؛	موافقت	يا	مخالفت،	در	مراحل	بعد	معنا

يارانش	 از	 يكي	 توصيف	 در	 علي)ع(	 حضرت	 	.4
أْن	 َعلَي	 مِْنُه	 أْحَرَص	 َيْسَمُع	 ما	 َعلي	 كاَن	 »َو	 مي	فرمايد:	
َيَتَكلَّم؛	او	بر	شنيدن	حريص	تر	بود	تا	گفتن.«	)نهج	البالغه،	
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شد،	 تمام		 گوينده	 مطلب	 اينكه	 از	 بعد	 مي	كند.	 پيدا	
كنيد.	 تأّني	 و	 تأّمل	 او	 مطالب	 روي	 بر	 لحظه	اي	
بدين	ترتيب،	ضمن	آنكه	براي	مخاطب	خود	احترام	
قائل	شده	ايد،	نقد	شما	سخته	تر	و	پخته	تر	خواهدشد.	
رعايت	اين	دو	نكته	از	سوي	شما،	سبب	مي	شود	كه	
گوينده	نيز	بدون	سوءظّن	و	جهت	گيري،	نقد	شما	را	

بشنود	و	در	آن	تأّمل	كند.

     هنر شنوندگي
براي	بهتر	شنيدن	و	نتيجه	گرفتن	از	گوش	كردن،	

بهتر	است:

1  گوش كردن را فرآيندي فّعال و جّدي بدانيد.
پيشرفت،	 و	 رشد	 براي	 قدم	 نخستين	 هميشه	
آگاهي	فردي	است.	كوتاهي	ها	و	قصور	خود	را	در	
نقش	يك	شنونده،	تحليل	كنيد	و	تصميم	بگيريد	كه	بر	
همين	 به	 ابتدا	 از	 آييد.	شنوندگان	خوب	 فائق		 آنها	
و	 مؤّثر	 گوش	كردن	 بلكه	 نشده	اند؛	 متولد	 صورت	

قوي	را	آموخته	و	تمرين	كرده	اند.
يا	 فرهنگ	 هوش،	 مانند	 گوش	كردن،	 خوب			
نيز	 مسئله	 اين	 است.	 اكتسابي	 اجتماعي،	 موقعّيت	
مانند	هر	مهارت	ديگر	از	رهگذر	تمرين	و	انضباط	
فردي	به	دست		مي	آيد.	بايد	گوش	كردن	را	يك	روند	
زندگي	 زمينه	هاي	 از	 بسياري	 بدانيد.	 فكر	 فّعاِل	
سوق	مي	دهد؛	 انفعالي	 گوش	كردن	 به	 را	 ما	 جديد،	
مثــاًل	در	حالي	كه	مشغول	مطالعه	هستيم،	به	راديو	
انفعالي	يك	عادت	 هم	»گوش	مي	كنيم«!	گوش	كردن	
اّما	گوش	كردن	فّعال	چيز	ديگري	است.	اگر	 است؛	
شنونده	اي	 و	 كاركنيد	 زمينه	 اين	 در	 جّدي	 به	طور	
روابط	 تحصيل،	 در	 را	 نتيجه	 باشيد،	 مؤّثرتر	

شخصي	و	فاميلي	و	در	زندگي	خود	خواهيدديد.

2  آمادگي ذهني براي گوش كردن
پيش	از	گوش	دادن	به	سخنان	و	مطالب	ديگران،	
بدانيد	 اگر	 سعي	كنيد	منطقة	بحث	را	مشّخص	كنيد.	
يا	 تجربي(	 نقلي،	 علمي)عقلي،	 نظر،	 مورد	 بحث	
نحوة	 آن	 با	 متناسب	 است،	 معنوي	 و	 اخالقي	
چنين	 در	 خواهدشد.	 متفاوت	 شما	 گوش	دادن	
نكته	هاي	 تا	 آماده	است	 از	پيش	 وضعّيتي،	شنونده	
مهّم	و	اصلي	سخنراني	را	حدس	بزند؛	به	موقع	به	
آنها	توّجه	كند؛	به	توضيحات	مربوط	به	هر	نكته،	به	
دّقت	گوش		فرا	دهد	و	ابعاد	هر	مطلب	را	به		درستي	
در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 ديگر،	 سوي	 از	 دريابد.	

هر	بحثي،	معنا	و	مفهوم	روشن	تري	مي	يابند.	مثاًل	
يك	 در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 برخي	 است	 ممكن	
بحث	اخالقي	معنادار	باشد،	اّما	از	نظر	فلسفي	چنين	

نباشد.
همچنين	توصيه	مي	شود	پيش	تر	دربارة	موضوِع	
كه	 را	 كلّي	 مطالب	 از	 دورنمايي	 و	 فكركنيد	 بحث،	

احتمااًل	بيان	خواهدشد،	در	ذهن	ترسيم	كنيد.
تا	براي	جذب	 اين	گونه	آمادگيها،	سبب	مي	شود	
كامل	اطالعاتي	كه	سخنران	به	شما	مي	دهد،	حضور	

ذهن	داشته	باشيد.

3  مقاومت در برابر گيجي و آشفتگي
در	يك	دنياي	ايده	آل،	مي	توانيم	تمامي	آشفتگيهاي	
روحي	و	جسمي	را	محو	كنيم؛	اّما	اين	كار	در	دنياي	
واقعي	امكان	پذير	نيست.	از	آنجايي	كه	سرعت	تفكر	
ما	بسيار	بيشتر	از	شتاب	جمله	سازي	هر	گوينده	اي	
است،	امكان	حواس	پرتي	هنگام	گوش	كردن	بيشتر	
است.	به	همين	دليل	هر	صدا	يا	خاطره	اي	مي	تواند	
جلسة	 از	 بيرون	 به	 خود	 با	 و	 بدزدد	 را	 ما	 ذهن	

سخنراني	يا	كالس	يا	مباحثه	ببرد.
بنابراين	براي	خوب	شنيدن،	بايد	خود	را	آمادة	

مقاومت	در	مقابل	هر	امر	متفّرقه	اي	بكنيم.
هر	وقت	چيزي	حواس	شما	را	پرت	كرد،	آگاهانه	
از	آنچه	 سعي	كنيد	ذهن	خود	را	عقب	برده،	به	قبل	
و	 متوّجه	كنيد	 مي	گويد،	 حاضر	 حال	 در	 گوينده	
آن	را	دوباره	به	زمان	حال	بياوريد.	يك	راه	براي	
فكركردن	 گوينده	 از	 جلوتر	 كمي	 كار،	 اين	 انجام	
چه	 بعدي	 جملة	 پيش	بيني	كنيد	 سعي	كنيد	 است.	
نيست.	 نتايج	 سوي	 به	 پرش	 كار،	 اين	 خواهد	بود.	
وقتي	زود	نتيجه	گيري	مي	كنيد،	كلمات	را	در	دهان	
آنچه	مي	گويد،	 به	 به		درستي	 و	 گوينده	مي	گذاريد	
اين	حالت،	شما	گوش	كرده	 در	 اّما	 گوش	نمي	دهيد.	
آنچه	خود	 با	 مي	گويد	 بعداً	 را	كه	گوينده،	 آنچه	 و	

پيش	بيني	كرده	ايد،	مقايسه	مي	كنيد.
راه	ديگر	براي	تمركز	ذهن	روي	يك	سخنراني،	
اين	است	كه	آنچه	را	گوينده	تا	به	حال	گفته	است،	
در	ذهن	خود	مروركنيد	و	مطمئن	شويد	كه	آن	را	

فهميده	ايد.

4  افزايش تمايل به گوش كردن
عدم	 و	 بي	عالقگي	 تسليم	 محّصالن،	 اغلب	
و	 مي	شوند	 سخنراني	 موضوع	 به	 تمايلشان	
آن	چنان	كه	بايد	به	درس	گوش	نمي	دهند.	در	نتيجه	
آنچه	را	كه	مي	شنوند،	به	درستي	نمي	فهمند.	گروهي	
خوب	 بهانة	 سخنران،	 از	 را	 خود	 بيزاري	 ديگر	
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

گوْشِ خر
اگر	با	عنوان	باال	مشكل	داريد،	به	گيرنده	هاي	خود	
دست	نزنيد؛	مشكل	از	ما	است!	مي	پرسيد:	خالصه	
يا	 اضافه	كنيم	 درازگوش	 به	جناب	 را	 »گوش«	 اين	
نكنيم؟	مي	گوييم:	نيازي	به	تحقيقات	مفّصل	نيست	
و	كسي	هم	اين	مشكل	را	براي	راه	اندازي	مركز	يا	
مؤّسسه	يا	پژوهشكدة	جديدي	بهانه	نكند!	چون	ما	
است	 ممكن	 دو	 هر	 داريم:	 آستين	 در	 را	 پاسخش	
بار	 اّولين	 ظاهراً	 باشد.	 درست	 مي	تواند	 دو	 هر	 و	

مولوي،	اين	»ممكن«	را	»واقع«	كرده	است:
گوِش	خر	بفروش	و	ديگر	گوْش	خر
خر گوِش	 بد	 نيا 	 ا ر ني	 معا ين	 ا

بنابراين	مشكل	در	نوع	رابطة	ميان	گوش	و	خر	
انواعي	 اين	است	كه	گوش	هم	 بلكه	مسئله	 نيست؛	
اين	عضِو	 اقسام	 و	 انواع	 همة	 با	 شايد	 ما	 و	 دارد	
گوشه	گير	آشنا	نباشيم.	همة	اينها	مقّدمه	بود	تا	در	

اينجا	مقداري	»گوش	پژوهي«	كنيم.	
اّما	 انواعي	دارد؛	 داشتيم	مي	گفتيم	كه	گوش	هم	
به	 و	 بگيريم	 را	 گوش	ها	 همة	 اينجا	 نتوانيم	 شايد	
شما	نشان	دهيم.	پس،	از	باب	»آب	دريا	را	اگر...«	و	
اين	جور	حرفها،	دو	نوع	معروفش	را	به	استحضار	

گوش	پژوهان	محترم	مي	رسانيم:		
مي	گيرد،	 را	 كه	صداها	 است	 گوشي	 نخست	 	.1
اّما	براي	آنها	تره	هم	ُخردنمي	كند.	اين	همان	گوشي	
است	كه	جناب	موالنا	كم	لطفي	كرده،	به	خر	نسبت	

مي	دهد.)كم	لطفي	به	گوش	يا	خر؟!	فتأّمل(	
را	 صدايي	 وقتي	 كه	 است	 آن	 دوم	 گوش	 	.2
صاحبش	 به	 زدن	 سقلمه	 به	 شروع	 مي	شنود،	
مي	كند	كه	مهمان	داريم	و	بايد	از	آن	پذيرايي	كنيم.	
از	قضا	جناب	موالنا	دربارة	اين	گوش	هم	افاضات	

كرده	اند:
راه	گوش از	 فربه	شود	 آدمي	
جانور	فربه	شود	از	حلق	و	نوش

اين	گوش	به	پنبه	آلرژي	دارد،	و	هميشه	با	خود	
زمزمه	مي	كند:

پنبة	وسواس	بيرون	كن	ز	گوش
تا	به	گوشت	آيد	از	گردون	خروش

نتيجه	مي	گيريم	كه	گوش	محترم	را	هم	مي	توان	
به	خر	اضافه	كرد،	و	هم	مي	توان	آن	را	فروخت	و	
فقط	ضبط	 هنرش	 و	 كند	 كار	 كه	 ديگر	خريد	 يكي	

كوتاه	مّدت	صداها	نباشد.	
اين	افاضات،	خالصة	چندين	سال	»گوش	پژوهي«	
را	 محترم	 كارشناس	 توصيه	هاي	 حاال	 بود.	 ما	

بشنويد.)ببخشيد!	گوش	كنيد.(

        شنيدن1 يا گوش كردن2؟
گوش	كردن	به	معناي	شنيدن	صدا	نيست.3	شنيدن	
امواج	 ارتعاش	 است:	 فيزيولوژيكي	 فرآيند	 يك	
محّركهاي	 فرستاده	شدن	 و	 مياني	 گوش	 در	 صدا	
الكتروشيميايي	از	گوش	مياني	به	سيستم	مركزي	
به	 دقيق	 توّجه	 كردن،	 گوش	 اّما	 مغز.	 در	 شنوايي	
صدا	و	دريافت	معناي	آن	است.		معمواًل	زماني	كه	
پنجاه	 تنها	 به		دّقت	گوش	فرامي	دهيم،	 گمان	مي	كنيم	
و	 درك	مي	كنيم،	 مي	شنويم،	 كه	 را	 آنچه	 از	 درصد	
پنجاه	 اين	 از	 نيمي	 فقط	 روز،	 دو	 گذشت	 از	 پس	
درصد	را	مي	توانيم	به	خاطرآوريم.	بنابراين	عجيب	
فراموش	شده«	 »هنر	 را	 گوش	كردن	 كه	 نيست	

مي	خوانند.
مي	شنويد،	 كه	 را	 آنچه	 گوش	نكنيد،	 خوب	 اگر	
نخواهيدفهميد.	گوش	كردن	مؤثر،	كليد	فهم،	ادراك	
ادراكي	 آموزشي،	 فرآيندهاي	 در	 و	 است	 تعّقل	 و	
و	يادگيري،	نقش	تعيين	كننده	اي	دارد.	شنود	مؤثر	
براي	 -كه	 را	 دقيق	تري	 اطالعات	 تا	 كمك	مي	كند	
نيازداريد-	 آنها	 به	 مسئله	 حّل	 و	 تصميم	گيري	
جديدي	 مفاهيم	 و	 مطالب	 به	 جمع	آوري	كرده،	
دست	يابيد.	خوب	گوش	دادن،	ارتباط	متقابل	شما	را	
با	ديگران،	روشن	و	صريح	مي	كند	و	برخوردهاي	
روزانة	شما	را	اصالح	مي	نمايد.	براي	مثال	هنگامي	
فكر	 از	 مستقيم	 اساس	مشاورة	 بر	 مي	خواهيد	 كه	
دوستتان	 با	 كه	 هنگامي	 يا	 بهره	بگيريد،	 ديگران	
و	 جلسات	 در	 شركت	 هنگام	 يا	 و	 مباحثه	مي	كنيد	
به	 شاياني	 كمك	 شنيداري،	 مهارتهاي	 سخنرانيها،	

شما	خواهدكرد.

    انواع گوش كردن
1  گوش كردن تفّنني

اين	نوع	گوش	كردن	براي	لّذت	بردن	و	سرگرمي	
است؛	مثل	موقعي	كه	به	شعر	و	ُسرودي	جذاب	يا	يك	
سخنراني	سرگرم	كننده	و	جالب،	گوش	مي	سپاريم.

Hearing	.1
Listening	.2

هر	 كه	 »گمان	نكنيد	 مي	فرمايد:	 علي)ع(	 حضرت	 	.3
بَِسميٍع(«.	 ذي	َسْمٍع	 كّل	 )َوال	 است.	 سميع	 گوشمندي،	

)نهج	البالغه،	خطبة	88(
انفال	 مباركة	 سورة	 	21 آية	 در	 نيز	 سبحان	 خداوند	
هشدار	مي	دهد	كه:	»َو	ال	َتكوُنوا	َكالّذيَن	قالوا	َسمِْعنا	َو	ُهْم	

الَيْسَمُعوَن«.

2  گوش كردِن فّعال و همدالنه
از	 عاطفي	 حمايت	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	
روان	پزشك	 كه	 هنگامي	 مثال،	 براي	 است.	 گوينده	
به	اظهارات	بيمار	خود	گوش	مي	كند،	يا	هنگامي	كه	
همدالنه	پاي	سخن	دوستان	خود	مي	نشينيم،	آنان	

را	براي	گفتِن	بيشتر	و	بهتر	تشويق	مي	كنيم.

3  گوش كردن براي درك مطلب
الزم	 شنيده	ها،	 فهم	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	

است؛	وگرنه	مي	شنويم،	بدون	اينكه	بفهميم!

4  گوش كردن منتقدانه
نوع	 اين	 به	 موقوف	 پيام،	 يك	 ارزيابي	 يا	 نقد	
گوش	كردن	است؛	مثل	هنگامي	كه	به	نطق	انتخاباتي	
هنگامي	 يا	 كانديداي	سياسي	گوش	مي	سپاريم	 يك	

كه	حرفهاي	هم	مباحثه	اي	خود	را	مي	شنويم.
اثر	 در	 گوش	سپاري،	 انواع	 همة	 اهّمّيت	 رغم	 به	

حاضر،	فقط	دو	نوع	اخير	را	برمي	رسيم.

