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جوري حرف بزنيد ما هم بفهميم چه مي گوييد 
دختربهاجنبيجماعتنميدهم

بي مقدمه بي تعارف
سبک ارتباط

نگاهي به مهارت هاي ارتباطي کالمي و غيرکالمي

   مجيد محمد
کشوري هس�تيم با گويش ها و لهجه هاي 
متفاوت اما با يک اص�ل و اصالتي خاص در 
تمامي نوشتارهاي کش�وري، به نام »زبان 
فارس�ي« که در جاي جاي ايران عزيزمان 
همواره بدين زبان مي نويسيم، مي خوانيم، 
حرف مي زنيم و.... بديهي اس�ت کنار اين 
که فارس�ي زب�ان اصل�ي ايراني ماس�ت، 
گويش هاي خاص محلي نيز وجود داش�ته 
و در جاهاي خاص جزو زبان دوم ما باش�د 
و هيچ مش�کلي هم نيس�ت. امان از وقتي 
که کلمات خارجي آميخته با فارسي شده 
و اصطالحات بي مورد وارد صحبت کردن ما 
بشود. بخوانيد آنچه را که در زبان فارسي ما 

قابل فهم علمي نيست. 
         

1( با دوستش مي خواهد برنامه قرارشان را تنظيم 
کند، اما جوري حرف مي زند انگار چند تابعيتي 
است. مي گويد: تو کي »آف« ميشي؟ که من از 

»ددي« اجازه بگيرم باهات اوکي شم!
2( يک عده هم هرجور دلشان مي خواهد حرف 
مي زنند، اسمش را هم مي گذارند ادبيات کوچه 
و بازار! مي  گويند: »داش مرد بايس اينقد زورش 
زي��ادي کنه که آج��ر از ديفال بکش��ه بيرون.« 
يا به يکديگر که مي رس��ند، مي گويند: » س��ام 
نليکم چطوري داش کرتي��م به موال« که همان 
مخفف نوکرت هستيم اس��ت. اينها همان هايي 
هس��تند که به جاي ببينم مي گويند: بينيم، به 
جاي داداش مي گوين��د: داش، به جاي نوکرتم 
مي گوين��د: نوکرم، به جاي بنش��ين مي گويند: 
بيشين و خالصه ادبيات خودشان را دارند. جوري 
که ش��ده مؤلفه اي خاص که هرکسي در جامعه 
اينگونه حرف بزند س��ريع مي شود فهميد از چه 

گروهي است. 
3( ب��اور کني��د اس��تفاده از کلم��ات خارجي و 
اصطالحات مختلف نش��انه ب��اکالس بودنتان 
نيست. مي گويد بگذار يک کمي خودم را رفرش 
کنم بعد برويم. يا مي گويد االن ريلکس نيستم 
يا مي گويد: نرفتي باغ پرن��دگان؟ من رفتم و از 
ديدن عقاب به اون بزرگي هنگ کردم. دليل قرار 
دادن اين اصطالحات ميان گفتمانتان چيست؟ 

اهلل اعلم.  
4( جوري با فارس��ي و ادبيات عزيزمان مشکل 
داريم که در همه ام��ور از آن فرار مي کنيم. رفته 
کلي جان کنده تا بتواند تهيه غذايي )که به غلط 
رستوران معروف است( راه بيندازد. تابلو مي زند 
با تصاوير سنتي از سفره خانه هاي قديم، داخل 
آنجا را از در و ديوار گرفته تا حتي ظرف ها را، همه 
و همه به صورت س��نتي مهيا و تجهيز مي کند. 
دست آخر اس��مش را مي گذارد رستوران کافه 
سنتيه کازابالنکا! بعد جاي آبگوشت،کوفته و...  
منوي غذاها همه ب��ا نام هاي خارجکي اس��ت. 
غافل از اينکه برادر من اسم همين رستوران هم 
يک کلمه غيرفارسي است.  اين رفتار ها به اينجا 
ختم نمي ش��ود، روي تولي��دات داخلي نام هاي 
غيرفارسي اس��تفاده مي کنند. کسي هم نيست 
از ايشان بپرسد:» آخه کدوم توليد کننده خارجي  
روي اجناسش ايراني مينويسه که شما روي تمام 
محصوالتت خارجي مينويس��ي؟!« شما کشور 
چين اگر خدا قسمت کند برويد، حتي روي يک 
کيک يا شکالت انگليسي نوش��ته نشده. با يک 