     علِل »شنيدن و نفهميدن«
1  عدم تمركز

مغز	ما	به	طور	باورنكردني،	قوي	و	فّعال	است.	
بر	 كلمه	 	150 تا	 	120 دقيقه	 هر	 در	 مي	توانيم	 ما	
اّما	مغز	ما	مي	تواند	هر	دقيقه	400	 بياوريم،	 زبان	
امر	مي	تواند	 اين	 يا	بشنود.	 توليدكند	 كلمه	 تا	800	
گوش	كردن	را	خيلي	آسان	جلوه	دهد،	اّما	در	حقيقت	
اين	مسئله	تأثير	معكوس	دارد؛	زيرا	ممكن	است	در	
از	»زمان	مغز«	اضافه	بيايد؛	 وقت	شنيدن،	مقداري	
يعني	مغز	كار	خود	را	كرده	و	منتظر	كلمات	جديد	

است،	اّما	هنوز	كلمه	اي	صادر	نشده	است.
تفّكر	 اثر	 بر	 گوش	كردن،	 جرياِن	 هنگام	 اين	 در	
دربارة	مسائل	متفّرقه	قطع	مي	شود.	به	همين	دليل	
مسئله	 درس،	 كالس	 در	 گوش	كردن	 هنگام	 گاهي	
را	 ما	 تمركز	 و	 راه	مي	يابد	 ذهنمان	 به	 حادثه	اي	 و	

به	سادگي	برهم	مي	زند.

2  وسواس در گوش كردن
اوقات	 گاهي	 نيست؛	 بي	توّجهي	 از	 عيب	 هميشه	
مشكل	در	بيش	از	اندازه	گوش	كردن	است.	آنگاه	كه	
به	هر	يك	از	لغتهاي	گوينده	چنان	توّجه	مي	كنيم	كه	
نكتة	 به	يكسان	مهّم	هستند،	 گويي	تمامي	كلماتش	
اصلي	گوينده	گم		شده،	درك	آن	ناممكن	مي	شود.	
نبايد	خود	را	چنان	غرِق	جزئّيات	و	فروع	كنيم	كه	

محورهاي	اصلي	سخن،	تحت	الّشعاع	قرارگيرند.	به	
عبارت	ديگر:	»َعلْيُكْم	بِالُمتون	ال	بِالَحواشي«.

به	حافظه	سپردن	تمام	آنچه	سخنران	مي	گويد،	
امكان	پذير	نيست.	شنوندگان	قوي	و	ماهر،	بيشتر	

روي	عقايد،	ادلّه	و	شواهد،	تمركز	مي	كنند.

3  پرش به سوي نتايج
يك	 صحبتهاي	 به	 كه	 هنگامي	 اوقات،	 گاهي	
متوّجه	 سريعًا	 ذهنمان	 گوش	مي	دهيم،	 سخنران	
علل	 از	 يكي	 ناسودمند،	 پرش	 اين	 مي	شود.	 نتايج	
ضعف	يا	كمرنگي	ارتباط	ما	با	آشنايان	و	طرفهاي	
گفت	وگوي	ما	است.	در	واقع	همان	حرف	در	دهاِن	
گوينده	گذاشتن	است.	چون	مطمئن	هستيم	كه	چه	
مي	خواهندبگويند،	به	آنچه	مي	گويند،	دّقت	نمي	كنيم.	

حتي	گاهي	اوقات	نمي	شنويم	كه	چه	مي	گويند.
به	 بي	مقّدمه	 پرش	 مصاديق	 از	 ديگر	 يكي	
گوينده	 عقايد	 عجوالنه	 كه	 است	 اين	 نتايج،	 سوي	
تقريبًا	 مي	خوانيم.	 گمراه	كننده	 يا	 كسالت	بار	 را	
اگر	 دارند.	 شما	 براي	 ره	آوردي	 سخنرانيها،	 همة	
محروم		 را	 خود	 گوش	ندهيد،	 و	 پيش	داوري	كنيد	

كرده	ايد.

4  تمركز روي طرز بيان و ظاهر گوينده
توّجه	بيش	از	حّد	به	ظاهر	يا	طرز	صحبت	كردن	
مي	گويند،	 آنچه	 به	 ما	 مي	شود	 باعث	 افراد،	
ظاهر	 به	 آن	قدر	 افراد	 از	 برخي	 گوش	نكنيم.	
كالم	 عيوب	 و	 نقايص	 محلي،	 لهجه	هاي	 شخص،	
كه	 مي	دهند	 اهّمّيت	 گوينده،	 تكيه	كالم	هاي	 يا	
گوش	سپردن	به	كالم	او	را	از	ياد	مي	برند.	اين	نوع	
سانسور	عاطفي،	كمابيش	در	همه	وجود	دارد؛	اّما	

بايد	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد.

5  شنيدن براي نقدكردن
اشكال	كردن،	 فقط	 گوش	دادن،	 از	 هدفمان	 گاهي	
فهِم	 نه	 است؛	 گوينده	 به	 پاسخ	گفتن	 و	 ايرادگرفتن	
مطلب.	در	نظر	داشته	باشيد	كه	هدف	از	گوش	دادن،	
سعي	كنيد	 بنابراين	 است.	 آگاهي	 و	 معرفت	 كسب	
است	 اين	 شنونده	 وظيفه	 دريابيد«4.	 را	 »پيام	 ابتدا	
	كه	بفهمد؛	موافقت	يا	مخالفت،	در	مراحل	بعد	معنا

يارانش	 از	 يكي	 توصيف	 در	 علي)ع(	 حضرت	 	.4
أْن	 َعلَي	 مِْنُه	 أْحَرَص	 َيْسَمُع	 ما	 َعلي	 كاَن	 »َو	 مي	فرمايد:	
َيَتَكلَّم؛	او	بر	شنيدن	حريص	تر	بود	تا	گفتن.«	)نهج	البالغه،	

حكمت289(

شد،	 تمام		 گوينده	 مطلب	 اينكه	 از	 بعد	 مي	كند.	 پيدا	
كنيد.	 تأّني	 و	 تأّمل	 او	 مطالب	 روي	 بر	 لحظه	اي	
بدين	ترتيب،	ضمن	آنكه	براي	مخاطب	خود	احترام	
قائل	شده	ايد،	نقد	شما	سخته	تر	و	پخته	تر	خواهدشد.	
رعايت	اين	دو	نكته	از	سوي	شما،	سبب	مي	شود	كه	
گوينده	نيز	بدون	سوءظّن	و	جهت	گيري،	نقد	شما	را	

بشنود	و	در	آن	تأّمل	كند.

     هنر شنوندگي
براي	بهتر	شنيدن	و	نتيجه	گرفتن	از	گوش	كردن،	

بهتر	است:

1  گوش كردن را فرآيندي فّعال و جّدي بدانيد.
پيشرفت،	 و	 رشد	 براي	 قدم	 نخستين	 هميشه	
آگاهي	فردي	است.	كوتاهي	ها	و	قصور	خود	را	در	
نقش	يك	شنونده،	تحليل	كنيد	و	تصميم	بگيريد	كه	بر	
همين	 به	 ابتدا	 از	 آييد.	شنوندگان	خوب	 فائق		 آنها	
و	 مؤّثر	 گوش	كردن	 بلكه	 نشده	اند؛	 متولد	 صورت	

قوي	را	آموخته	و	تمرين	كرده	اند.
يا	 فرهنگ	 هوش،	 مانند	 گوش	كردن،	 خوب			
نيز	 مسئله	 اين	 است.	 اكتسابي	 اجتماعي،	 موقعّيت	
مانند	هر	مهارت	ديگر	از	رهگذر	تمرين	و	انضباط	
فردي	به	دست		مي	آيد.	بايد	گوش	كردن	را	يك	روند	
زندگي	 زمينه	هاي	 از	 بسياري	 بدانيد.	 فكر	 فّعاِل	
سوق	مي	دهد؛	 انفعالي	 گوش	كردن	 به	 را	 ما	 جديد،	
مثــاًل	در	حالي	كه	مشغول	مطالعه	هستيم،	به	راديو	
انفعالي	يك	عادت	 هم	»گوش	مي	كنيم«!	گوش	كردن	
اّما	گوش	كردن	فّعال	چيز	ديگري	است.	اگر	 است؛	
شنونده	اي	 و	 كاركنيد	 زمينه	 اين	 در	 جّدي	 به	طور	
روابط	 تحصيل،	 در	 را	 نتيجه	 باشيد،	 مؤّثرتر	

شخصي	و	فاميلي	و	در	زندگي	خود	خواهيدديد.

2  آمادگي ذهني براي گوش كردن
پيش	از	گوش	دادن	به	سخنان	و	مطالب	ديگران،	
بدانيد	 اگر	 سعي	كنيد	منطقة	بحث	را	مشّخص	كنيد.	
يا	 تجربي(	 نقلي،	 علمي)عقلي،	 نظر،	 مورد	 بحث	
نحوة	 آن	 با	 متناسب	 است،	 معنوي	 و	 اخالقي	
چنين	 در	 خواهدشد.	 متفاوت	 شما	 گوش	دادن	
نكته	هاي	 تا	 آماده	است	 از	پيش	 وضعّيتي،	شنونده	
مهّم	و	اصلي	سخنراني	را	حدس	بزند؛	به	موقع	به	
آنها	توّجه	كند؛	به	توضيحات	مربوط	به	هر	نكته،	به	
دّقت	گوش		فرا	دهد	و	ابعاد	هر	مطلب	را	به		درستي	
در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 ديگر،	 سوي	 از	 دريابد.	

هر	بحثي،	معنا	و	مفهوم	روشن	تري	مي	يابند.	مثاًل	
يك	 در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 برخي	 است	 ممكن	
بحث	اخالقي	معنادار	باشد،	اّما	از	نظر	فلسفي	چنين	

نباشد.
همچنين	توصيه	مي	شود	پيش	تر	دربارة	موضوِع	
كه	 را	 كلّي	 مطالب	 از	 دورنمايي	 و	 فكركنيد	 بحث،	

احتمااًل	بيان	خواهدشد،	در	ذهن	ترسيم	كنيد.
تا	براي	جذب	 اين	گونه	آمادگيها،	سبب	مي	شود	
كامل	اطالعاتي	كه	سخنران	به	شما	مي	دهد،	حضور	

ذهن	داشته	باشيد.

3  مقاومت در برابر گيجي و آشفتگي
در	يك	دنياي	ايده	آل،	مي	توانيم	تمامي	آشفتگيهاي	
روحي	و	جسمي	را	محو	كنيم؛	اّما	اين	كار	در	دنياي	
واقعي	امكان	پذير	نيست.	از	آنجايي	كه	سرعت	تفكر	
ما	بسيار	بيشتر	از	شتاب	جمله	سازي	هر	گوينده	اي	
است،	امكان	حواس	پرتي	هنگام	گوش	كردن	بيشتر	
است.	به	همين	دليل	هر	صدا	يا	خاطره	اي	مي	تواند	
جلسة	 از	 بيرون	 به	 خود	 با	 و	 بدزدد	 را	 ما	 ذهن	

سخنراني	يا	كالس	يا	مباحثه	ببرد.
بنابراين	براي	خوب	شنيدن،	بايد	خود	را	آمادة	

مقاومت	در	مقابل	هر	امر	متفّرقه	اي	بكنيم.
هر	وقت	چيزي	حواس	شما	را	پرت	كرد،	آگاهانه	
از	آنچه	 سعي	كنيد	ذهن	خود	را	عقب	برده،	به	قبل	
و	 متوّجه	كنيد	 مي	گويد،	 حاضر	 حال	 در	 گوينده	
آن	را	دوباره	به	زمان	حال	بياوريد.	يك	راه	براي	
فكركردن	 گوينده	 از	 جلوتر	 كمي	 كار،	 اين	 انجام	
چه	 بعدي	 جملة	 پيش	بيني	كنيد	 سعي	كنيد	 است.	
نيست.	 نتايج	 سوي	 به	 پرش	 كار،	 اين	 خواهد	بود.	
وقتي	زود	نتيجه	گيري	مي	كنيد،	كلمات	را	در	دهان	
آنچه	مي	گويد،	 به	 به		درستي	 و	 گوينده	مي	گذاريد	
اين	حالت،	شما	گوش	كرده	 در	 اّما	 گوش	نمي	دهيد.	
آنچه	خود	 با	 مي	گويد	 بعداً	 را	كه	گوينده،	 آنچه	 و	

پيش	بيني	كرده	ايد،	مقايسه	مي	كنيد.
راه	ديگر	براي	تمركز	ذهن	روي	يك	سخنراني،	
اين	است	كه	آنچه	را	گوينده	تا	به	حال	گفته	است،	
در	ذهن	خود	مروركنيد	و	مطمئن	شويد	كه	آن	را	

فهميده	ايد.

4  افزايش تمايل به گوش كردن
عدم	 و	 بي	عالقگي	 تسليم	 محّصالن،	 اغلب	
و	 مي	شوند	 سخنراني	 موضوع	 به	 تمايلشان	
آن	چنان	كه	بايد	به	درس	گوش	نمي	دهند.	در	نتيجه	
آنچه	را	كه	مي	شنوند،	به	درستي	نمي	فهمند.	گروهي	
خوب	 بهانة	 سخنران،	 از	 را	 خود	 بيزاري	 ديگر	
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

گوْشِ خر
اگر	با	عنوان	باال	مشكل	داريد،	به	گيرنده	هاي	خود	
دست	نزنيد؛	مشكل	از	ما	است!	مي	پرسيد:	خالصه	
يا	 اضافه	كنيم	 درازگوش	 به	جناب	 را	 »گوش«	 اين	
نكنيم؟	مي	گوييم:	نيازي	به	تحقيقات	مفّصل	نيست	
و	كسي	هم	اين	مشكل	را	براي	راه	اندازي	مركز	يا	
مؤّسسه	يا	پژوهشكدة	جديدي	بهانه	نكند!	چون	ما	
است	 ممكن	 دو	 هر	 داريم:	 آستين	 در	 را	 پاسخش	
بار	 اّولين	 ظاهراً	 باشد.	 درست	 مي	تواند	 دو	 هر	 و	

مولوي،	اين	»ممكن«	را	»واقع«	كرده	است:
گوِش	خر	بفروش	و	ديگر	گوْش	خر
خر گوِش	 بد	 نيا 	 ا ر ني	 معا ين	 ا

بنابراين	مشكل	در	نوع	رابطة	ميان	گوش	و	خر	
انواعي	 اين	است	كه	گوش	هم	 بلكه	مسئله	 نيست؛	
اين	عضِو	 اقسام	 و	 انواع	 همة	 با	 شايد	 ما	 و	 دارد	
گوشه	گير	آشنا	نباشيم.	همة	اينها	مقّدمه	بود	تا	در	

اينجا	مقداري	»گوش	پژوهي«	كنيم.	
اّما	 انواعي	دارد؛	 داشتيم	مي	گفتيم	كه	گوش	هم	
به	 و	 بگيريم	 را	 گوش	ها	 همة	 اينجا	 نتوانيم	 شايد	
شما	نشان	دهيم.	پس،	از	باب	»آب	دريا	را	اگر...«	و	
اين	جور	حرفها،	دو	نوع	معروفش	را	به	استحضار	

گوش	پژوهان	محترم	مي	رسانيم:		
مي	گيرد،	 را	 كه	صداها	 است	 گوشي	 نخست	 	.1
اّما	براي	آنها	تره	هم	ُخردنمي	كند.	اين	همان	گوشي	
است	كه	جناب	موالنا	كم	لطفي	كرده،	به	خر	نسبت	

مي	دهد.)كم	لطفي	به	گوش	يا	خر؟!	فتأّمل(	
را	 صدايي	 وقتي	 كه	 است	 آن	 دوم	 گوش	 	.2
صاحبش	 به	 زدن	 سقلمه	 به	 شروع	 مي	شنود،	
مي	كند	كه	مهمان	داريم	و	بايد	از	آن	پذيرايي	كنيم.	
از	قضا	جناب	موالنا	دربارة	اين	گوش	هم	افاضات	

كرده	اند:
راه	گوش از	 فربه	شود	 آدمي	
جانور	فربه	شود	از	حلق	و	نوش

اين	گوش	به	پنبه	آلرژي	دارد،	و	هميشه	با	خود	
زمزمه	مي	كند:

پنبة	وسواس	بيرون	كن	ز	گوش
تا	به	گوشت	آيد	از	گردون	خروش

نتيجه	مي	گيريم	كه	گوش	محترم	را	هم	مي	توان	
به	خر	اضافه	كرد،	و	هم	مي	توان	آن	را	فروخت	و	
فقط	ضبط	 هنرش	 و	 كند	 كار	 كه	 ديگر	خريد	 يكي	

كوتاه	مّدت	صداها	نباشد.	
اين	افاضات،	خالصة	چندين	سال	»گوش	پژوهي«	
را	 محترم	 كارشناس	 توصيه	هاي	 حاال	 بود.	 ما	

بشنويد.)ببخشيد!	گوش	كنيد.(

        شنيدن1 يا گوش كردن2؟
گوش	كردن	به	معناي	شنيدن	صدا	نيست.3	شنيدن	
امواج	 ارتعاش	 است:	 فيزيولوژيكي	 فرآيند	 يك	
محّركهاي	 فرستاده	شدن	 و	 مياني	 گوش	 در	 صدا	
الكتروشيميايي	از	گوش	مياني	به	سيستم	مركزي	
به	 دقيق	 توّجه	 كردن،	 گوش	 اّما	 مغز.	 در	 شنوايي	
صدا	و	دريافت	معناي	آن	است.		معمواًل	زماني	كه	
پنجاه	 تنها	 به		دّقت	گوش	فرامي	دهيم،	 گمان	مي	كنيم	
و	 درك	مي	كنيم،	 مي	شنويم،	 كه	 را	 آنچه	 از	 درصد	
پنجاه	 اين	 از	 نيمي	 فقط	 روز،	 دو	 گذشت	 از	 پس	
درصد	را	مي	توانيم	به	خاطرآوريم.	بنابراين	عجيب	
فراموش	شده«	 »هنر	 را	 گوش	كردن	 كه	 نيست	

مي	خوانند.
مي	شنويد،	 كه	 را	 آنچه	 گوش	نكنيد،	 خوب	 اگر	
نخواهيدفهميد.	گوش	كردن	مؤثر،	كليد	فهم،	ادراك	
ادراكي	 آموزشي،	 فرآيندهاي	 در	 و	 است	 تعّقل	 و	
و	يادگيري،	نقش	تعيين	كننده	اي	دارد.	شنود	مؤثر	
براي	 -كه	 را	 دقيق	تري	 اطالعات	 تا	 كمك	مي	كند	
نيازداريد-	 آنها	 به	 مسئله	 حّل	 و	 تصميم	گيري	
جديدي	 مفاهيم	 و	 مطالب	 به	 جمع	آوري	كرده،	
دست	يابيد.	خوب	گوش	دادن،	ارتباط	متقابل	شما	را	
با	ديگران،	روشن	و	صريح	مي	كند	و	برخوردهاي	
روزانة	شما	را	اصالح	مي	نمايد.	براي	مثال	هنگامي	
فكر	 از	 مستقيم	 اساس	مشاورة	 بر	 مي	خواهيد	 كه	
دوستتان	 با	 كه	 هنگامي	 يا	 بهره	بگيريد،	 ديگران	
و	 جلسات	 در	 شركت	 هنگام	 يا	 و	 مباحثه	مي	كنيد	
به	 شاياني	 كمك	 شنيداري،	 مهارتهاي	 سخنرانيها،	

شما	خواهدكرد.

    انواع گوش كردن
1  گوش كردن تفّنني

اين	نوع	گوش	كردن	براي	لّذت	بردن	و	سرگرمي	
است؛	مثل	موقعي	كه	به	شعر	و	ُسرودي	جذاب	يا	يك	
سخنراني	سرگرم	كننده	و	جالب،	گوش	مي	سپاريم.

Hearing	.1
Listening	.2

هر	 كه	 »گمان	نكنيد	 مي	فرمايد:	 علي)ع(	 حضرت	 	.3
بَِسميٍع(«.	 ذي	َسْمٍع	 كّل	 )َوال	 است.	 سميع	 گوشمندي،	

)نهج	البالغه،	خطبة	88(
انفال	 مباركة	 سورة	 	21 آية	 در	 نيز	 سبحان	 خداوند	
هشدار	مي	دهد	كه:	»َو	ال	َتكوُنوا	َكالّذيَن	قالوا	َسمِْعنا	َو	ُهْم	

الَيْسَمُعوَن«.

2  گوش كردِن فّعال و همدالنه
از	 عاطفي	 حمايت	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	
روان	پزشك	 كه	 هنگامي	 مثال،	 براي	 است.	 گوينده	
به	اظهارات	بيمار	خود	گوش	مي	كند،	يا	هنگامي	كه	
همدالنه	پاي	سخن	دوستان	خود	مي	نشينيم،	آنان	

را	براي	گفتِن	بيشتر	و	بهتر	تشويق	مي	كنيم.

3  گوش كردن براي درك مطلب
الزم	 شنيده	ها،	 فهم	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	

است؛	وگرنه	مي	شنويم،	بدون	اينكه	بفهميم!

4  گوش كردن منتقدانه
نوع	 اين	 به	 موقوف	 پيام،	 يك	 ارزيابي	 يا	 نقد	
گوش	كردن	است؛	مثل	هنگامي	كه	به	نطق	انتخاباتي	
هنگامي	 يا	 كانديداي	سياسي	گوش	مي	سپاريم	 يك	

كه	حرفهاي	هم	مباحثه	اي	خود	را	مي	شنويم.
اثر	 در	 گوش	سپاري،	 انواع	 همة	 اهّمّيت	 رغم	 به	

حاضر،	فقط	دو	نوع	اخير	را	برمي	رسيم.

     علِل »شنيدن و نفهميدن«
1  عدم تمركز

مغز	ما	به	طور	باورنكردني،	قوي	و	فّعال	است.	
بر	 كلمه	 	150 تا	 	120 دقيقه	 هر	 در	 مي	توانيم	 ما	
اّما	مغز	ما	مي	تواند	هر	دقيقه	400	 بياوريم،	 زبان	
امر	مي	تواند	 اين	 يا	بشنود.	 توليدكند	 كلمه	 تا	800	
گوش	كردن	را	خيلي	آسان	جلوه	دهد،	اّما	در	حقيقت	
اين	مسئله	تأثير	معكوس	دارد؛	زيرا	ممكن	است	در	
از	»زمان	مغز«	اضافه	بيايد؛	 وقت	شنيدن،	مقداري	
يعني	مغز	كار	خود	را	كرده	و	منتظر	كلمات	جديد	

است،	اّما	هنوز	كلمه	اي	صادر	نشده	است.
تفّكر	 اثر	 بر	 گوش	كردن،	 جرياِن	 هنگام	 اين	 در	
دربارة	مسائل	متفّرقه	قطع	مي	شود.	به	همين	دليل	
مسئله	 درس،	 كالس	 در	 گوش	كردن	 هنگام	 گاهي	
را	 ما	 تمركز	 و	 راه	مي	يابد	 ذهنمان	 به	 حادثه	اي	 و	

به	سادگي	برهم	مي	زند.

2  وسواس در گوش كردن
اوقات	 گاهي	 نيست؛	 بي	توّجهي	 از	 عيب	 هميشه	
مشكل	در	بيش	از	اندازه	گوش	كردن	است.	آنگاه	كه	
به	هر	يك	از	لغتهاي	گوينده	چنان	توّجه	مي	كنيم	كه	
نكتة	 به	يكسان	مهّم	هستند،	 گويي	تمامي	كلماتش	
اصلي	گوينده	گم		شده،	درك	آن	ناممكن	مي	شود.	
نبايد	خود	را	چنان	غرِق	جزئّيات	و	فروع	كنيم	كه	

محورهاي	اصلي	سخن،	تحت	الّشعاع	قرارگيرند.	به	
عبارت	ديگر:	»َعلْيُكْم	بِالُمتون	ال	بِالَحواشي«.

به	حافظه	سپردن	تمام	آنچه	سخنران	مي	گويد،	
امكان	پذير	نيست.	شنوندگان	قوي	و	ماهر،	بيشتر	

روي	عقايد،	ادلّه	و	شواهد،	تمركز	مي	كنند.

3  پرش به سوي نتايج
يك	 صحبتهاي	 به	 كه	 هنگامي	 اوقات،	 گاهي	
متوّجه	 سريعًا	 ذهنمان	 گوش	مي	دهيم،	 سخنران	
علل	 از	 يكي	 ناسودمند،	 پرش	 اين	 مي	شود.	 نتايج	
ضعف	يا	كمرنگي	ارتباط	ما	با	آشنايان	و	طرفهاي	
گفت	وگوي	ما	است.	در	واقع	همان	حرف	در	دهاِن	
گوينده	گذاشتن	است.	چون	مطمئن	هستيم	كه	چه	
مي	خواهندبگويند،	به	آنچه	مي	گويند،	دّقت	نمي	كنيم.	

حتي	گاهي	اوقات	نمي	شنويم	كه	چه	مي	گويند.
به	 بي	مقّدمه	 پرش	 مصاديق	 از	 ديگر	 يكي	
گوينده	 عقايد	 عجوالنه	 كه	 است	 اين	 نتايج،	 سوي	
تقريبًا	 مي	خوانيم.	 گمراه	كننده	 يا	 كسالت	بار	 را	
اگر	 دارند.	 شما	 براي	 ره	آوردي	 سخنرانيها،	 همة	
محروم		 را	 خود	 گوش	ندهيد،	 و	 پيش	داوري	كنيد	

كرده	ايد.

4  تمركز روي طرز بيان و ظاهر گوينده
توّجه	بيش	از	حّد	به	ظاهر	يا	طرز	صحبت	كردن	
مي	گويند،	 آنچه	 به	 ما	 مي	شود	 باعث	 افراد،	
ظاهر	 به	 آن	قدر	 افراد	 از	 برخي	 گوش	نكنيم.	
كالم	 عيوب	 و	 نقايص	 محلي،	 لهجه	هاي	 شخص،	
كه	 مي	دهند	 اهّمّيت	 گوينده،	 تكيه	كالم	هاي	 يا	
گوش	سپردن	به	كالم	او	را	از	ياد	مي	برند.	اين	نوع	
سانسور	عاطفي،	كمابيش	در	همه	وجود	دارد؛	اّما	

بايد	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد.

5  شنيدن براي نقدكردن
اشكال	كردن،	 فقط	 گوش	دادن،	 از	 هدفمان	 گاهي	
فهِم	 نه	 است؛	 گوينده	 به	 پاسخ	گفتن	 و	 ايرادگرفتن	
مطلب.	در	نظر	داشته	باشيد	كه	هدف	از	گوش	دادن،	
سعي	كنيد	 بنابراين	 است.	 آگاهي	 و	 معرفت	 كسب	
است	 اين	 شنونده	 وظيفه	 دريابيد«4.	 را	 »پيام	 ابتدا	
	كه	بفهمد؛	موافقت	يا	مخالفت،	در	مراحل	بعد	معنا

يارانش	 از	 يكي	 توصيف	 در	 علي)ع(	 حضرت	 	.4
أْن	 َعلَي	 مِْنُه	 أْحَرَص	 َيْسَمُع	 ما	 َعلي	 كاَن	 »َو	 مي	فرمايد:	
َيَتَكلَّم؛	او	بر	شنيدن	حريص	تر	بود	تا	گفتن.«	)نهج	البالغه،	
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شد،	 تمام		 گوينده	 مطلب	 اينكه	 از	 بعد	 مي	كند.	 پيدا	
كنيد.	 تأّني	 و	 تأّمل	 او	 مطالب	 روي	 بر	 لحظه	اي	
بدين	ترتيب،	ضمن	آنكه	براي	مخاطب	خود	احترام	
قائل	شده	ايد،	نقد	شما	سخته	تر	و	پخته	تر	خواهدشد.	
رعايت	اين	دو	نكته	از	سوي	شما،	سبب	مي	شود	كه	
گوينده	نيز	بدون	سوءظّن	و	جهت	گيري،	نقد	شما	را	

بشنود	و	در	آن	تأّمل	كند.

     هنر شنوندگي
براي	بهتر	شنيدن	و	نتيجه	گرفتن	از	گوش	كردن،	

بهتر	است:

1  گوش كردن را فرآيندي فّعال و جّدي بدانيد.
پيشرفت،	 و	 رشد	 براي	 قدم	 نخستين	 هميشه	
آگاهي	فردي	است.	كوتاهي	ها	و	قصور	خود	را	در	
نقش	يك	شنونده،	تحليل	كنيد	و	تصميم	بگيريد	كه	بر	
همين	 به	 ابتدا	 از	 آييد.	شنوندگان	خوب	 فائق		 آنها	
و	 مؤّثر	 گوش	كردن	 بلكه	 نشده	اند؛	 متولد	 صورت	

قوي	را	آموخته	و	تمرين	كرده	اند.
يا	 فرهنگ	 هوش،	 مانند	 گوش	كردن،	 خوب			
نيز	 مسئله	 اين	 است.	 اكتسابي	 اجتماعي،	 موقعّيت	
مانند	هر	مهارت	ديگر	از	رهگذر	تمرين	و	انضباط	
فردي	به	دست		مي	آيد.	بايد	گوش	كردن	را	يك	روند	
زندگي	 زمينه	هاي	 از	 بسياري	 بدانيد.	 فكر	 فّعاِل	
سوق	مي	دهد؛	 انفعالي	 گوش	كردن	 به	 را	 ما	 جديد،	
مثــاًل	در	حالي	كه	مشغول	مطالعه	هستيم،	به	راديو	
انفعالي	يك	عادت	 هم	»گوش	مي	كنيم«!	گوش	كردن	
اّما	گوش	كردن	فّعال	چيز	ديگري	است.	اگر	 است؛	
شنونده	اي	 و	 كاركنيد	 زمينه	 اين	 در	 جّدي	 به	طور	
روابط	 تحصيل،	 در	 را	 نتيجه	 باشيد،	 مؤّثرتر	

شخصي	و	فاميلي	و	در	زندگي	خود	خواهيدديد.

2  آمادگي ذهني براي گوش كردن
پيش	از	گوش	دادن	به	سخنان	و	مطالب	ديگران،	
بدانيد	 اگر	 سعي	كنيد	منطقة	بحث	را	مشّخص	كنيد.	
يا	 تجربي(	 نقلي،	 علمي)عقلي،	 نظر،	 مورد	 بحث	
نحوة	 آن	 با	 متناسب	 است،	 معنوي	 و	 اخالقي	
چنين	 در	 خواهدشد.	 متفاوت	 شما	 گوش	دادن	
نكته	هاي	 تا	 آماده	است	 از	پيش	 وضعّيتي،	شنونده	
مهّم	و	اصلي	سخنراني	را	حدس	بزند؛	به	موقع	به	
آنها	توّجه	كند؛	به	توضيحات	مربوط	به	هر	نكته،	به	
دّقت	گوش		فرا	دهد	و	ابعاد	هر	مطلب	را	به		درستي	
در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 ديگر،	 سوي	 از	 دريابد.	

هر	بحثي،	معنا	و	مفهوم	روشن	تري	مي	يابند.	مثاًل	
يك	 در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 برخي	 است	 ممكن	
بحث	اخالقي	معنادار	باشد،	اّما	از	نظر	فلسفي	چنين	

نباشد.
همچنين	توصيه	مي	شود	پيش	تر	دربارة	موضوِع	
كه	 را	 كلّي	 مطالب	 از	 دورنمايي	 و	 فكركنيد	 بحث،	

احتمااًل	بيان	خواهدشد،	در	ذهن	ترسيم	كنيد.
تا	براي	جذب	 اين	گونه	آمادگيها،	سبب	مي	شود	
كامل	اطالعاتي	كه	سخنران	به	شما	مي	دهد،	حضور	

ذهن	داشته	باشيد.

3  مقاومت در برابر گيجي و آشفتگي
در	يك	دنياي	ايده	آل،	مي	توانيم	تمامي	آشفتگيهاي	
روحي	و	جسمي	را	محو	كنيم؛	اّما	اين	كار	در	دنياي	
واقعي	امكان	پذير	نيست.	از	آنجايي	كه	سرعت	تفكر	
ما	بسيار	بيشتر	از	شتاب	جمله	سازي	هر	گوينده	اي	
است،	امكان	حواس	پرتي	هنگام	گوش	كردن	بيشتر	
است.	به	همين	دليل	هر	صدا	يا	خاطره	اي	مي	تواند	
جلسة	 از	 بيرون	 به	 خود	 با	 و	 بدزدد	 را	 ما	 ذهن	

سخنراني	يا	كالس	يا	مباحثه	ببرد.
بنابراين	براي	خوب	شنيدن،	بايد	خود	را	آمادة	

مقاومت	در	مقابل	هر	امر	متفّرقه	اي	بكنيم.
هر	وقت	چيزي	حواس	شما	را	پرت	كرد،	آگاهانه	
از	آنچه	 سعي	كنيد	ذهن	خود	را	عقب	برده،	به	قبل	
و	 متوّجه	كنيد	 مي	گويد،	 حاضر	 حال	 در	 گوينده	
آن	را	دوباره	به	زمان	حال	بياوريد.	يك	راه	براي	
فكركردن	 گوينده	 از	 جلوتر	 كمي	 كار،	 اين	 انجام	
چه	 بعدي	 جملة	 پيش	بيني	كنيد	 سعي	كنيد	 است.	
نيست.	 نتايج	 سوي	 به	 پرش	 كار،	 اين	 خواهد	بود.	
وقتي	زود	نتيجه	گيري	مي	كنيد،	كلمات	را	در	دهان	
آنچه	مي	گويد،	 به	 به		درستي	 و	 گوينده	مي	گذاريد	
اين	حالت،	شما	گوش	كرده	 در	 اّما	 گوش	نمي	دهيد.	
آنچه	خود	 با	 مي	گويد	 بعداً	 را	كه	گوينده،	 آنچه	 و	

پيش	بيني	كرده	ايد،	مقايسه	مي	كنيد.
راه	ديگر	براي	تمركز	ذهن	روي	يك	سخنراني،	
اين	است	كه	آنچه	را	گوينده	تا	به	حال	گفته	است،	
در	ذهن	خود	مروركنيد	و	مطمئن	شويد	كه	آن	را	

فهميده	ايد.