غرور خاصي کاًل چيني نوشته شده. 
5( غلط گويي هم ديگر جا افتاده است. مي گويد: 
سيگار کش��يدم! مگر نقاشي ست؟ سيگار را دود 
مي کنند! مي گويد: س��الم دادم! مگر شئ است 
که بدهي و بگيري؟ س��الم را عرض مي کنند يا 
رفته است آرايش��گاه مي گويد: موهايم را فالن 
مدلي بزن! مگر دعواست؟ موهايم را اصالح کن، 

بتراش يا.... 
6( در حرف زدن هايم��ان از افع��ال و واژه هايي 

استفاده مي کنيم که اصاًل ذره اي فکر نمي کنيم 
چه گفته ايم و اين حکايت کساني ست که هيچ 
وق��ت از در ورودي خانه ش��ان نمي روند، عادت 
کرده اند از در پارکينگ تردد کنند! حتي پياده...؛ 
مثاًل زن��گ مي زند خان��ه دوس��تش مي گويد: 
»محس��ن خونه س��ت« غافل از اينکه محسن 
اگر هم حضور داشته باشد »خونه«)ساختمان( 
که نيست، انسان است! يا زنگ زده اند با محسن 
کار دارند مي پرسند: مادر جان محسن هست؟ 
م��ادرش مي گوي��د: کارش داري؟ خ��ب حتماً 
کارش دارد، مگ��ر در صورتي که بخواهد حضور 
غياب کند! زنگ زده است ببيند محسن حاضر 

است يا غايب!
7( به هيچ عنوان از کساني که مدام در صحبت 
کردنشان لنتراني مي کنند، فحش در دهانشان 
است، هزار جور ناسزا مي گويند، نخواهم نوشت. 

با اينها اگر حرف نزنيد ثواب هم دارد. 
8( بعضي ه��ا چرا اينق��در خود را ب��ه کوچه اي 
مي زنند که بن بس��ت است؟ اس��تاد سر کالس 
مي گويد: مردم به دو دس��ته تقسيم مي شوند، 
دسته اول که خب هميش��ه دسته اول هستند، 
دسته دوم هم که تکليفش مشخص است! شما 
دوست داريد جزو کدام دسته باشيد؟ مشاهده 
ش��ده دانش��جويي که با رتبه باالي کنکور وارد 
دانشگاه شده است، اصرار داش��ته دسته اول. . . 
دس��ته اول. . . . يا از دکتر پرسيدند: عيدي شما 
به مردم چيست؟ ايش��ان هم در جواب با خنده 
گفتند: عيدي مردم اينه که م��ردم براي ما دعا 
کنند ما به اهدافمون برسيم! آخر جوري حرف 

بزنيد ما بفهميم چه مي گوييد. 
9( اينکه جوان ها الگوهاي نامناسب و اسطوره هاي 
خارجي، برايشان خيلي اهميت دارد، جاي بسي 
تأمل اس��ت. آن هم به گونه اي که به جاي اينکه 
از دانشمندان ايراني و سخنانشان استفاده کنند، 
مي گوين��د: راه مي��روم تا عمق اين خ��اک! بعد 
مي گويند پيتر کومبا! مي پرسي کيست مي گويد: 
نقاش فالن کشور. اسم وي را جست وجو مي کني 
بعد متوجه مي ش��وي که حاال اين رنج به کنار، 
آنقدر زبان خارجي را نشانه با کالسي مي دانيم که 
اکثر کاربران اجتماعي زندگينامه کوتاهشان را به 
زبان خارجي )البته خوب ک��ه دقت کني از نظر 
دستور زبان همه را غلط نوشته اند( مي نويسند. 