4  افزايش تمايل به گوش كردن
عدم	 و	 بي	عالقگي	 تسليم	 محّصالن،	 اغلب	
و	 مي	شوند	 سخنراني	 موضوع	 به	 تمايلشان	
آن	چنان	كه	بايد	به	درس	گوش	نمي	دهند.	در	نتيجه	
آنچه	را	كه	مي	شنوند،	به	درستي	نمي	فهمند.	گروهي	
خوب	 بهانة	 سخنران،	 از	 را	 خود	 بيزاري	 ديگر	
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گوش	دادن	 بد	 به	 نتيجه	 در	 و	 مي	كنند	 گوش	ندادن	
دچار	و	معتاد	مي	شوند.	اين	گونه	بيزاريها	به	سبب	
يا	 رفتار	 به	 نسبت	 عاطفي	 عكس	العملهاي	 بروز	
مي	شود.	 ايجاد	 شنونده	 در	 گوينده	 كيفّيت	صداي	
شما	مي	توانيد	نزد	خود	استدالل	كنيد	كه	واقعًا	براي	
چه	به	حوزه	آمده	ايد؟!	آيا	آمده	ايد	تا	از	اين	و	آن	
خوشتان	بيايد؟!	يا	سرگرم	باشيد؟!	يا	از	ريخت	و	
براي	 عكس،	 به	 يا	 شويد؟!	 دلخور	 بعضيها	 قوارة	
مهارتهايي	 و	 اطالعات	 و	 حقايق	 و	 دانش	 كسب	
فراهم	مي	كند؟	 شما	 براي	 محيط	 اين	 كه	 آمده	ايد	
بنابراين	هر	گاه	به	سخنراني	يا	بحثي	گوش	مي	دهيد،	
خود	را	چون	پژوهنده	اي	فرض	كنيد	كه	با	فّعالّيتي	
علمي	درگير	است.	بدين	ترتيب	مانع	دخالت	عواطف	

و	هيجانات	احساسي	خود	خواهيدشد.

5  كم توجهي به ظواهر گمراه كننده
بايد	اراده	كنيد	تا	فضا	و	نماي	از	پيش	ساخته	شدة	
خود	را	كه	بر	اساس	ظاهر	و	حاالت	شخصي	گوينده	
است،	كنار	بگذاريد.	حتي	اگر	اين	كار	نيازمند	تحّمل،	
صبر	و	تمركز	باشد،	اجازه	ندهيد	احساسات	منفي	
را	 گوينده	اي،	شما	 نحوة	صحبت	 يا	 ظاهر	 درباره	
از	دريافت	پيام	او	منصرف	كند.	همچنين	سعي	كنيد	
فريب	ظاهر	جذاب	گويندگان	را	نخوريد.5	بدانيد	كه	
فكرهاي	قوي	و	مفيد،	ممكن	است	در	جمله	بنديهاي	

نازيبا	در	آيند.

6  همگامي و همراهي با گوينده
همراهي	با	آهنگ	بيان	و	سرعت	كالم	سخنران،	
حين	 در	 است.	 مؤّثر	 بسيار	 گوش	دادن،	 خوب	 در	
اختيار	 به	 سرعت	 تعيين	 نوشته،	 يك	 خواندن	
از	 قسمتي	 خواننده	 اگر	 عالوه	 به	 است.	 خواننده	
نوشته	را	نفهمد،	مي	تواند	مروركند	و	آن	را	دوباره	
اگر	درست	فهميده	 ادا	شد،	 اّما	سخني	كه	 بخواند؛	
سرعت	 رفته	است.	 دست	 از	 هميشه	 براي	 نشود،	
برابر	 در	 بنابراين	 است.	 اختيار	سخنران	 در	 كالم	
هشيار	 بايد	 مي	گويد،	 شتابان	سخن	 كه	 گوينده	اي	
از	 را	 او	 سخن	 مهّم	 نكته	هاي	 تا	 باشيد	 مواظب	 و	
دست	ندهيد،	به	ويژه	اگر	ضمن	گوش	دادن،	يادداشت	
در	 چه	 و	 نوشتن	 در	 چه	 بايد	 برمي	داريد،	 هم	
گوش	كردن	با	او	هماهنگ	باشيد	و	بر	سرعت	خود	
چنان	 درس،	 كالس	 در	 اساتيد	 از	 برخي	 بيفزاييد.	
به		سرعت	سخن	مي	رانند	كه	تقريبًا	غير	ممكن	است

	

5.	اميرالمؤمنين	علي)ع(	مي	فرمايند:	»انُظْر	إلي	ما	قاَل	
َو	ال	َتْنُظْر	إلي	َمْن	قاَل«.

يادداشت	 هم	 و	 گوش	داد	 هم	 واحد	 آِن	 در	 بتوان	
برداشت.	در	چنين	وضعي،	از	استاد	خود	بخواهيد	

كه	شمرده	تر	سخن	بگويد.

7  قضاوت پس از گوش كردن
كه	 گوش	مي	كنيم	 اشخاصي	 صحبت	 به	 گاهي	
بيشتر	 حالت	 اين	 در	 مخالفيم.	 آنان	 فكر	 طرز	 با	
سخناني	را	مي	شنويم	كه	با	آنها	مشكل	داريم؛	زيرا	
تمايل	طبيعي	ما	مجادلة	فكري	با	گوينده	و	رّد	تمام	
اين	عكس	العملها	 از	 هيچ	يك	 اّما	 است.	 او	 گفته	هاي	
را	 فرصتي	 هيچ	 نبايد	 ما	 كه	 چرا	 نيست؛	 مناسب	

براي	يادگيري	از	دست	بدهيم.
تمام	 به	 ابتدا	 كه	 است	 آن	 سزاوار	 بنابراين	
صحبتهاي	او	گوش	كنيم؛	سپس	به	قضاوت	نهايي	
بپردازيم.6	درست	تر	آن	است	كه	بكوشيم	ديدگاه	هاي	
بفهميم،	شواهد	و	مداركش	را	محك	بزنيم	و	 را	 او	
قضاوت	 ارزيابي	كنيم؛	سپس	 را	 او	 استدالل	 نحوة	
ذهني	خود	را	بسازيم.	اگر	به	عقايد	خود	اطمينان	
مخالف	 نظرّيه	هاي	 به	 گوش	دادن	 از	 نبايد	 داريم،	
خود	 عقايد	 صّحت	 از	 اگر	 و	 داشته	باشيم	 هراس	
مطمئنيم،	ضروري	است	كه	حرف	ديگران	را	بهتر	
ذهنهاي	 فقط	 كه	 فراموش	نكنيد	 بشنويم.	 بيشتر	 و	

خالي،	مي	توانند	بسته	باشند.

8  توّجه به علئم غير كلمي پيام
به	 پيام،	 كالمي	 غير	 بخش	 به	 بايد	 گوش	دهنده	
اندازة	قسمت	كالمي	توّجه	كند.	توّجه	به	نحوة	گفتن	
از	 بسياري	 از	 را	 گوش	دهنده	 گوينده،	 حاالت	 و	
ـُن	صدا،	 نكات	ناگفته	آگاه	مي	سازد.	حاالت	چهره،	ت
فهم	 در	 اندامها	 و	وضعّيت	 اشاره(	 و	 حركات)ايما	
مطلب،	بسيار	مؤّثر	است.	گاهي	بعضي	از	آدميان	
چيزي	را	مي	گويند	كه	تنها	شنوندگاِن	آگاه	مي	توانند	

آنچه	را	كه	واقعـًا	منظور	آنهاست،	دريابند.

9  تمركز
كه	شنوندگان	مجّرب،	سعي	نمي	كنند	همة	 گفتيم	
مسائل	 بر	 بلكه	 جذب	كنند؛	 را	 گوينده	 يك	 كلمات	
اگر	 مي	شوند.	 متمركز	 نطق	 يك	 برجستة	 و	 ويژه	
حواس	پرتي	گوينده	زياد	نباشد،	بايد	بتوانيد	با	كمي	

زحمت	به	نكته	هاي	اصلي	او	پي	ببريد.

كه	 شنيدم	 حكما	 از	 را	 »يكي	 مي	گويد:	 سعدي	 	.6
نكرده	است،	 اقرار	 به	جهل	خويش	 مي	گفت:	هرگز	كسي	
مگر	آن	كس	كه	چون	ديگري	در	سخن	باشد،	همچنان	

ناتمام	گفته،	سخن	آغازكند«.

ايده	هايي	 سخن،	 آغاز	 در	 گوينده	 يك	 معمواًل	
براي	ربط	نكته	هاي	اصلي	ارائه	مي	كند.

خود	 از	 صحبت	مي	كند	 شخصي	 كه	 هنگامي	
بپرسيد:

نكات	مهّم	صحبت	او	چه	چيزهايي	است؟
دليل	و	برهان	و	عناصر	كمكي	او	چيست؟
نقطة	مثبتي	كه	مورد	نظر	اوست،	چيست؟

نقطة	ضعفي	را	كه	تذّكر	مي	دهد،	كدام	است؟

در	حالي	كه	گوينده	مشغول	سخن	گفتن	است،	
مي	توانيد	در	ذهن	خود	به	پرسشهاي	باال	پاسخ	دهيد	
به	 يا	 او،	 در	طي	صحبتهاي	 را	 پاسخهاي	خود	 يا	
يادداشت	كنيد.	 تمام	كرد،	 را	 اينكه	صحبتش	 محض	
كه	 عباراتي	 يا	 كليدي	 كلمات	 نوشتن	 با	 كار	 اين	

گوينده	به	كار	مي	برد،	امكان	پذير	است.

10  يادداشت برداري
براي	 درست	 راهي	 صحيح،	 يادداشت	برداري	
تقويت	تمركز	فكر	و	دنبال	كردن	عقايد	و	افكار	گوينده	
است.	اين	روش	شما	را	وادارمي	كند	تا	شنونده	اي	
ماهر	و	خاّلق	شويد.	به	جاي	تهّية	فهرست	تفصيلي	
عمده،	 نكات	 به	 تنها	 جمالت،	 كامل	 ثبت	 و	 مطالب	
عبارات	كليدي	و	نشانه	هاي	اختصاري	اكتفا	كنيد.	

بروشور	 زمينه،	 اين	 در	 بيشتر	 آگاهي	 براي	
شمارة	5	را	مالحظه	كنيد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	رضائيان،	علي؛	مباني مديريت رفتار سازماني؛	
تهران،	انتشارات	سمت،	صص	302-322.

ترجمة	 سخنراني؛	 هنر  اِي؛	 استفن	 لوكاس،	 	.2
ساده	حمزه	-	باباطاهر	علي	زاده؛	تهران،	انتشارات	

رشد،	صص	81-97.
ترجمة	 اثربخش؛	 گوش كردن  جان؛	 الين،	 	.3

سعيد	علي	ميرزايي؛	تهران،	انتشارات	سارگل.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان



نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پست جواب قبول
هزينه پستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة طرف قرارداد:
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

قم/ صندوق پُستي 37185-3361
تلفن: 0251-2927751-2

Email:DTJHEQ@Gmail.com
نشريّة خشت اّول
دفتر طالب جوان

در صورت تمايل فرم مشّخصات فردي 
را تكميل نماييد.

نام و نام خانوادگي:
محّل تولّد: تاريخ تولّد: 

زن  جنسّيت:      مرد
شهر محّل سكونت:

تحصيالت حوزوي:    
محّل تحصيل:

تحصيالت دانشگاهي:   
محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان

891011

سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طّلب مدارس علمّيه

به سوي
پژوهش
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گوش	دادن	 بد	 به	 نتيجه	 در	 و	 مي	كنند	 گوش	ندادن	
دچار	و	معتاد	مي	شوند.	اين	گونه	بيزاريها	به	سبب	
يا	 رفتار	 به	 نسبت	 عاطفي	 عكس	العملهاي	 بروز	
مي	شود.	 ايجاد	 شنونده	 در	 گوينده	 كيفّيت	صداي	
شما	مي	توانيد	نزد	خود	استدالل	كنيد	كه	واقعًا	براي	
چه	به	حوزه	آمده	ايد؟!	آيا	آمده	ايد	تا	از	اين	و	آن	
خوشتان	بيايد؟!	يا	سرگرم	باشيد؟!	يا	از	ريخت	و	
براي	 عكس،	 به	 يا	 شويد؟!	 دلخور	 بعضيها	 قوارة	
مهارتهايي	 و	 اطالعات	 و	 حقايق	 و	 دانش	 كسب	
فراهم	مي	كند؟	 شما	 براي	 محيط	 اين	 كه	 آمده	ايد	
بنابراين	هر	گاه	به	سخنراني	يا	بحثي	گوش	مي	دهيد،	
خود	را	چون	پژوهنده	اي	فرض	كنيد	كه	با	فّعالّيتي	
علمي	درگير	است.	بدين	ترتيب	مانع	دخالت	عواطف	

و	هيجانات	احساسي	خود	خواهيدشد.

5  كم توجهي به ظواهر گمراه كننده
بايد	اراده	كنيد	تا	فضا	و	نماي	از	پيش	ساخته	شدة	
خود	را	كه	بر	اساس	ظاهر	و	حاالت	شخصي	گوينده	
است،	كنار	بگذاريد.	حتي	اگر	اين	كار	نيازمند	تحّمل،	
صبر	و	تمركز	باشد،	اجازه	ندهيد	احساسات	منفي	
را	 گوينده	اي،	شما	 نحوة	صحبت	 يا	 ظاهر	 درباره	
از	دريافت	پيام	او	منصرف	كند.	همچنين	سعي	كنيد	
فريب	ظاهر	جذاب	گويندگان	را	نخوريد.5	بدانيد	كه	
فكرهاي	قوي	و	مفيد،	ممكن	است	در	جمله	بنديهاي	

نازيبا	در	آيند.

6  همگامي و همراهي با گوينده
همراهي	با	آهنگ	بيان	و	سرعت	كالم	سخنران،	
حين	 در	 است.	 مؤّثر	 بسيار	 گوش	دادن،	 خوب	 در	
اختيار	 به	 سرعت	 تعيين	 نوشته،	 يك	 خواندن	
از	 قسمتي	 خواننده	 اگر	 عالوه	 به	 است.	 خواننده	
نوشته	را	نفهمد،	مي	تواند	مروركند	و	آن	را	دوباره	
اگر	درست	فهميده	 ادا	شد،	 اّما	سخني	كه	 بخواند؛	
سرعت	 رفته	است.	 دست	 از	 هميشه	 براي	 نشود،	
برابر	 در	 بنابراين	 است.	 اختيار	سخنران	 در	 كالم	
هشيار	 بايد	 مي	گويد،	 شتابان	سخن	 كه	 گوينده	اي	
از	 را	 او	 سخن	 مهّم	 نكته	هاي	 تا	 باشيد	 مواظب	 و	
دست	ندهيد،	به	ويژه	اگر	ضمن	گوش	دادن،	يادداشت	
در	 چه	 و	 نوشتن	 در	 چه	 بايد	 برمي	داريد،	 هم	
گوش	كردن	با	او	هماهنگ	باشيد	و	بر	سرعت	خود	
چنان	 درس،	 كالس	 در	 اساتيد	 از	 برخي	 بيفزاييد.	
به		سرعت	سخن	مي	رانند	كه	تقريبًا	غير	ممكن	است

	

5.	اميرالمؤمنين	علي)ع(	مي	فرمايند:	»انُظْر	إلي	ما	قاَل	
َو	ال	َتْنُظْر	إلي	َمْن	قاَل«.

يادداشت	 هم	 و	 گوش	داد	 هم	 واحد	 آِن	 در	 بتوان	
برداشت.	در	چنين	وضعي،	از	استاد	خود	بخواهيد	

كه	شمرده	تر	سخن	بگويد.

7  قضاوت پس از گوش كردن
كه	 گوش	مي	كنيم	 اشخاصي	 صحبت	 به	 گاهي	
بيشتر	 حالت	 اين	 در	 مخالفيم.	 آنان	 فكر	 طرز	 با	
سخناني	را	مي	شنويم	كه	با	آنها	مشكل	داريم؛	زيرا	
تمايل	طبيعي	ما	مجادلة	فكري	با	گوينده	و	رّد	تمام	
اين	عكس	العملها	 از	 هيچ	يك	 اّما	 است.	 او	 گفته	هاي	
را	 فرصتي	 هيچ	 نبايد	 ما	 كه	 چرا	 نيست؛	 مناسب	

براي	يادگيري	از	دست	بدهيم.
تمام	 به	 ابتدا	 كه	 است	 آن	 سزاوار	 بنابراين	
صحبتهاي	او	گوش	كنيم؛	سپس	به	قضاوت	نهايي	
بپردازيم.6	درست	تر	آن	است	كه	بكوشيم	ديدگاه	هاي	
بفهميم،	شواهد	و	مداركش	را	محك	بزنيم	و	 را	 او	
قضاوت	 ارزيابي	كنيم؛	سپس	 را	 او	 استدالل	 نحوة	
ذهني	خود	را	بسازيم.	اگر	به	عقايد	خود	اطمينان	
مخالف	 نظرّيه	هاي	 به	 گوش	دادن	 از	 نبايد	 داريم،	
خود	 عقايد	 صّحت	 از	 اگر	 و	 داشته	باشيم	 هراس	
مطمئنيم،	ضروري	است	كه	حرف	ديگران	را	بهتر	
ذهنهاي	 فقط	 كه	 فراموش	نكنيد	 بشنويم.	 بيشتر	 و	

خالي،	مي	توانند	بسته	باشند.

8  توّجه به علئم غير كلمي پيام
به	 پيام،	 كالمي	 غير	 بخش	 به	 بايد	 گوش	دهنده	
اندازة	قسمت	كالمي	توّجه	كند.	توّجه	به	نحوة	گفتن	
از	 بسياري	 از	 را	 گوش	دهنده	 گوينده،	 حاالت	 و	
ـُن	صدا،	 نكات	ناگفته	آگاه	مي	سازد.	حاالت	چهره،	ت
فهم	 در	 اندامها	 و	وضعّيت	 اشاره(	 و	 حركات)ايما	
مطلب،	بسيار	مؤّثر	است.	گاهي	بعضي	از	آدميان	
چيزي	را	مي	گويند	كه	تنها	شنوندگاِن	آگاه	مي	توانند	

آنچه	را	كه	واقعـًا	منظور	آنهاست،	دريابند.

9  تمركز
كه	شنوندگان	مجّرب،	سعي	نمي	كنند	همة	 گفتيم	
مسائل	 بر	 بلكه	 جذب	كنند؛	 را	 گوينده	 يك	 كلمات	
اگر	 مي	شوند.	 متمركز	 نطق	 يك	 برجستة	 و	 ويژه	
حواس	پرتي	گوينده	زياد	نباشد،	بايد	بتوانيد	با	كمي	

زحمت	به	نكته	هاي	اصلي	او	پي	ببريد.

كه	 شنيدم	 حكما	 از	 را	 »يكي	 مي	گويد:	 سعدي	 	.6
نكرده	است،	 اقرار	 به	جهل	خويش	 مي	گفت:	هرگز	كسي	
مگر	آن	كس	كه	چون	ديگري	در	سخن	باشد،	همچنان	

ناتمام	گفته،	سخن	آغازكند«.

ايده	هايي	 سخن،	 آغاز	 در	 گوينده	 يك	 معمواًل	
براي	ربط	نكته	هاي	اصلي	ارائه	مي	كند.

خود	 از	 صحبت	مي	كند	 شخصي	 كه	 هنگامي	
بپرسيد:

نكات	مهّم	صحبت	او	چه	چيزهايي	است؟
دليل	و	برهان	و	عناصر	كمكي	او	چيست؟
نقطة	مثبتي	كه	مورد	نظر	اوست،	چيست؟

نقطة	ضعفي	را	كه	تذّكر	مي	دهد،	كدام	است؟

در	حالي	كه	گوينده	مشغول	سخن	گفتن	است،	
مي	توانيد	در	ذهن	خود	به	پرسشهاي	باال	پاسخ	دهيد	
به	 يا	 او،	 در	طي	صحبتهاي	 را	 پاسخهاي	خود	 يا	
يادداشت	كنيد.	 تمام	كرد،	 را	 اينكه	صحبتش	 محض	
كه	 عباراتي	 يا	 كليدي	 كلمات	 نوشتن	 با	 كار	 اين	

گوينده	به	كار	مي	برد،	امكان	پذير	است.

10  يادداشت برداري
براي	 درست	 راهي	 صحيح،	 يادداشت	برداري	
تقويت	تمركز	فكر	و	دنبال	كردن	عقايد	و	افكار	گوينده	
است.	اين	روش	شما	را	وادارمي	كند	تا	شنونده	اي	
ماهر	و	خاّلق	شويد.	به	جاي	تهّية	فهرست	تفصيلي	
عمده،	 نكات	 به	 تنها	 جمالت،	 كامل	 ثبت	 و	 مطالب	
عبارات	كليدي	و	نشانه	هاي	اختصاري	اكتفا	كنيد.	

بروشور	 زمينه،	 اين	 در	 بيشتر	 آگاهي	 براي	
شمارة	5	را	مالحظه	كنيد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	رضائيان،	علي؛	مباني مديريت رفتار سازماني؛	
تهران،	انتشارات	سمت،	صص	302-322.

ترجمة	 سخنراني؛	 هنر  اِي؛	 استفن	 لوكاس،	 	.2
ساده	حمزه	-	باباطاهر	علي	زاده؛	تهران،	انتشارات	

رشد،	صص	81-97.
ترجمة	 اثربخش؛	 گوش كردن  جان؛	 الين،	 	.3

سعيد	علي	ميرزايي؛	تهران،	انتشارات	سارگل.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان



نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پست جواب قبول
هزينه پستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة طرف قرارداد:
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

قم/ صندوق پُستي 37185-3361
تلفن: 0251-2927751-2

Email:DTJHEQ@Gmail.com
نشريّة خشت اّول
دفتر طالب جوان

در صورت تمايل فرم مشّخصات فردي 
را تكميل نماييد.

نام و نام خانوادگي:
محّل تولّد: تاريخ تولّد: 

زن  جنسّيت:      مرد
شهر محّل سكونت:

تحصيالت حوزوي:    
محّل تحصيل:

تحصيالت دانشگاهي:   
محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان
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گوش	دادن	 بد	 به	 نتيجه	 در	 و	 مي	كنند	 گوش	ندادن	
دچار	و	معتاد	مي	شوند.	اين	گونه	بيزاريها	به	سبب	
يا	 رفتار	 به	 نسبت	 عاطفي	 عكس	العملهاي	 بروز	
مي	شود.	 ايجاد	 شنونده	 در	 گوينده	 كيفّيت	صداي	
شما	مي	توانيد	نزد	خود	استدالل	كنيد	كه	واقعًا	براي	
چه	به	حوزه	آمده	ايد؟!	آيا	آمده	ايد	تا	از	اين	و	آن	
خوشتان	بيايد؟!	يا	سرگرم	باشيد؟!	يا	از	ريخت	و	
براي	 عكس،	 به	 يا	 شويد؟!	 دلخور	 بعضيها	 قوارة	
مهارتهايي	 و	 اطالعات	 و	 حقايق	 و	 دانش	 كسب	
فراهم	مي	كند؟	 شما	 براي	 محيط	 اين	 كه	 آمده	ايد	
بنابراين	هر	گاه	به	سخنراني	يا	بحثي	گوش	مي	دهيد،	
خود	را	چون	پژوهنده	اي	فرض	كنيد	كه	با	فّعالّيتي	
علمي	درگير	است.	بدين	ترتيب	مانع	دخالت	عواطف	

و	هيجانات	احساسي	خود	خواهيدشد.

5  كم توجهي به ظواهر گمراه كننده
بايد	اراده	كنيد	تا	فضا	و	نماي	از	پيش	ساخته	شدة	
خود	را	كه	بر	اساس	ظاهر	و	حاالت	شخصي	گوينده	
است،	كنار	بگذاريد.	حتي	اگر	اين	كار	نيازمند	تحّمل،	
صبر	و	تمركز	باشد،	اجازه	ندهيد	احساسات	منفي	
را	 گوينده	اي،	شما	 نحوة	صحبت	 يا	 ظاهر	 درباره	
از	دريافت	پيام	او	منصرف	كند.	همچنين	سعي	كنيد	
فريب	ظاهر	جذاب	گويندگان	را	نخوريد.5	بدانيد	كه	
فكرهاي	قوي	و	مفيد،	ممكن	است	در	جمله	بنديهاي	

نازيبا	در	آيند.

6  همگامي و همراهي با گوينده
همراهي	با	آهنگ	بيان	و	سرعت	كالم	سخنران،	
حين	 در	 است.	 مؤّثر	 بسيار	 گوش	دادن،	 خوب	 در	
اختيار	 به	 سرعت	 تعيين	 نوشته،	 يك	 خواندن	
از	 قسمتي	 خواننده	 اگر	 عالوه	 به	 است.	 خواننده	
نوشته	را	نفهمد،	مي	تواند	مروركند	و	آن	را	دوباره	
اگر	درست	فهميده	 ادا	شد،	 اّما	سخني	كه	 بخواند؛	
سرعت	 رفته	است.	 دست	 از	 هميشه	 براي	 نشود،	
برابر	 در	 بنابراين	 است.	 اختيار	سخنران	 در	 كالم	
هشيار	 بايد	 مي	گويد،	 شتابان	سخن	 كه	 گوينده	اي	
از	 را	 او	 سخن	 مهّم	 نكته	هاي	 تا	 باشيد	 مواظب	 و	
دست	ندهيد،	به	ويژه	اگر	ضمن	گوش	دادن،	يادداشت	
در	 چه	 و	 نوشتن	 در	 چه	 بايد	 برمي	داريد،	 هم	
گوش	كردن	با	او	هماهنگ	باشيد	و	بر	سرعت	خود	
چنان	 درس،	 كالس	 در	 اساتيد	 از	 برخي	 بيفزاييد.	
به		سرعت	سخن	مي	رانند	كه	تقريبًا	غير	ممكن	است

	

5.	اميرالمؤمنين	علي)ع(	مي	فرمايند:	»انُظْر	إلي	ما	قاَل	
َو	ال	َتْنُظْر	إلي	َمْن	قاَل«.

يادداشت	 هم	 و	 گوش	داد	 هم	 واحد	 آِن	 در	 بتوان	
برداشت.	در	چنين	وضعي،	از	استاد	خود	بخواهيد	

كه	شمرده	تر	سخن	بگويد.

7  قضاوت پس از گوش كردن
كه	 گوش	مي	كنيم	 اشخاصي	 صحبت	 به	 گاهي	
بيشتر	 حالت	 اين	 در	 مخالفيم.	 آنان	 فكر	 طرز	 با	
سخناني	را	مي	شنويم	كه	با	آنها	مشكل	داريم؛	زيرا	
تمايل	طبيعي	ما	مجادلة	فكري	با	گوينده	و	رّد	تمام	
اين	عكس	العملها	 از	 هيچ	يك	 اّما	 است.	 او	 گفته	هاي	
را	 فرصتي	 هيچ	 نبايد	 ما	 كه	 چرا	 نيست؛	 مناسب	

براي	يادگيري	از	دست	بدهيم.
تمام	 به	 ابتدا	 كه	 است	 آن	 سزاوار	 بنابراين	
صحبتهاي	او	گوش	كنيم؛	سپس	به	قضاوت	نهايي	
بپردازيم.6	درست	تر	آن	است	كه	بكوشيم	ديدگاه	هاي	
بفهميم،	شواهد	و	مداركش	را	محك	بزنيم	و	 را	 او	
قضاوت	 ارزيابي	كنيم؛	سپس	 را	 او	 استدالل	 نحوة	
ذهني	خود	را	بسازيم.	اگر	به	عقايد	خود	اطمينان	
مخالف	 نظرّيه	هاي	 به	 گوش	دادن	 از	 نبايد	 داريم،	
خود	 عقايد	 صّحت	 از	 اگر	 و	 داشته	باشيم	 هراس	
مطمئنيم،	ضروري	است	كه	حرف	ديگران	را	بهتر	
ذهنهاي	 فقط	 كه	 فراموش	نكنيد	 بشنويم.	 بيشتر	 و	

خالي،	مي	توانند	بسته	باشند.

8  توّجه به علئم غير كلمي پيام
به	 پيام،	 كالمي	 غير	 بخش	 به	 بايد	 گوش	دهنده	
اندازة	قسمت	كالمي	توّجه	كند.	توّجه	به	نحوة	گفتن	
از	 بسياري	 از	 را	 گوش	دهنده	 گوينده،	 حاالت	 و	
ـُن	صدا،	 نكات	ناگفته	آگاه	مي	سازد.	حاالت	چهره،	ت
فهم	 در	 اندامها	 و	وضعّيت	 اشاره(	 و	 حركات)ايما	
مطلب،	بسيار	مؤّثر	است.	گاهي	بعضي	از	آدميان	
چيزي	را	مي	گويند	كه	تنها	شنوندگاِن	آگاه	مي	توانند	

آنچه	را	كه	واقعـًا	منظور	آنهاست،	دريابند.

9  تمركز
كه	شنوندگان	مجّرب،	سعي	نمي	كنند	همة	 گفتيم	
مسائل	 بر	 بلكه	 جذب	كنند؛	 را	 گوينده	 يك	 كلمات	
اگر	 مي	شوند.	 متمركز	 نطق	 يك	 برجستة	 و	 ويژه	
حواس	پرتي	گوينده	زياد	نباشد،	بايد	بتوانيد	با	كمي	

زحمت	به	نكته	هاي	اصلي	او	پي	ببريد.

كه	 شنيدم	 حكما	 از	 را	 »يكي	 مي	گويد:	 سعدي	 	.6
نكرده	است،	 اقرار	 به	جهل	خويش	 مي	گفت:	هرگز	كسي	
مگر	آن	كس	كه	چون	ديگري	در	سخن	باشد،	همچنان	

ناتمام	گفته،	سخن	آغازكند«.

ايده	هايي	 سخن،	 آغاز	 در	 گوينده	 يك	 معمواًل	
براي	ربط	نكته	هاي	اصلي	ارائه	مي	كند.

خود	 از	 صحبت	مي	كند	 شخصي	 كه	 هنگامي	
بپرسيد:

نكات	مهّم	صحبت	او	چه	چيزهايي	است؟
دليل	و	برهان	و	عناصر	كمكي	او	چيست؟
نقطة	مثبتي	كه	مورد	نظر	اوست،	چيست؟

نقطة	ضعفي	را	كه	تذّكر	مي	دهد،	كدام	است؟

در	حالي	كه	گوينده	مشغول	سخن	گفتن	است،	
مي	توانيد	در	ذهن	خود	به	پرسشهاي	باال	پاسخ	دهيد	
به	 يا	 او،	 در	طي	صحبتهاي	 را	 پاسخهاي	خود	 يا	
يادداشت	كنيد.	 تمام	كرد،	 را	 اينكه	صحبتش	 محض	
كه	 عباراتي	 يا	 كليدي	 كلمات	 نوشتن	 با	 كار	 اين	

گوينده	به	كار	مي	برد،	امكان	پذير	است.

10  يادداشت برداري
براي	 درست	 راهي	 صحيح،	 يادداشت	برداري	
تقويت	تمركز	فكر	و	دنبال	كردن	عقايد	و	افكار	گوينده	
است.	اين	روش	شما	را	وادارمي	كند	تا	شنونده	اي	
ماهر	و	خاّلق	شويد.	به	جاي	تهّية	فهرست	تفصيلي	
عمده،	 نكات	 به	 تنها	 جمالت،	 كامل	 ثبت	 و	 مطالب	
عبارات	كليدي	و	نشانه	هاي	اختصاري	اكتفا	كنيد.	

بروشور	 زمينه،	 اين	 در	 بيشتر	 آگاهي	 براي	
شمارة	5	را	مالحظه	كنيد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	رضائيان،	علي؛	مباني مديريت رفتار سازماني؛	
تهران،	انتشارات	سمت،	صص	302-322.

ترجمة	 سخنراني؛	 هنر  اِي؛	 استفن	 لوكاس،	 	.2
ساده	حمزه	-	باباطاهر	علي	زاده؛	تهران،	انتشارات	

رشد،	صص	81-97.
ترجمة	 اثربخش؛	 گوش كردن  جان؛	 الين،	 	.3

سعيد	علي	ميرزايي؛	تهران،	انتشارات	سارگل.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان
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گوش	دادن	 بد	 به	 نتيجه	 در	 و	 مي	كنند	 گوش	ندادن	
دچار	و	معتاد	مي	شوند.	اين	گونه	بيزاريها	به	سبب	
يا	 رفتار	 به	 نسبت	 عاطفي	 عكس	العملهاي	 بروز	
مي	شود.	 ايجاد	 شنونده	 در	 گوينده	 كيفّيت	صداي	
شما	مي	توانيد	نزد	خود	استدالل	كنيد	كه	واقعًا	براي	
چه	به	حوزه	آمده	ايد؟!	آيا	آمده	ايد	تا	از	اين	و	آن	
خوشتان	بيايد؟!	يا	سرگرم	باشيد؟!	يا	از	ريخت	و	
براي	 عكس،	 به	 يا	 شويد؟!	 دلخور	 بعضيها	 قوارة	
مهارتهايي	 و	 اطالعات	 و	 حقايق	 و	 دانش	 كسب	
فراهم	مي	كند؟	 شما	 براي	 محيط	 اين	 كه	 آمده	ايد	
بنابراين	هر	گاه	به	سخنراني	يا	بحثي	گوش	مي	دهيد،	
خود	را	چون	پژوهنده	اي	فرض	كنيد	كه	با	فّعالّيتي	
علمي	درگير	است.	بدين	ترتيب	مانع	دخالت	عواطف	

و	هيجانات	احساسي	خود	خواهيدشد.