10( قول مي دهم اگر به جاي واژه هاي بيگانه که 
رخت فارسي پوشيده اند، به عنوان مثال به جاي 
مرسي بگوييد سپاسگزارم، به جاي اوکي بگوييد 
بسيار خب، به جاي بيوگرافي بگوييد زندگينامه، 
به جاي پاساژ بگوييد بازارچه، به جاي تکنولوژي 
بگوييد فناوري، به جاي تز بگوييد پايان نامه، به 
جاي چت بگوييد گفت وگو، به جاي اتوبان بگوييد 
بزرگراه، قول مي ده��م زيباتر، روان و س��اده تر 

سخن بگوييد. 
11( يک ع��ده هم که ب��ه چه دليل اي��ن کار را 
مي کنند نمي دانم، فارس��ي را به زبان انگليسي 
در گوشي تلفن همراهش��ان تايپ مي کنند!بعد 
هم توجيه مي کنند اين زبان فينگليش است! در 
صورتي که اگر گوشي تلفن همراهي وارد ايران 
شد و بنا به احترام مشتريان ايراني اش، در قسمت 
انتخاب زبان، زبان فارسي را در نظر نگرفته باشد، 
ما نبايد آن گوش��ي را بخريم بعد ب��راي توجيه 

مي گوييم: خب فارسي نداره. 
12( رفته اس��ت خواس��تگاري از او پرسيده اند: 
شغل شما چيست؟ و پاسخ ها جالب است. کافي 
من هستم! ژورناليست هستم! آرشيتکت هستم! 
انگليش تيچر هستم! من تورليدر هستم! روايت 
داريم پدر عروس هم در اوج س��ادگي گفته: من 

دختر به اجنبي جماعت نمي دهم. 
13( آقا اگر حرف نزني بد نيست ها، از قديم هم 
گفته اند: پسته الل جوابي دندان شکن دارد. الاقل 
حرفي هم اگر داريد به زبان فارس��ي بگوييد. آيا 
مي دانيد همين زبان و ادبيات فارسي از بسياري 
زبان ه��اي ديگر کامل تر اس��ت؟ ش��ما ادبيات 
فرانس��ه و انگليس را بياور ادبيات فارسي را هم 
در کنارشان مقايسه کن، ما براي هر منظوري که 
داريم کلمه اي زيبا در نظر گرفته ايم که مي توانيم 
به اندازه يک آسمان براي معشوقمان حرف هاي 
عاش��قانه بزنيم اما مشاهده ش��ده است که يک 
کلمه در فالن زب��ان خارجي در جاهاي مختلف 
چندين معاني داشته و اين اصاًل منطقي نيست. 
اميدوارم نشانه تمدن، وطن پرس��تي ما باشد با 
همه داش��ته هايش. نه اينکه من شناس��نامه ام 
ايراني باشد اما ديگر تعلقاتم را با کشور هاي ديگر 
منطبق کنم. من با افتخار ي��ک ايراني اصيل، با 

سبک زندگي ايراني االصل هستم. 

رفت�ه اس�ت خواس�تگاري از او 
پرسيده اند: شغل ش�ما چيست؟ 
و پاس�خ ها جال�ب اس�ت. کاف�ي 
من هس�تم! ژورناليس�ت هستم! 
آرشيتکت هستم! روايت داريم پدر 
عروس هم در اوج سادگي گفته: من 
دختر به اجنبي جماعت نمي دهم

 کامل و کافي
با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنيد

   بايد ارتباط کافي برقرار کرد
در س��ال 1990، يک دانش��جوي دوره دکتري دانش��گاه 
استنفورد توانست ثابت کند که سخنرانان با خوش بيني و به 
اشتباه، حجم درک شنوندگان از سخنان خود را دست باال 
مي گيرند. در آزمايشي که وي انجام داد از يک گروه خواست 
تا ريتم 120 آهنگ مشهور را با دست بنوازند. سپس به گروه 
دوم شرکت کنندگان در آزمايش گفت تا حدس بزنند هر 
ريتم مربوط به کدام آواز است؟ آن گروهي که ريتم آوازها 
را مي نواختند، تخمين زدند که 50 درصد آوازها به درستي 
شناسايي خواهد ش��د. ليکن در عمل مشاهده شد که تنها 
2/5 درصد درست تشخيص داده ش��د. اين آزمايش نشان 
داد که وضوح و شفافيت در برقراري ارتباط اهميت داشته و 
هنگام به اشتراک گذاشتن ايده هاي تازه بايد بيشتر ارتباط 
گرفت. ضمناً به ما مي گويد که احتمال دارد مخاطبان آن 
طور که مدير سازمان يا صاحب کس��ب و کار انتظار دارد، 

جذب او نشوند. 
   اجتناب از تکيه بيش از حد بر ابزار بصري

استيو جابز، مدير شرکت اپل قاعده اي در اپل بنا گذاشت تا 
تمامي برنامه هاي معرفي محصوالت جديد يا ارائه سخنراني 
با نرم افزار »پاورپوينت« ممنوع ش��ود. ب��ه همين ترتيب، 
»شريل سندبرگ« ممنوعيت اس��تفاده از پاورپوينت را در 
شرکت فيسبوک ابالغ کرد. هر دو رهبر سازمان متوجه شدند 
که ارائه سخنراني به صورت پاورپوينت و کليشه اي مي تواند 
به جاي تسهيل کردن، مانع برقراري ارتباط مؤثر شود. نظر 
آنها اين بود که هنگام بيان کلمات از توان داستان سرايي و 
اشارات غيرکالمي )زبان بدن( هم بايد استفاده کرد تا براي 
انتقال نکات و مقصود خود به ش��نونده يا مشتري ارتباط 
معناداري برقرار شود، لذا تأکيد داش��تند از وسايل کمک 

بصري استفاده نشود مگر وقتي واقعاً ضروري باشد. 
   اهميت درخواست بازخوردي صادقانه

مانند اکثر مهارت هاي رهبري و کارآفريني، دريافت بازخورد 
صادقانه از مخاطبان، مديران و اعضاي تيم براي حصول يک 
ارتباط گيري خوب، بسيار حائز اهميت است. اگر به طور منظم 
درخواست بازخورد کنيم، شنوندگان يا مشتريان به ما کمک 
مي کنند تا ايرادات يا زمينه هاي قابل بهبود در خود يا سيستم 

را پيدا کنيم؛ ايراداتي که شايد چندان به چشم نيايد. 
   مشارکت دادن حضار و مخاطبان در بحث

صرفنظر از اينکه حرف هاي يک مدير، سخنران يا صاحب 
يک کس��ب و کار بابت معرفي محصول يا خدمت جديد تا 
چه حد براي پرسنل يا شنوندگان انگيزه بخش و گيرا باشد، 
طبيعي است که مدت زمان تمرکز ذهني مخاطبان محدود 

است. براي تبديل ش��دن به يک ارتباط گر مؤثر، پيشنهاد 
مي شود سخنراني ها و گفت وگوها را تعاملي کرده و حضار 
را هم وارد بحث کنيم. مثاًل از يک مخاطب سؤالي بپرسيم و 
سپس سايرين را تشويق کنيم افکار خود را در طول جلسه  
»طوفان مغزي« مطرح کنند يا سؤاالت نظري و فرضي براي 

تحريک مخاطب به گمانه زني مطرح کنيم. 
   بيان نکات کليدي در آغاز و خاتمه بحث 

به تحقيق��ي که پيش ت��ر گفته ش��د، مجدداً فک��ر کنيد. 
ارتباط گيري شفاف و غيرپيچيده از اهميت زيادي برخوردار 
است. براي اطمينان از اينکه مخاطبان مقصود اصلي از برنامه 
سخنراني يا جلسه کاري را درست درک کردند، بهتر است 
نکات کليدي در آغاز و پايان برنامه ذکر شود. گاهي مسئول 
برنامه يا جلسه ابتدا ورق تک برگي حاوي نکات شاخص و 
کليدي موضوع بحث را که حضار در طول س��خنراني بايد 

بشنوند و بدانند، به آنها تحويل مي دهد. 
   ب�ه کارگي�ري س�ه گانه »ه�دف، اهمي�ت و 

پيش نمايش«
چارچوب مش��ترکي که معموالً توس��ط کارشناسان کسب و 
کار استفاده مي شود، استفاده از شيوه »هدف، اهميت و پيش 
نمايش« در مقدمه سخنراني هاست. بر اساس اين رويکرد، ناطق 
ابتدا اهداف سخنراني يا جلس��ه را بيان کرده و سپس از طريق 
مرور و به اشتراک گذاري اهميت، داليل و نتايج احتمالي به حضار 
اهميت برنامه را منتقل مي کند. در نهايت مقدمه يا پيش نمايشي 
از موضوعاتي که مورد بحث قرار مي گيرد، ارائه مي کند. اين نحوه 
ارائه، شيوه اي اثربخش براي تحريک توجه مخاطبان به موضوع 
سخنراني خواهد بود؛ به عبارت ديگر نوعي کمک به آنهاست تا 