5  كم توجهي به ظواهر گمراه كننده
بايد	اراده	كنيد	تا	فضا	و	نماي	از	پيش	ساخته	شدة	
خود	را	كه	بر	اساس	ظاهر	و	حاالت	شخصي	گوينده	
است،	كنار	بگذاريد.	حتي	اگر	اين	كار	نيازمند	تحّمل،	
صبر	و	تمركز	باشد،	اجازه	ندهيد	احساسات	منفي	
را	 گوينده	اي،	شما	 نحوة	صحبت	 يا	 ظاهر	 درباره	
از	دريافت	پيام	او	منصرف	كند.	همچنين	سعي	كنيد	
فريب	ظاهر	جذاب	گويندگان	را	نخوريد.5	بدانيد	كه	
فكرهاي	قوي	و	مفيد،	ممكن	است	در	جمله	بنديهاي	

نازيبا	در	آيند.

6  همگامي و همراهي با گوينده
همراهي	با	آهنگ	بيان	و	سرعت	كالم	سخنران،	
حين	 در	 است.	 مؤّثر	 بسيار	 گوش	دادن،	 خوب	 در	
اختيار	 به	 سرعت	 تعيين	 نوشته،	 يك	 خواندن	
از	 قسمتي	 خواننده	 اگر	 عالوه	 به	 است.	 خواننده	
نوشته	را	نفهمد،	مي	تواند	مروركند	و	آن	را	دوباره	
اگر	درست	فهميده	 ادا	شد،	 اّما	سخني	كه	 بخواند؛	
سرعت	 رفته	است.	 دست	 از	 هميشه	 براي	 نشود،	
برابر	 در	 بنابراين	 است.	 اختيار	سخنران	 در	 كالم	
هشيار	 بايد	 مي	گويد،	 شتابان	سخن	 كه	 گوينده	اي	
از	 را	 او	 سخن	 مهّم	 نكته	هاي	 تا	 باشيد	 مواظب	 و	
دست	ندهيد،	به	ويژه	اگر	ضمن	گوش	دادن،	يادداشت	
در	 چه	 و	 نوشتن	 در	 چه	 بايد	 برمي	داريد،	 هم	
گوش	كردن	با	او	هماهنگ	باشيد	و	بر	سرعت	خود	
چنان	 درس،	 كالس	 در	 اساتيد	 از	 برخي	 بيفزاييد.	
به		سرعت	سخن	مي	رانند	كه	تقريبًا	غير	ممكن	است

	

5.	اميرالمؤمنين	علي)ع(	مي	فرمايند:	»انُظْر	إلي	ما	قاَل	
َو	ال	َتْنُظْر	إلي	َمْن	قاَل«.

يادداشت	 هم	 و	 گوش	داد	 هم	 واحد	 آِن	 در	 بتوان	
برداشت.	در	چنين	وضعي،	از	استاد	خود	بخواهيد	

كه	شمرده	تر	سخن	بگويد.

7  قضاوت پس از گوش كردن
كه	 گوش	مي	كنيم	 اشخاصي	 صحبت	 به	 گاهي	
بيشتر	 حالت	 اين	 در	 مخالفيم.	 آنان	 فكر	 طرز	 با	
سخناني	را	مي	شنويم	كه	با	آنها	مشكل	داريم؛	زيرا	
تمايل	طبيعي	ما	مجادلة	فكري	با	گوينده	و	رّد	تمام	
اين	عكس	العملها	 از	 هيچ	يك	 اّما	 است.	 او	 گفته	هاي	
را	 فرصتي	 هيچ	 نبايد	 ما	 كه	 چرا	 نيست؛	 مناسب	

براي	يادگيري	از	دست	بدهيم.
تمام	 به	 ابتدا	 كه	 است	 آن	 سزاوار	 بنابراين	
صحبتهاي	او	گوش	كنيم؛	سپس	به	قضاوت	نهايي	
بپردازيم.6	درست	تر	آن	است	كه	بكوشيم	ديدگاه	هاي	
بفهميم،	شواهد	و	مداركش	را	محك	بزنيم	و	 را	 او	
قضاوت	 ارزيابي	كنيم؛	سپس	 را	 او	 استدالل	 نحوة	
ذهني	خود	را	بسازيم.	اگر	به	عقايد	خود	اطمينان	
مخالف	 نظرّيه	هاي	 به	 گوش	دادن	 از	 نبايد	 داريم،	
خود	 عقايد	 صّحت	 از	 اگر	 و	 داشته	باشيم	 هراس	
مطمئنيم،	ضروري	است	كه	حرف	ديگران	را	بهتر	
ذهنهاي	 فقط	 كه	 فراموش	نكنيد	 بشنويم.	 بيشتر	 و	

خالي،	مي	توانند	بسته	باشند.

8  توّجه به علئم غير كلمي پيام
به	 پيام،	 كالمي	 غير	 بخش	 به	 بايد	 گوش	دهنده	
اندازة	قسمت	كالمي	توّجه	كند.	توّجه	به	نحوة	گفتن	
از	 بسياري	 از	 را	 گوش	دهنده	 گوينده،	 حاالت	 و	
ـُن	صدا،	 نكات	ناگفته	آگاه	مي	سازد.	حاالت	چهره،	ت
فهم	 در	 اندامها	 و	وضعّيت	 اشاره(	 و	 حركات)ايما	
مطلب،	بسيار	مؤّثر	است.	گاهي	بعضي	از	آدميان	
چيزي	را	مي	گويند	كه	تنها	شنوندگاِن	آگاه	مي	توانند	

آنچه	را	كه	واقعـًا	منظور	آنهاست،	دريابند.

9  تمركز
كه	شنوندگان	مجّرب،	سعي	نمي	كنند	همة	 گفتيم	
مسائل	 بر	 بلكه	 جذب	كنند؛	 را	 گوينده	 يك	 كلمات	
اگر	 مي	شوند.	 متمركز	 نطق	 يك	 برجستة	 و	 ويژه	
حواس	پرتي	گوينده	زياد	نباشد،	بايد	بتوانيد	با	كمي	

زحمت	به	نكته	هاي	اصلي	او	پي	ببريد.

كه	 شنيدم	 حكما	 از	 را	 »يكي	 مي	گويد:	 سعدي	 	.6
نكرده	است،	 اقرار	 به	جهل	خويش	 مي	گفت:	هرگز	كسي	
مگر	آن	كس	كه	چون	ديگري	در	سخن	باشد،	همچنان	

ناتمام	گفته،	سخن	آغازكند«.

ايده	هايي	 سخن،	 آغاز	 در	 گوينده	 يك	 معمواًل	
براي	ربط	نكته	هاي	اصلي	ارائه	مي	كند.

خود	 از	 صحبت	مي	كند	 شخصي	 كه	 هنگامي	
بپرسيد:

نكات	مهّم	صحبت	او	چه	چيزهايي	است؟
دليل	و	برهان	و	عناصر	كمكي	او	چيست؟
نقطة	مثبتي	كه	مورد	نظر	اوست،	چيست؟

نقطة	ضعفي	را	كه	تذّكر	مي	دهد،	كدام	است؟

در	حالي	كه	گوينده	مشغول	سخن	گفتن	است،	
مي	توانيد	در	ذهن	خود	به	پرسشهاي	باال	پاسخ	دهيد	
به	 يا	 او،	 در	طي	صحبتهاي	 را	 پاسخهاي	خود	 يا	
يادداشت	كنيد.	 تمام	كرد،	 را	 اينكه	صحبتش	 محض	
كه	 عباراتي	 يا	 كليدي	 كلمات	 نوشتن	 با	 كار	 اين	

گوينده	به	كار	مي	برد،	امكان	پذير	است.

10  يادداشت برداري
براي	 درست	 راهي	 صحيح،	 يادداشت	برداري	
تقويت	تمركز	فكر	و	دنبال	كردن	عقايد	و	افكار	گوينده	
است.	اين	روش	شما	را	وادارمي	كند	تا	شنونده	اي	
ماهر	و	خاّلق	شويد.	به	جاي	تهّية	فهرست	تفصيلي	
عمده،	 نكات	 به	 تنها	 جمالت،	 كامل	 ثبت	 و	 مطالب	
عبارات	كليدي	و	نشانه	هاي	اختصاري	اكتفا	كنيد.	

بروشور	 زمينه،	 اين	 در	 بيشتر	 آگاهي	 براي	
شمارة	5	را	مالحظه	كنيد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	رضائيان،	علي؛	مباني مديريت رفتار سازماني؛	
تهران،	انتشارات	سمت،	صص	302-322.

ترجمة	 سخنراني؛	 هنر  اِي؛	 استفن	 لوكاس،	 	.2
ساده	حمزه	-	باباطاهر	علي	زاده؛	تهران،	انتشارات	

رشد،	صص	81-97.
ترجمة	 اثربخش؛	 گوش كردن  جان؛	 الين،	 	.3

سعيد	علي	ميرزايي؛	تهران،	انتشارات	سارگل.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

گوْشِ خر
اگر	با	عنوان	باال	مشكل	داريد،	به	گيرنده	هاي	خود	
دست	نزنيد؛	مشكل	از	ما	است!	مي	پرسيد:	خالصه	
يا	 اضافه	كنيم	 درازگوش	 به	جناب	 را	 »گوش«	 اين	
نكنيم؟	مي	گوييم:	نيازي	به	تحقيقات	مفّصل	نيست	
و	كسي	هم	اين	مشكل	را	براي	راه	اندازي	مركز	يا	
مؤّسسه	يا	پژوهشكدة	جديدي	بهانه	نكند!	چون	ما	
است	 ممكن	 دو	 هر	 داريم:	 آستين	 در	 را	 پاسخش	
بار	 اّولين	 ظاهراً	 باشد.	 درست	 مي	تواند	 دو	 هر	 و	

مولوي،	اين	»ممكن«	را	»واقع«	كرده	است:
گوِش	خر	بفروش	و	ديگر	گوْش	خر
خر گوِش	 بد	 نيا 	 ا ر ني	 معا ين	 ا

بنابراين	مشكل	در	نوع	رابطة	ميان	گوش	و	خر	
انواعي	 اين	است	كه	گوش	هم	 بلكه	مسئله	 نيست؛	
اين	عضِو	 اقسام	 و	 انواع	 همة	 با	 شايد	 ما	 و	 دارد	
گوشه	گير	آشنا	نباشيم.	همة	اينها	مقّدمه	بود	تا	در	

اينجا	مقداري	»گوش	پژوهي«	كنيم.	
اّما	 انواعي	دارد؛	 داشتيم	مي	گفتيم	كه	گوش	هم	
به	 و	 بگيريم	 را	 گوش	ها	 همة	 اينجا	 نتوانيم	 شايد	
شما	نشان	دهيم.	پس،	از	باب	»آب	دريا	را	اگر...«	و	
اين	جور	حرفها،	دو	نوع	معروفش	را	به	استحضار	

گوش	پژوهان	محترم	مي	رسانيم:		
مي	گيرد،	 را	 كه	صداها	 است	 گوشي	 نخست	 	.1
اّما	براي	آنها	تره	هم	ُخردنمي	كند.	اين	همان	گوشي	
است	كه	جناب	موالنا	كم	لطفي	كرده،	به	خر	نسبت	

مي	دهد.)كم	لطفي	به	گوش	يا	خر؟!	فتأّمل(	
را	 صدايي	 وقتي	 كه	 است	 آن	 دوم	 گوش	 	.2
صاحبش	 به	 زدن	 سقلمه	 به	 شروع	 مي	شنود،	
مي	كند	كه	مهمان	داريم	و	بايد	از	آن	پذيرايي	كنيم.	
از	قضا	جناب	موالنا	دربارة	اين	گوش	هم	افاضات	

كرده	اند:
راه	گوش از	 فربه	شود	 آدمي	
جانور	فربه	شود	از	حلق	و	نوش

اين	گوش	به	پنبه	آلرژي	دارد،	و	هميشه	با	خود	
زمزمه	مي	كند:

پنبة	وسواس	بيرون	كن	ز	گوش
تا	به	گوشت	آيد	از	گردون	خروش

نتيجه	مي	گيريم	كه	گوش	محترم	را	هم	مي	توان	
به	خر	اضافه	كرد،	و	هم	مي	توان	آن	را	فروخت	و	
فقط	ضبط	 هنرش	 و	 كند	 كار	 كه	 ديگر	خريد	 يكي	

كوتاه	مّدت	صداها	نباشد.	
اين	افاضات،	خالصة	چندين	سال	»گوش	پژوهي«	
را	 محترم	 كارشناس	 توصيه	هاي	 حاال	 بود.	 ما	

بشنويد.)ببخشيد!	گوش	كنيد.(

        شنيدن1 يا گوش كردن2؟
گوش	كردن	به	معناي	شنيدن	صدا	نيست.3	شنيدن	
امواج	 ارتعاش	 است:	 فيزيولوژيكي	 فرآيند	 يك	
محّركهاي	 فرستاده	شدن	 و	 مياني	 گوش	 در	 صدا	
الكتروشيميايي	از	گوش	مياني	به	سيستم	مركزي	
به	 دقيق	 توّجه	 كردن،	 گوش	 اّما	 مغز.	 در	 شنوايي	
صدا	و	دريافت	معناي	آن	است.		معمواًل	زماني	كه	
پنجاه	 تنها	 به		دّقت	گوش	فرامي	دهيم،	 گمان	مي	كنيم	
و	 درك	مي	كنيم،	 مي	شنويم،	 كه	 را	 آنچه	 از	 درصد	
پنجاه	 اين	 از	 نيمي	 فقط	 روز،	 دو	 گذشت	 از	 پس	
درصد	را	مي	توانيم	به	خاطرآوريم.	بنابراين	عجيب	
فراموش	شده«	 »هنر	 را	 گوش	كردن	 كه	 نيست	

مي	خوانند.
مي	شنويد،	 كه	 را	 آنچه	 گوش	نكنيد،	 خوب	 اگر	
نخواهيدفهميد.	گوش	كردن	مؤثر،	كليد	فهم،	ادراك	
ادراكي	 آموزشي،	 فرآيندهاي	 در	 و	 است	 تعّقل	 و	
و	يادگيري،	نقش	تعيين	كننده	اي	دارد.	شنود	مؤثر	
براي	 -كه	 را	 دقيق	تري	 اطالعات	 تا	 كمك	مي	كند	
نيازداريد-	 آنها	 به	 مسئله	 حّل	 و	 تصميم	گيري	
جديدي	 مفاهيم	 و	 مطالب	 به	 جمع	آوري	كرده،	
دست	يابيد.	خوب	گوش	دادن،	ارتباط	متقابل	شما	را	
با	ديگران،	روشن	و	صريح	مي	كند	و	برخوردهاي	
روزانة	شما	را	اصالح	مي	نمايد.	براي	مثال	هنگامي	
فكر	 از	 مستقيم	 اساس	مشاورة	 بر	 مي	خواهيد	 كه	
دوستتان	 با	 كه	 هنگامي	 يا	 بهره	بگيريد،	 ديگران	
و	 جلسات	 در	 شركت	 هنگام	 يا	 و	 مباحثه	مي	كنيد	
به	 شاياني	 كمك	 شنيداري،	 مهارتهاي	 سخنرانيها،	

شما	خواهدكرد.

    انواع گوش كردن
1  گوش كردن تفّنني

اين	نوع	گوش	كردن	براي	لّذت	بردن	و	سرگرمي	
است؛	مثل	موقعي	كه	به	شعر	و	ُسرودي	جذاب	يا	يك	
سخنراني	سرگرم	كننده	و	جالب،	گوش	مي	سپاريم.

Hearing	.1
Listening	.2

هر	 كه	 »گمان	نكنيد	 مي	فرمايد:	 علي)ع(	 حضرت	 	.3
بَِسميٍع(«.	 ذي	َسْمٍع	 كّل	 )َوال	 است.	 سميع	 گوشمندي،	

)نهج	البالغه،	خطبة	88(
انفال	 مباركة	 سورة	 	21 آية	 در	 نيز	 سبحان	 خداوند	
هشدار	مي	دهد	كه:	»َو	ال	َتكوُنوا	َكالّذيَن	قالوا	َسمِْعنا	َو	ُهْم	

الَيْسَمُعوَن«.

2  گوش كردِن فّعال و همدالنه
از	 عاطفي	 حمايت	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	
روان	پزشك	 كه	 هنگامي	 مثال،	 براي	 است.	 گوينده	
به	اظهارات	بيمار	خود	گوش	مي	كند،	يا	هنگامي	كه	
همدالنه	پاي	سخن	دوستان	خود	مي	نشينيم،	آنان	

را	براي	گفتِن	بيشتر	و	بهتر	تشويق	مي	كنيم.

3  گوش كردن براي درك مطلب
الزم	 شنيده	ها،	 فهم	 براي	 گوش	كردن،	 نوع	 اين	

است؛	وگرنه	مي	شنويم،	بدون	اينكه	بفهميم!