روي پيام، نکات و مطالب کليدي تمرکز کنند. 
   ضبط ک�ردن س�خنراني هاي مهم ب�راي دفعات 

بعدي
برقراري ارتباط مؤثر مي تواند زم��ان و انرژي زيادي بگيرد. 
در مواردي که الزم است يک سخنراني يا برنامه چند نوبت 
ارائه شود، بهتر است آن را ضبط کرده و در آينده همان را به 
اشتراک بگذاريم. با استفاده از پلتفرم هاي نرم افزاري مانند 
برنامه هاي  »Wistia« يا »Zoom«  مي توان صدا و تصوير 
سخنران را ضبط کرد. به وسيله اين پلتفرم هاي دانلود و ضبط 
ويدئويي فرد مي تواند ويدئوهايش را ويرايش کند تا جذاب تر 
و مفيد تر باشد. فيلم ضبط شده همچنين معيارهايي را براي 
سنجش ميزان و موفقيت جذب مخاطب در اختيار مدير و 
سخنران قرار مي دهد. برنامه هاي ضبط شده به خصوص براي 
ارتباط گرهايي که مسئوليت آموزش شرکت هايي را دارند که 

زياد نيرو استخدام مي کنند، مي تواند مفيد باشد. 

   هنر مديريت زمان بندي
هنر مديري��ت زمان بندي را از کمدين هاي اس��تندآپ ياد 
بگيريم. »کمدين هاي استند آپ« - گذشته از آن که برخي 
از لطيفه هايشان شايد براي محل کار مناسب نباشد!- ليکن 
بي ترديد ارتباط گرهاي موفق و تأثير گذاري هس��تند. اين 
کمدين ها قادرن��د 90 دقيقه برنامه »اس��تندآپ کمدي« 
را ميزباني و مديري��ت کنند چون در هن��ر مديريت زمان 
چيره دس��ت ش��ده اند. کمدين هاي مع��روف، مانند همه  
ارتباطات گر هاي بزرگ، قادر به شنيدن ذهن مخاطبان خود 
هس��تند و تصميم مي گيرند چه موقع به موضوع جديدي 

شيفت کرده يا چه زماني يک ايده را دوباره تکرار کنند. 
   صحبت کردن به صورت بداهه و راحت

وقت��ي وکال در صحن دادگاه پرون��ده اي ارائه مي دهند، 
معموالً به طور بداه��ه صحبت مي کنن��د. بدين معني 
است که وکال موضوعاتي را که قصد دارند عنوان کنند، 
يادداشت کرده، ليکن چيزي که بايد بگويند را مو به مو 
حفظ نمي کنند. اي��ن روش ارتباط گيري اجازه مي دهد 
تا وکال هنگام س��خن گفتن بتوانند به همه بخش هاي 
ضروري پرون��ده بپردازند؛ در عين حالي که بر اس��اس 
واکنش مخاطبان يا سؤاالت آنها از انعطاف پذيري کافي 
براي ارتباط گيري برخوردار هستند. ارتباط گران تجاري 
و بازاريابي نيز بايد يک س��بک س��خنگويي بداهه براي 
خود در نظر بگيرند که نياز به تمري��ن دارد. اين روش، 
ارتباط گيري طبيعي تر را ممکن س��اخته و مي تواند به 

جذب مخاطب کمک کند. 

   ضرورت شناختن مخاطبان
براي برقراري ارتباط مؤثر، ضروري است ابتدا مخاطبان و 
پرسنل خود را بشناس��يم. هر مخاطب يا کارمند با ديگري 
متفاوت بوده و ترجيح��ات، معيارها و هنجارهاي فرهنگي 
مختلفي دارد که بايد در هنگام برقراري ارتباط مورد توجه 
قرار گيرد. يک راه خوب براي درک انتظارات آنها اين است 
که از برخي بخواهيد افراد ارتباط گر خوب درون سازمان را 

معرفي کنند. 
   ارائه چيزهاي نو و تازه براي حفظ توجه مخاطب

در يک بررسي مشخص شد در صورت ارائه چيزهاي نو و تازه 
معموالً افراد اطالعات بيشتري را در ذهن خود ثبت مي کنند. 
لذا پيشنهاد مي شود براي کمک به مخاطبان، به نوعي رويداد 
يا نکته  بديع و تازه اي به يک برنامه سخنراني تزريق کنيد 
که ممکن است حتي موضوعي خنده دار باشد يا مطلبي که 

خيلي ساده توجه مخاطبان را به خود جلب کند. 
   تمرکز بر جلب احترام به جاي خنده حضار

طبيعتاً وسوس��ه انگيز اس��ت که با ديگران با سرخوشي و 
م��زاح ارتباط برقرار کنيم. اين ش��يوه مي توان��د راه خوبي 
براي دوست يابي در يک فضا و محيط حرفه اي باشد، ليکن 
موفق ترين ارتباط گران کساني هستند که براي خود احترام 
کس��ب مي کنند و نه صرفاً خنده. يک ي��ا دو لطيفه براي 
گرم کردن فضا مي تواند مؤثر باش��د، ام��ا از خاتمه دادن به 

سخنراني با خنديدن حضار خودداري کنيد. 
   شنونده خوبي باشيم

»گوش دادن بيش از صحبت ک��ردن«. اين همان چيزي 
اس��ت که »ريچارد برانس��ون« يک کارآفرين امريکايي به 
مديران کسب و کار هايي که مي خواهند با ديگران ارتباط 
برقرار کنند، توصيه مي کند. يک مدير يا رهبر سازماني براي 
ارتباط گيري مؤثر ابتدا بايد به آنچه ديگران مي گويند گوش 
فرا دهد. سپس مي تواند يک پاسخ متفکرانه که نشان مي دهد 

به آن نظر و جوانب آن توجه کرده است، ارائه کند. 
   حرف آخر

ارتباط گيري شفاف يکي از مؤثر ترين مهارت هايي است که 
مي توانيم به عنوان يک رهبر کس��ب و کار در سازمان خود 
ايجاد کنيم. به ياد داشته باش��يد که با به کارگيري اشارات 
غيرکالمي و کالمي- هر دو- ارتباط برقرار کنيد. به دقت به 
مطالبي که ديگران مي گويند گوش کنيد. با روش هاي بديع 
و مطالب تازه ارتباط بر قرار کنيد تا مطمئن شويد محتواي 

گفت وگو در خاطر مخاطبان رسوب خواهد کرد.
entrepreneur. com: برگرفته از سايت 
نوشته: ديپ پاتِل

داني�ل دونيکال اس�تاد و صاحب  کرس�ي 
فلسفه کالج گتيسبرگ در پنسيلوانياست. 
کتاب او با عنوان »درآمدي بر جهل: تأثير 
ش�گفت انگيز آنچه نمي دانيم« در س�ال 
۲۰۱8 از ط�رف انجمن ناش�ران امريکايي 
برن�ده جايزه »PROSE« ش�د. س�ايت 
ترجمان برشي از اين کتاب را با عنوان »آيا 
حق داريم هر چيزي را که دلمان مي خواهد 
باور کنيم؟« ب�ا ترجمه حس�ين رحماني 
منتشر کرده است. خالصه اي از اين مطلب 

را در ادامه مي خوانيد. 
      

آيا حق داريم به هر چيزي که دلمان مي خواهد 
باور داشته باشيم؟ معموالً اين حِق کذايي آخرين 
سنگر آنهايي اس��ت که خودش��ان را به ناداني 
زده اند، کساني که با شاهد و مدرک در گوشه اي 
گير افتاده اند و به اين عقيده چنگ مي زنند: »به 
نظر من تغييرات آب وهواي��ي چيزي جز دروغ 
نيس��ت و اهميتي ندارد که بقيه چه مي گويند. 
من حق دارم چنين باوري داشته باشم!« ولي آيا 