4  گوش كردن منتقدانه
نوع	 اين	 به	 موقوف	 پيام،	 يك	 ارزيابي	 يا	 نقد	
گوش	كردن	است؛	مثل	هنگامي	كه	به	نطق	انتخاباتي	
هنگامي	 يا	 كانديداي	سياسي	گوش	مي	سپاريم	 يك	

كه	حرفهاي	هم	مباحثه	اي	خود	را	مي	شنويم.
اثر	 در	 گوش	سپاري،	 انواع	 همة	 اهّمّيت	 رغم	 به	

حاضر،	فقط	دو	نوع	اخير	را	برمي	رسيم.

     علِل »شنيدن و نفهميدن«
1  عدم تمركز

مغز	ما	به	طور	باورنكردني،	قوي	و	فّعال	است.	
بر	 كلمه	 	150 تا	 	120 دقيقه	 هر	 در	 مي	توانيم	 ما	
اّما	مغز	ما	مي	تواند	هر	دقيقه	400	 بياوريم،	 زبان	
امر	مي	تواند	 اين	 يا	بشنود.	 توليدكند	 كلمه	 تا	800	
گوش	كردن	را	خيلي	آسان	جلوه	دهد،	اّما	در	حقيقت	
اين	مسئله	تأثير	معكوس	دارد؛	زيرا	ممكن	است	در	
از	»زمان	مغز«	اضافه	بيايد؛	 وقت	شنيدن،	مقداري	
يعني	مغز	كار	خود	را	كرده	و	منتظر	كلمات	جديد	

است،	اّما	هنوز	كلمه	اي	صادر	نشده	است.
تفّكر	 اثر	 بر	 گوش	كردن،	 جرياِن	 هنگام	 اين	 در	
دربارة	مسائل	متفّرقه	قطع	مي	شود.	به	همين	دليل	
مسئله	 درس،	 كالس	 در	 گوش	كردن	 هنگام	 گاهي	
را	 ما	 تمركز	 و	 راه	مي	يابد	 ذهنمان	 به	 حادثه	اي	 و	

به	سادگي	برهم	مي	زند.

2  وسواس در گوش كردن
اوقات	 گاهي	 نيست؛	 بي	توّجهي	 از	 عيب	 هميشه	
مشكل	در	بيش	از	اندازه	گوش	كردن	است.	آنگاه	كه	
به	هر	يك	از	لغتهاي	گوينده	چنان	توّجه	مي	كنيم	كه	
نكتة	 به	يكسان	مهّم	هستند،	 گويي	تمامي	كلماتش	
اصلي	گوينده	گم		شده،	درك	آن	ناممكن	مي	شود.	
نبايد	خود	را	چنان	غرِق	جزئّيات	و	فروع	كنيم	كه	

محورهاي	اصلي	سخن،	تحت	الّشعاع	قرارگيرند.	به	
عبارت	ديگر:	»َعلْيُكْم	بِالُمتون	ال	بِالَحواشي«.

به	حافظه	سپردن	تمام	آنچه	سخنران	مي	گويد،	
امكان	پذير	نيست.	شنوندگان	قوي	و	ماهر،	بيشتر	

روي	عقايد،	ادلّه	و	شواهد،	تمركز	مي	كنند.

3  پرش به سوي نتايج
يك	 صحبتهاي	 به	 كه	 هنگامي	 اوقات،	 گاهي	
متوّجه	 سريعًا	 ذهنمان	 گوش	مي	دهيم،	 سخنران	
علل	 از	 يكي	 ناسودمند،	 پرش	 اين	 مي	شود.	 نتايج	
ضعف	يا	كمرنگي	ارتباط	ما	با	آشنايان	و	طرفهاي	
گفت	وگوي	ما	است.	در	واقع	همان	حرف	در	دهاِن	
گوينده	گذاشتن	است.	چون	مطمئن	هستيم	كه	چه	
مي	خواهندبگويند،	به	آنچه	مي	گويند،	دّقت	نمي	كنيم.	

حتي	گاهي	اوقات	نمي	شنويم	كه	چه	مي	گويند.
به	 بي	مقّدمه	 پرش	 مصاديق	 از	 ديگر	 يكي	
گوينده	 عقايد	 عجوالنه	 كه	 است	 اين	 نتايج،	 سوي	
تقريبًا	 مي	خوانيم.	 گمراه	كننده	 يا	 كسالت	بار	 را	
اگر	 دارند.	 شما	 براي	 ره	آوردي	 سخنرانيها،	 همة	
محروم		 را	 خود	 گوش	ندهيد،	 و	 پيش	داوري	كنيد	

كرده	ايد.

4  تمركز روي طرز بيان و ظاهر گوينده
توّجه	بيش	از	حّد	به	ظاهر	يا	طرز	صحبت	كردن	
مي	گويند،	 آنچه	 به	 ما	 مي	شود	 باعث	 افراد،	
ظاهر	 به	 آن	قدر	 افراد	 از	 برخي	 گوش	نكنيم.	
كالم	 عيوب	 و	 نقايص	 محلي،	 لهجه	هاي	 شخص،	
كه	 مي	دهند	 اهّمّيت	 گوينده،	 تكيه	كالم	هاي	 يا	
گوش	سپردن	به	كالم	او	را	از	ياد	مي	برند.	اين	نوع	
سانسور	عاطفي،	كمابيش	در	همه	وجود	دارد؛	اّما	

بايد	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد.

5  شنيدن براي نقدكردن
اشكال	كردن،	 فقط	 گوش	دادن،	 از	 هدفمان	 گاهي	
فهِم	 نه	 است؛	 گوينده	 به	 پاسخ	گفتن	 و	 ايرادگرفتن	
مطلب.	در	نظر	داشته	باشيد	كه	هدف	از	گوش	دادن،	
سعي	كنيد	 بنابراين	 است.	 آگاهي	 و	 معرفت	 كسب	
است	 اين	 شنونده	 وظيفه	 دريابيد«4.	 را	 »پيام	 ابتدا	
	كه	بفهمد؛	موافقت	يا	مخالفت،	در	مراحل	بعد	معنا

يارانش	 از	 يكي	 توصيف	 در	 علي)ع(	 حضرت	 	.4
أْن	 َعلَي	 مِْنُه	 أْحَرَص	 َيْسَمُع	 ما	 َعلي	 كاَن	 »َو	 مي	فرمايد:	
َيَتَكلَّم؛	او	بر	شنيدن	حريص	تر	بود	تا	گفتن.«	)نهج	البالغه،	
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شد،	 تمام		 گوينده	 مطلب	 اينكه	 از	 بعد	 مي	كند.	 پيدا	
كنيد.	 تأّني	 و	 تأّمل	 او	 مطالب	 روي	 بر	 لحظه	اي	
بدين	ترتيب،	ضمن	آنكه	براي	مخاطب	خود	احترام	
قائل	شده	ايد،	نقد	شما	سخته	تر	و	پخته	تر	خواهدشد.	
رعايت	اين	دو	نكته	از	سوي	شما،	سبب	مي	شود	كه	
گوينده	نيز	بدون	سوءظّن	و	جهت	گيري،	نقد	شما	را	

بشنود	و	در	آن	تأّمل	كند.

     هنر شنوندگي
براي	بهتر	شنيدن	و	نتيجه	گرفتن	از	گوش	كردن،	

بهتر	است:

1  گوش كردن را فرآيندي فّعال و جّدي بدانيد.
پيشرفت،	 و	 رشد	 براي	 قدم	 نخستين	 هميشه	
آگاهي	فردي	است.	كوتاهي	ها	و	قصور	خود	را	در	
نقش	يك	شنونده،	تحليل	كنيد	و	تصميم	بگيريد	كه	بر	
همين	 به	 ابتدا	 از	 آييد.	شنوندگان	خوب	 فائق		 آنها	
و	 مؤّثر	 گوش	كردن	 بلكه	 نشده	اند؛	 متولد	 صورت	

قوي	را	آموخته	و	تمرين	كرده	اند.
يا	 فرهنگ	 هوش،	 مانند	 گوش	كردن،	 خوب			
نيز	 مسئله	 اين	 است.	 اكتسابي	 اجتماعي،	 موقعّيت	
مانند	هر	مهارت	ديگر	از	رهگذر	تمرين	و	انضباط	
فردي	به	دست		مي	آيد.	بايد	گوش	كردن	را	يك	روند	
زندگي	 زمينه	هاي	 از	 بسياري	 بدانيد.	 فكر	 فّعاِل	
سوق	مي	دهد؛	 انفعالي	 گوش	كردن	 به	 را	 ما	 جديد،	
مثــاًل	در	حالي	كه	مشغول	مطالعه	هستيم،	به	راديو	
انفعالي	يك	عادت	 هم	»گوش	مي	كنيم«!	گوش	كردن	
اّما	گوش	كردن	فّعال	چيز	ديگري	است.	اگر	 است؛	
شنونده	اي	 و	 كاركنيد	 زمينه	 اين	 در	 جّدي	 به	طور	
روابط	 تحصيل،	 در	 را	 نتيجه	 باشيد،	 مؤّثرتر	

شخصي	و	فاميلي	و	در	زندگي	خود	خواهيدديد.

2  آمادگي ذهني براي گوش كردن
پيش	از	گوش	دادن	به	سخنان	و	مطالب	ديگران،	
بدانيد	 اگر	 سعي	كنيد	منطقة	بحث	را	مشّخص	كنيد.	
يا	 تجربي(	 نقلي،	 علمي)عقلي،	 نظر،	 مورد	 بحث	
نحوة	 آن	 با	 متناسب	 است،	 معنوي	 و	 اخالقي	
چنين	 در	 خواهدشد.	 متفاوت	 شما	 گوش	دادن	
نكته	هاي	 تا	 آماده	است	 از	پيش	 وضعّيتي،	شنونده	
مهّم	و	اصلي	سخنراني	را	حدس	بزند؛	به	موقع	به	
آنها	توّجه	كند؛	به	توضيحات	مربوط	به	هر	نكته،	به	
دّقت	گوش		فرا	دهد	و	ابعاد	هر	مطلب	را	به		درستي	
در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 ديگر،	 سوي	 از	 دريابد.	

هر	بحثي،	معنا	و	مفهوم	روشن	تري	مي	يابند.	مثاًل	
يك	 در	 اصطالحات	 و	 واژه	ها	 برخي	 است	 ممكن	
بحث	اخالقي	معنادار	باشد،	اّما	از	نظر	فلسفي	چنين	

نباشد.
همچنين	توصيه	مي	شود	پيش	تر	دربارة	موضوِع	
كه	 را	 كلّي	 مطالب	 از	 دورنمايي	 و	 فكركنيد	 بحث،	

احتمااًل	بيان	خواهدشد،	در	ذهن	ترسيم	كنيد.
تا	براي	جذب	 اين	گونه	آمادگيها،	سبب	مي	شود	
كامل	اطالعاتي	كه	سخنران	به	شما	مي	دهد،	حضور	

ذهن	داشته	باشيد.

3  مقاومت در برابر گيجي و آشفتگي
در	يك	دنياي	ايده	آل،	مي	توانيم	تمامي	آشفتگيهاي	
روحي	و	جسمي	را	محو	كنيم؛	اّما	اين	كار	در	دنياي	
واقعي	امكان	پذير	نيست.	از	آنجايي	كه	سرعت	تفكر	
ما	بسيار	بيشتر	از	شتاب	جمله	سازي	هر	گوينده	اي	
است،	امكان	حواس	پرتي	هنگام	گوش	كردن	بيشتر	
است.	به	همين	دليل	هر	صدا	يا	خاطره	اي	مي	تواند	
جلسة	 از	 بيرون	 به	 خود	 با	 و	 بدزدد	 را	 ما	 ذهن	

سخنراني	يا	كالس	يا	مباحثه	ببرد.
بنابراين	براي	خوب	شنيدن،	بايد	خود	را	آمادة	

مقاومت	در	مقابل	هر	امر	متفّرقه	اي	بكنيم.
هر	وقت	چيزي	حواس	شما	را	پرت	كرد،	آگاهانه	
از	آنچه	 سعي	كنيد	ذهن	خود	را	عقب	برده،	به	قبل	
و	 متوّجه	كنيد	 مي	گويد،	 حاضر	 حال	 در	 گوينده	
آن	را	دوباره	به	زمان	حال	بياوريد.	يك	راه	براي	
فكركردن	 گوينده	 از	 جلوتر	 كمي	 كار،	 اين	 انجام	
چه	 بعدي	 جملة	 پيش	بيني	كنيد	 سعي	كنيد	 است.	
نيست.	 نتايج	 سوي	 به	 پرش	 كار،	 اين	 خواهد	بود.	
وقتي	زود	نتيجه	گيري	مي	كنيد،	كلمات	را	در	دهان	
آنچه	مي	گويد،	 به	 به		درستي	 و	 گوينده	مي	گذاريد	
اين	حالت،	شما	گوش	كرده	 در	 اّما	 گوش	نمي	دهيد.	
آنچه	خود	 با	 مي	گويد	 بعداً	 را	كه	گوينده،	 آنچه	 و	

پيش	بيني	كرده	ايد،	مقايسه	مي	كنيد.
راه	ديگر	براي	تمركز	ذهن	روي	يك	سخنراني،	
اين	است	كه	آنچه	را	گوينده	تا	به	حال	گفته	است،	
در	ذهن	خود	مروركنيد	و	مطمئن	شويد	كه	آن	را	

فهميده	ايد.

4  افزايش تمايل به گوش كردن
عدم	 و	 بي	عالقگي	 تسليم	 محّصالن،	 اغلب	
و	 مي	شوند	 سخنراني	 موضوع	 به	 تمايلشان	
آن	چنان	كه	بايد	به	درس	گوش	نمي	دهند.	در	نتيجه	
آنچه	را	كه	مي	شنوند،	به	درستي	نمي	فهمند.	گروهي	
خوب	 بهانة	 سخنران،	 از	 را	 خود	 بيزاري	 ديگر	
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گوش	دادن	 بد	 به	 نتيجه	 در	 و	 مي	كنند	 گوش	ندادن	
دچار	و	معتاد	مي	شوند.	اين	گونه	بيزاريها	به	سبب	
يا	 رفتار	 به	 نسبت	 عاطفي	 عكس	العملهاي	 بروز	
مي	شود.	 ايجاد	 شنونده	 در	 گوينده	 كيفّيت	صداي	
شما	مي	توانيد	نزد	خود	استدالل	كنيد	كه	واقعًا	براي	
چه	به	حوزه	آمده	ايد؟!	آيا	آمده	ايد	تا	از	اين	و	آن	
خوشتان	بيايد؟!	يا	سرگرم	باشيد؟!	يا	از	ريخت	و	
براي	 عكس،	 به	 يا	 شويد؟!	 دلخور	 بعضيها	 قوارة	
مهارتهايي	 و	 اطالعات	 و	 حقايق	 و	 دانش	 كسب	
فراهم	مي	كند؟	 شما	 براي	 محيط	 اين	 كه	 آمده	ايد	
بنابراين	هر	گاه	به	سخنراني	يا	بحثي	گوش	مي	دهيد،	
خود	را	چون	پژوهنده	اي	فرض	كنيد	كه	با	فّعالّيتي	
علمي	درگير	است.	بدين	ترتيب	مانع	دخالت	عواطف	

و	هيجانات	احساسي	خود	خواهيدشد.

5  كم توجهي به ظواهر گمراه كننده
بايد	اراده	كنيد	تا	فضا	و	نماي	از	پيش	ساخته	شدة	
خود	را	كه	بر	اساس	ظاهر	و	حاالت	شخصي	گوينده	
است،	كنار	بگذاريد.	حتي	اگر	اين	كار	نيازمند	تحّمل،	
صبر	و	تمركز	باشد،	اجازه	ندهيد	احساسات	منفي	
را	 گوينده	اي،	شما	 نحوة	صحبت	 يا	 ظاهر	 درباره	
از	دريافت	پيام	او	منصرف	كند.	همچنين	سعي	كنيد	
فريب	ظاهر	جذاب	گويندگان	را	نخوريد.5	بدانيد	كه	
فكرهاي	قوي	و	مفيد،	ممكن	است	در	جمله	بنديهاي	

نازيبا	در	آيند.

6  همگامي و همراهي با گوينده
همراهي	با	آهنگ	بيان	و	سرعت	كالم	سخنران،	
حين	 در	 است.	 مؤّثر	 بسيار	 گوش	دادن،	 خوب	 در	
اختيار	 به	 سرعت	 تعيين	 نوشته،	 يك	 خواندن	
از	 قسمتي	 خواننده	 اگر	 عالوه	 به	 است.	 خواننده	
نوشته	را	نفهمد،	مي	تواند	مروركند	و	آن	را	دوباره	
اگر	درست	فهميده	 ادا	شد،	 اّما	سخني	كه	 بخواند؛	
سرعت	 رفته	است.	 دست	 از	 هميشه	 براي	 نشود،	
برابر	 در	 بنابراين	 است.	 اختيار	سخنران	 در	 كالم	
هشيار	 بايد	 مي	گويد،	 شتابان	سخن	 كه	 گوينده	اي	
از	 را	 او	 سخن	 مهّم	 نكته	هاي	 تا	 باشيد	 مواظب	 و	
دست	ندهيد،	به	ويژه	اگر	ضمن	گوش	دادن،	يادداشت	
در	 چه	 و	 نوشتن	 در	 چه	 بايد	 برمي	داريد،	 هم	
گوش	كردن	با	او	هماهنگ	باشيد	و	بر	سرعت	خود	
چنان	 درس،	 كالس	 در	 اساتيد	 از	 برخي	 بيفزاييد.	
به		سرعت	سخن	مي	رانند	كه	تقريبًا	غير	ممكن	است

	

5.	اميرالمؤمنين	علي)ع(	مي	فرمايند:	»انُظْر	إلي	ما	قاَل	
َو	ال	َتْنُظْر	إلي	َمْن	قاَل«.