چنين حقي وجود دارد؟
حق دانس��تِن بعضي چيزه��ا را به رس��ميت 
مي شناسيم. من حق دارم که شرايط استخدامم، 
تش��خيص پزش��ک درباره بيم��اري ام، نمرات 
مدرس��ه ام، نام ش��اکي ام، ماهي��ت اتهاماتم و 
چيزهايي از اين قبيل را بدانم اما باور و دانستن 

تفاوت دارند. 
باور داش��تن به معن��اي آن اس��ت که حقيقت 

چيزي را بپذيري��م. همانطور که ج��رج ادوارد 
مور، فيلس��وف تحليلي، در ده��ه 1940 بيان 
کرده اس��ت، بي معناس��ت که بگوييم: »باران 
مي آيد، اما من ب��اور ندارم که ب��اران مي آيد.« 
باورها ميل و اشتياق حقيقت را دارند، اما مستلزم 
حقيقت نيستند. باورها مي توانند غلط باشند و 
شواهد و بررسي هاي منطقي تضمينشان نکنند. 
عالوه  بر اين، باورها مي توانند به  لحاظ اخالقي 
مشمئزکننده باشند. باورهاي نژادپرستانه، باور 
به اينکه تربيت مناسب فرزند مستلزم »شکستن 
اراده« و استفاده از تنبيه بدني است، باور به اينکه 
س��الخوردگان را بايد از روي ترحم خالص کرد 
و باور به اينکه »پاکسازي قومي« نوعي راه حل 
سياسي است.  اگر اين باورها را اخالقاً نادرست 
مي دانيم، فقط آن دسته از کنش هاي محتمل را 
محکوم نمي کنيم که ممکن است از اين باورها 
ناشي شوند، بلکه مفاد اين باورها و باور داشتن 
به آنها و در نتيجه معتقدانش��ان را هم محکوم 

مي کنيم. 
چنين داوري هاي��ي مي تواند دال بر آن باش��د 
که باور داشتن کنش��ي ارادي و اختياري است. 
اما بيش��تر اوقات باورها حکم وضعيت ذهني و 
رويک��رد و نگرش را دارند تا کنش��ي که از روي 
اراده باش��د. بعضي از باوره��ا، مانند ارزش هاي 
شخصي، آگاهانه و با انديشيدن انتخاب نشده اند؛ 
اين باوره��ا از والدين »به ارث« رس��يده اند و از 
همنشينان »کسب« ش��ده اند، غيرعمدي به 
دست آمده اند، نهادها و مراجع قدرت تلقينشان 

کرده اند و ريشه در ش��نيده ها و شايعات دارند. 
به همين دليل گمان مي کنم آنچه مسئله ساز 
است، مسير رس��يدن به باورهاي غلط نيست، 
بلکه پافشاري روي اين باورهاست، مسئله امتناع 
از باور نکردن يا دست کشيدن از باورهايي است 

که عمداً و اخالقاً نادرستند. 
اگر محت��واي ب��اوري از نظر اخالقي نادرس��ت 
تشخيص داده ش��ود، خود آن باور هم نادرست 
پنداش��ته مي ش��ود. اي��ن باور ک��ه ن��ژادي از 
انسان هاي پست تر از انس��ان هاي کاملند صرفاً 
مرامي نژادپرستانه نيس��ت که به  لحاظ اخالقي 
مشمئزکننده باش��د، بلکه ادعايي نادرست هم 

به شمار مي آيد. براي آنکه باوري از نظر اخالقي 
غلط باشد، نادرستي آن شرط الزم است اما کافي 
نيست. زش��تي محتواي باور هم براي نادرستي 
اخالقي آن کفايت نمي کند. متأسفانه حقايقي هم 
هستند که از نظر اخالقي مشمئزکننده اند، ولي 
آنچه باعث مشمئزکنندگي اين حقايق مي شود 
باور به آنها نيست. زشتي اخالقي اين حقايق ريشه 

در گيتي دارد، نه در باور آدم ها درباره آن. 
متعصب پاسخ مي دهد: »کي هستي که بخواهي 
به من بگويي به چه چيزي باور داش��ته باشم«؟ 
اين چالش گمراه کننده اس��ت: داللت ضمني 
اين عرض اندام اين است که تصديق باور شخص 

مسئله اي است مرتبط با اراده و قدرت او. چنين 
ادعايي نقش واقعيت را انکار مي کند. باورکردن 
چيزي است که فيلسوفان »مديريت سازگاري 
ذهن با جهان« مي نامند. باورهاي ما غالباً انعکاسي 
از واقعيت  هستند و همينجاست که امکان دارد 
باورهايمان در هم بريزند. عقايد و باورهايي وجود 
دارند که غيرمس��ئوالنه اند؛ ب��ه تعبير دقيق تر، 
باورهايي هستند که به ش��يوه غيرمسئوالنه به 
دست مي آيند و حفظ مي شوند. چه بسا کسي 
از شواهد و مدارک چشم پوشي کند، شايعات و 
ش��نيده ها و اظهارات منابع مشکوک را بپذيرد، 
تناقض با باورهاي ديگ��رش را ناديده بگيرد، از 
خياالت واهي استقبال کند و عالقه شديدي به 

تئوري هاي توطئه داشته باشد. 
به قول کليفورد، »باور يک شخص به هيچ عنوان 
مسئله اي خصوصي نيست که فقط به خودش 
مربوط باش��د«. باوره��ا به رفتاره��ا و انگيزه ها 
شکل مي دهند و انتخاب ها و کنش ها را هدايت 
مي کنند. باور داشتن و دانستن درون اجتماعي 
معرفتي پديد مي آيد و پيامد اين باورها را همين 
اجتماعات بايد تحمل کنن��د. قواعدي اخالقي 
براي باور وجود دارد، قواع��دي براي تحصيل، 
حفظ و چشم پوشي از باورها؛ و اين قواعد اخالقي 
است که هم حق باور داشتنمان را پديد مي آورد 
و هم اين حق را محدود مي کند. اگر باوري غلط 
يا به لحاظ اخالقي مشمئزکننده يا غيرمسئوالنه 
باشد، باورهايي هم هستند که خطرناکند و ما 

حق نداريم باورشان داشته باشيم. 

ماحقنداريمبههرچيزيباورداشتهباشيم
جلوه هاي رفتاري باورها آن را از حالت خصوصي خارج مي کند

سبک نگرش

   محمدرضا سهيلي فر
يک تحقيق علمي ثابت کرده اس�ت که برق�راري ارتباط غيرکالمي 
55 درصد ميزان درک و فهم مخاطبان از سخنان گوينده يا سخنران 
را تضمين مي کند. اين حرف بدين معني اس�ت که اکثريت آنچه يک 
سخنران مي گويد نه از طريق کلمات، بلکه از طريق نشانه ها و اشارات 
فيزيکي يا زبان بدن به مخاطب منتقل مي شود، لذا براي برقراري ارتباط 
واضح و با اطمينان، بايد »ژست« و حالت بدني مناسبي به خود گرفت. 
مثالً صاف ايستاد، دست ها را روي سينه گره نزد و ظاهر خود را از آنچه 
هست، کوچک تر يا کوتاه تر نشان نداد. مضافاً آنکه ناطق بايد تماس 
چشمي خود را با حضار حفظ کرده و از فضايي فيزيکي که در اختيارش 
قرار مي گيرد )مانند حضور روي صحنه( استفاده کند و در همان مقدار 

فضا راه برود يا حرکت داشته باشد. 
در اين مقاله برخي روش هاي بهبود مهارت هاي ارتباطي يک کارآفرين 
يا مدير يک کسب و کار وقتي با مشتري و مخاطبان و نيز پرسنل خود 
سخن مي گويد و براي اين که سخنانش اثرگذار باشد را ذکر مي کنيم. 

صرفنظر از اينکه حرف ه�اي يک مدير، 
س�خنران ي�ا صاحب ي�ک کس�ب و کار 
بابت معرف�ي محصول ي�ا خدمت جديد 
تا چه ح�د براي پرس�نل يا ش�نوندگان 
انگيزه بخش و گيرا باش�د، طبيعي است 
که مدت زم�ان تمرکز ذهن�ي مخاطبان 
مح�دود اس�ت. ب�راي تبديل ش�دن به 
يک ارتباط گر مؤثر، پيش�نهاد مي ش�ود 
س�خنراني ها و گفت وگوه�ا را تعامل�ي 
ک�رده و حض�ار را ه�م وارد بح�ث کنيم