يادداشت	 هم	 و	 گوش	داد	 هم	 واحد	 آِن	 در	 بتوان	
برداشت.	در	چنين	وضعي،	از	استاد	خود	بخواهيد	

كه	شمرده	تر	سخن	بگويد.

7  قضاوت پس از گوش كردن
كه	 گوش	مي	كنيم	 اشخاصي	 صحبت	 به	 گاهي	
بيشتر	 حالت	 اين	 در	 مخالفيم.	 آنان	 فكر	 طرز	 با	
سخناني	را	مي	شنويم	كه	با	آنها	مشكل	داريم؛	زيرا	
تمايل	طبيعي	ما	مجادلة	فكري	با	گوينده	و	رّد	تمام	
اين	عكس	العملها	 از	 هيچ	يك	 اّما	 است.	 او	 گفته	هاي	
را	 فرصتي	 هيچ	 نبايد	 ما	 كه	 چرا	 نيست؛	 مناسب	

براي	يادگيري	از	دست	بدهيم.
تمام	 به	 ابتدا	 كه	 است	 آن	 سزاوار	 بنابراين	
صحبتهاي	او	گوش	كنيم؛	سپس	به	قضاوت	نهايي	
بپردازيم.6	درست	تر	آن	است	كه	بكوشيم	ديدگاه	هاي	
بفهميم،	شواهد	و	مداركش	را	محك	بزنيم	و	 را	 او	
قضاوت	 ارزيابي	كنيم؛	سپس	 را	 او	 استدالل	 نحوة	
ذهني	خود	را	بسازيم.	اگر	به	عقايد	خود	اطمينان	
مخالف	 نظرّيه	هاي	 به	 گوش	دادن	 از	 نبايد	 داريم،	
خود	 عقايد	 صّحت	 از	 اگر	 و	 داشته	باشيم	 هراس	
مطمئنيم،	ضروري	است	كه	حرف	ديگران	را	بهتر	
ذهنهاي	 فقط	 كه	 فراموش	نكنيد	 بشنويم.	 بيشتر	 و	

خالي،	مي	توانند	بسته	باشند.

8  توّجه به علئم غير كلمي پيام
به	 پيام،	 كالمي	 غير	 بخش	 به	 بايد	 گوش	دهنده	
اندازة	قسمت	كالمي	توّجه	كند.	توّجه	به	نحوة	گفتن	
از	 بسياري	 از	 را	 گوش	دهنده	 گوينده،	 حاالت	 و	
ـُن	صدا،	 نكات	ناگفته	آگاه	مي	سازد.	حاالت	چهره،	ت
فهم	 در	 اندامها	 و	وضعّيت	 اشاره(	 و	 حركات)ايما	
مطلب،	بسيار	مؤّثر	است.	گاهي	بعضي	از	آدميان	
چيزي	را	مي	گويند	كه	تنها	شنوندگاِن	آگاه	مي	توانند	

آنچه	را	كه	واقعـًا	منظور	آنهاست،	دريابند.

9  تمركز
كه	شنوندگان	مجّرب،	سعي	نمي	كنند	همة	 گفتيم	
مسائل	 بر	 بلكه	 جذب	كنند؛	 را	 گوينده	 يك	 كلمات	
اگر	 مي	شوند.	 متمركز	 نطق	 يك	 برجستة	 و	 ويژه	
حواس	پرتي	گوينده	زياد	نباشد،	بايد	بتوانيد	با	كمي	

زحمت	به	نكته	هاي	اصلي	او	پي	ببريد.

كه	 شنيدم	 حكما	 از	 را	 »يكي	 مي	گويد:	 سعدي	 	.6
نكرده	است،	 اقرار	 به	جهل	خويش	 مي	گفت:	هرگز	كسي	
مگر	آن	كس	كه	چون	ديگري	در	سخن	باشد،	همچنان	

ناتمام	گفته،	سخن	آغازكند«.

ايده	هايي	 سخن،	 آغاز	 در	 گوينده	 يك	 معمواًل	
براي	ربط	نكته	هاي	اصلي	ارائه	مي	كند.

خود	 از	 صحبت	مي	كند	 شخصي	 كه	 هنگامي	
بپرسيد:

نكات	مهّم	صحبت	او	چه	چيزهايي	است؟
دليل	و	برهان	و	عناصر	كمكي	او	چيست؟
نقطة	مثبتي	كه	مورد	نظر	اوست،	چيست؟

نقطة	ضعفي	را	كه	تذّكر	مي	دهد،	كدام	است؟

در	حالي	كه	گوينده	مشغول	سخن	گفتن	است،	
مي	توانيد	در	ذهن	خود	به	پرسشهاي	باال	پاسخ	دهيد	
به	 يا	 او،	 در	طي	صحبتهاي	 را	 پاسخهاي	خود	 يا	
يادداشت	كنيد.	 تمام	كرد،	 را	 اينكه	صحبتش	 محض	
كه	 عباراتي	 يا	 كليدي	 كلمات	 نوشتن	 با	 كار	 اين	

گوينده	به	كار	مي	برد،	امكان	پذير	است.

10  يادداشت برداري
براي	 درست	 راهي	 صحيح،	 يادداشت	برداري	
تقويت	تمركز	فكر	و	دنبال	كردن	عقايد	و	افكار	گوينده	
است.	اين	روش	شما	را	وادارمي	كند	تا	شنونده	اي	
ماهر	و	خاّلق	شويد.	به	جاي	تهّية	فهرست	تفصيلي	
عمده،	 نكات	 به	 تنها	 جمالت،	 كامل	 ثبت	 و	 مطالب	
عبارات	كليدي	و	نشانه	هاي	اختصاري	اكتفا	كنيد.	

بروشور	 زمينه،	 اين	 در	 بيشتر	 آگاهي	 براي	
شمارة	5	را	مالحظه	كنيد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	رضائيان،	علي؛	مباني مديريت رفتار سازماني؛	
تهران،	انتشارات	سمت،	صص	302-322.

ترجمة	 سخنراني؛	 هنر  اِي؛	 استفن	 لوكاس،	 	.2
ساده	حمزه	-	باباطاهر	علي	زاده؛	تهران،	انتشارات	

رشد،	صص	81-97.
ترجمة	 اثربخش؛	 گوش كردن  جان؛	 الين،	 	.3

سعيد	علي	ميرزايي؛	تهران،	انتشارات	سارگل.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟
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گوش	دادن	 بد	 به	 نتيجه	 در	 و	 مي	كنند	 گوش	ندادن	
دچار	و	معتاد	مي	شوند.	اين	گونه	بيزاريها	به	سبب	
يا	 رفتار	 به	 نسبت	 عاطفي	 عكس	العملهاي	 بروز	
مي	شود.	 ايجاد	 شنونده	 در	 گوينده	 كيفّيت	صداي	
شما	مي	توانيد	نزد	خود	استدالل	كنيد	كه	واقعًا	براي	
چه	به	حوزه	آمده	ايد؟!	آيا	آمده	ايد	تا	از	اين	و	آن	
خوشتان	بيايد؟!	يا	سرگرم	باشيد؟!	يا	از	ريخت	و	
براي	 عكس،	 به	 يا	 شويد؟!	 دلخور	 بعضيها	 قوارة	
مهارتهايي	 و	 اطالعات	 و	 حقايق	 و	 دانش	 كسب	
فراهم	مي	كند؟	 شما	 براي	 محيط	 اين	 كه	 آمده	ايد	
بنابراين	هر	گاه	به	سخنراني	يا	بحثي	گوش	مي	دهيد،	
خود	را	چون	پژوهنده	اي	فرض	كنيد	كه	با	فّعالّيتي	
علمي	درگير	است.	بدين	ترتيب	مانع	دخالت	عواطف	

و	هيجانات	احساسي	خود	خواهيدشد.

5  كم توجهي به ظواهر گمراه كننده
بايد	اراده	كنيد	تا	فضا	و	نماي	از	پيش	ساخته	شدة	
خود	را	كه	بر	اساس	ظاهر	و	حاالت	شخصي	گوينده	
است،	كنار	بگذاريد.	حتي	اگر	اين	كار	نيازمند	تحّمل،	
صبر	و	تمركز	باشد،	اجازه	ندهيد	احساسات	منفي	
را	 گوينده	اي،	شما	 نحوة	صحبت	 يا	 ظاهر	 درباره	
از	دريافت	پيام	او	منصرف	كند.	همچنين	سعي	كنيد	
فريب	ظاهر	جذاب	گويندگان	را	نخوريد.5	بدانيد	كه	
فكرهاي	قوي	و	مفيد،	ممكن	است	در	جمله	بنديهاي	

نازيبا	در	آيند.

6  همگامي و همراهي با گوينده
همراهي	با	آهنگ	بيان	و	سرعت	كالم	سخنران،	
حين	 در	 است.	 مؤّثر	 بسيار	 گوش	دادن،	 خوب	 در	
اختيار	 به	 سرعت	 تعيين	 نوشته،	 يك	 خواندن	
از	 قسمتي	 خواننده	 اگر	 عالوه	 به	 است.	 خواننده	
نوشته	را	نفهمد،	مي	تواند	مروركند	و	آن	را	دوباره	
اگر	درست	فهميده	 ادا	شد،	 اّما	سخني	كه	 بخواند؛	
سرعت	 رفته	است.	 دست	 از	 هميشه	 براي	 نشود،	
برابر	 در	 بنابراين	 است.	 اختيار	سخنران	 در	 كالم	
هشيار	 بايد	 مي	گويد،	 شتابان	سخن	 كه	 گوينده	اي	
از	 را	 او	 سخن	 مهّم	 نكته	هاي	 تا	 باشيد	 مواظب	 و	
دست	ندهيد،	به	ويژه	اگر	ضمن	گوش	دادن،	يادداشت	
در	 چه	 و	 نوشتن	 در	 چه	 بايد	 برمي	داريد،	 هم	
گوش	كردن	با	او	هماهنگ	باشيد	و	بر	سرعت	خود	
چنان	 درس،	 كالس	 در	 اساتيد	 از	 برخي	 بيفزاييد.	
به		سرعت	سخن	مي	رانند	كه	تقريبًا	غير	ممكن	است

	

5.	اميرالمؤمنين	علي)ع(	مي	فرمايند:	»انُظْر	إلي	ما	قاَل	
َو	ال	َتْنُظْر	إلي	َمْن	قاَل«.

يادداشت	 هم	 و	 گوش	داد	 هم	 واحد	 آِن	 در	 بتوان	
برداشت.	در	چنين	وضعي،	از	استاد	خود	بخواهيد	

كه	شمرده	تر	سخن	بگويد.

7  قضاوت پس از گوش كردن
كه	 گوش	مي	كنيم	 اشخاصي	 صحبت	 به	 گاهي	
بيشتر	 حالت	 اين	 در	 مخالفيم.	 آنان	 فكر	 طرز	 با	
سخناني	را	مي	شنويم	كه	با	آنها	مشكل	داريم؛	زيرا	
تمايل	طبيعي	ما	مجادلة	فكري	با	گوينده	و	رّد	تمام	
اين	عكس	العملها	 از	 هيچ	يك	 اّما	 است.	 او	 گفته	هاي	
را	 فرصتي	 هيچ	 نبايد	 ما	 كه	 چرا	 نيست؛	 مناسب	

براي	يادگيري	از	دست	بدهيم.
تمام	 به	 ابتدا	 كه	 است	 آن	 سزاوار	 بنابراين	
صحبتهاي	او	گوش	كنيم؛	سپس	به	قضاوت	نهايي	
بپردازيم.6	درست	تر	آن	است	كه	بكوشيم	ديدگاه	هاي	
بفهميم،	شواهد	و	مداركش	را	محك	بزنيم	و	 را	 او	
قضاوت	 ارزيابي	كنيم؛	سپس	 را	 او	 استدالل	 نحوة	
ذهني	خود	را	بسازيم.	اگر	به	عقايد	خود	اطمينان	
مخالف	 نظرّيه	هاي	 به	 گوش	دادن	 از	 نبايد	 داريم،	
خود	 عقايد	 صّحت	 از	 اگر	 و	 داشته	باشيم	 هراس	
مطمئنيم،	ضروري	است	كه	حرف	ديگران	را	بهتر	
ذهنهاي	 فقط	 كه	 فراموش	نكنيد	 بشنويم.	 بيشتر	 و	

خالي،	مي	توانند	بسته	باشند.

8  توّجه به علئم غير كلمي پيام
به	 پيام،	 كالمي	 غير	 بخش	 به	 بايد	 گوش	دهنده	
اندازة	قسمت	كالمي	توّجه	كند.	توّجه	به	نحوة	گفتن	
از	 بسياري	 از	 را	 گوش	دهنده	 گوينده،	 حاالت	 و	
ـُن	صدا،	 نكات	ناگفته	آگاه	مي	سازد.	حاالت	چهره،	ت
فهم	 در	 اندامها	 و	وضعّيت	 اشاره(	 و	 حركات)ايما	
مطلب،	بسيار	مؤّثر	است.	گاهي	بعضي	از	آدميان	
چيزي	را	مي	گويند	كه	تنها	شنوندگاِن	آگاه	مي	توانند	

آنچه	را	كه	واقعـًا	منظور	آنهاست،	دريابند.

9  تمركز
كه	شنوندگان	مجّرب،	سعي	نمي	كنند	همة	 گفتيم	
مسائل	 بر	 بلكه	 جذب	كنند؛	 را	 گوينده	 يك	 كلمات	
اگر	 مي	شوند.	 متمركز	 نطق	 يك	 برجستة	 و	 ويژه	
حواس	پرتي	گوينده	زياد	نباشد،	بايد	بتوانيد	با	كمي	

زحمت	به	نكته	هاي	اصلي	او	پي	ببريد.

كه	 شنيدم	 حكما	 از	 را	 »يكي	 مي	گويد:	 سعدي	 	.6
نكرده	است،	 اقرار	 به	جهل	خويش	 مي	گفت:	هرگز	كسي	
مگر	آن	كس	كه	چون	ديگري	در	سخن	باشد،	همچنان	

ناتمام	گفته،	سخن	آغازكند«.

ايده	هايي	 سخن،	 آغاز	 در	 گوينده	 يك	 معمواًل	
براي	ربط	نكته	هاي	اصلي	ارائه	مي	كند.

خود	 از	 صحبت	مي	كند	 شخصي	 كه	 هنگامي	
بپرسيد:

نكات	مهّم	صحبت	او	چه	چيزهايي	است؟
دليل	و	برهان	و	عناصر	كمكي	او	چيست؟
نقطة	مثبتي	كه	مورد	نظر	اوست،	چيست؟

نقطة	ضعفي	را	كه	تذّكر	مي	دهد،	كدام	است؟

در	حالي	كه	گوينده	مشغول	سخن	گفتن	است،	
مي	توانيد	در	ذهن	خود	به	پرسشهاي	باال	پاسخ	دهيد	
به	 يا	 او،	 در	طي	صحبتهاي	 را	 پاسخهاي	خود	 يا	
يادداشت	كنيد.	 تمام	كرد،	 را	 اينكه	صحبتش	 محض	
كه	 عباراتي	 يا	 كليدي	 كلمات	 نوشتن	 با	 كار	 اين	

گوينده	به	كار	مي	برد،	امكان	پذير	است.

10  يادداشت برداري
براي	 درست	 راهي	 صحيح،	 يادداشت	برداري	
تقويت	تمركز	فكر	و	دنبال	كردن	عقايد	و	افكار	گوينده	
است.	اين	روش	شما	را	وادارمي	كند	تا	شنونده	اي	
ماهر	و	خاّلق	شويد.	به	جاي	تهّية	فهرست	تفصيلي	
عمده،	 نكات	 به	 تنها	 جمالت،	 كامل	 ثبت	 و	 مطالب	
عبارات	كليدي	و	نشانه	هاي	اختصاري	اكتفا	كنيد.	

بروشور	 زمينه،	 اين	 در	 بيشتر	 آگاهي	 براي	
شمارة	5	را	مالحظه	كنيد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	رضائيان،	علي؛	مباني مديريت رفتار سازماني؛	
تهران،	انتشارات	سمت،	صص	302-322.

ترجمة	 سخنراني؛	 هنر  اِي؛	 استفن	 لوكاس،	 	.2
ساده	حمزه	-	باباطاهر	علي	زاده؛	تهران،	انتشارات	

رشد،	صص	81-97.
ترجمة	 اثربخش؛	 گوش كردن  جان؛	 الين،	 	.3

سعيد	علي	ميرزايي؛	تهران،	انتشارات	سارگل.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان


