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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٨ جنوری ١٢

 

  ١-مت زبانـنع
   

يجاد  اۀبه حيث وسيل.کلمه عام فھم است به ترجمه ضرورت ندارد) ژبه ( زبان 

  . باشد ارتباط يعنی انتقال اطالعات از شخص به شخص ديگرمی

 زياد است که زبان ناميده نمی) Communication(سيستم ھای ارتباطی در علم  

 عاليم ،زبان اندام) body language(ًشود مثال ارتباطات غير لفظی مانند 

 . و غيره، ريموت کنترول تلويزيون،ترافيکی

در عربی ) النگوويچ(  »  Language«  يعنی در انگليسی به اين مفھوم زبان

 جھت استعمال را در  ای زبان به حيث وسيله و آلهشود واما  گفته می  »ـةلغ«

منظور بحث ما . گويند »لسان« در زبان عربی ، و tongue) ( »تانگ  «انگليسی

    . استدوم  واخيرين جا ھمين مطلب و معنی  ادر

ساده ترين و کم خرجترين وسيله ای است که در ھام و تفھيم و دادن تجارب ومفاھيم به يک ديگر،  افۀوسيلبه حيث ن زبا

کيد دين أعالوه سرعت عمل آن با ھيچ چيز ديگری قابل مقايسه نيست و به ھمين دليل ته اختيار انسان قرار دارد، ب

  .ميشه مراقب آن باشيمرا در کنترول خويش داشته باشيم، وھ مقدس اسالم است که بايد ھميشه آن

 ٣٨دھد و متباقی  صد مکالمات و ارتباطات را تشکيل میدر ٧ھرچند علمای زبان شناسی ادعا دارند که زبان فقط 

ت اندام ھمچو چين ھای روی ، باالکشيدن أصد آن توسط زبان و يا ھيدر ۵۵ -کيد ، تون و سرعت صدا أصد توسط  تدر

 .ای ديگر بدن صورت می گيردابرو، موقعيت دست ھا ، و حرکات اعض

ولی با آنھم زبان رول اساسی را در مکالمات و ارتباطات به عھد دارد و تمام موارد مذکور منحيث خدمتگار زبان مورد 

  .استفاده قرار می گيرند

عضاء اذا اصبح ابن آدم اصبحت اال«:روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده اند » سعيد بن جبير«از 

  » كلھا تستكفى اللسان انى تقول اتق هللا فينا فانك ان استقمت استقمنا و ان اعوججت اعوججنا
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گويند تقواى الھى را در مورد ما  دھند و مى كنند تمام اعضاى بدن به زبان ھشدار مى ھنگامى كه فرزندان آدم صبح مى(

بروى ما نيز به راه كج  رويم و اگر تو به راه كج راست مىبروى ما نيز به راه  مراعات كن، چرا كه اگر تو به راه راست

  »!رويم مى

که انسان از  یھمان طور.  اندنيز دارد تشبيه نموده در عين وقت قدرت انفجارشديد،  زبان را به مواد مفيدی کهءعلما

س بدن  خويش ورد، بايد ھمواره مراقب اين عضو حساآعمل می ه ب می وذروی  به دقت حفظ ومراقبتوبمب ھای ات

  .نيز باشد

  .باشد می ّ انديشه و شخصيت انسان، عقل ترجمان زبان منحيث .زبان از مھم ترين اعضای بدن است که گفتيم، طوری

خاموشی   مباحث مھم و قابل توجه، بحث زبان وۀاستفاده از زبان در جھت خير و  شر ممکن است به ھمين دليل از جمل

  .آن است 

 معقول آفات آن بيشتر و زيان ۀدرصورت عدم استفاد نعمت بيان و زبان مفيد و ارزشمند است، هک به ھمان پيمانه ای

 سخن باطل ھم  برتر از سخن حق نيست، )جل جالله (بايد گفت ھمان گونه که ھيچ عبادتی نزد خداوند. باشد بارتر می

   . شوند ان محسوب میگناھيکی از زشت ترين و باالترين 

قسمت رود،  شمار میه بزياد گناھان  عامل تعداد زبان  مجری وکه  ی ھمان طور کرد که فراموشاين را ھم نبايد 

ّمھمی از عبادات و اعمال نيک از قبيل ذکر هللا، ارشاد مردم ، تعليم و تربيت، امر به معروف و نھی از منکر و جھاد ّ ، 

  .دھد را نيز تشکيل می

که نقش بی نھايت اساسی ) زبانچشم ولب ھا (آن   ۀعضای کمک کنندکالم وا ت ــمن در مورد نعأقرآن عظيم الش

  : فرمايد  را در شخصيت انسان بازی می نمايد، می ومھمی

ِألم نجعل له عينين « َ ََ ُ َّ َ ْ ْ َ ِولسانا وشفتين *َ َ َ َ َ ًَ َ ِوھديناه النجدين*ِ َ َ َْ َّ ُ َ  -دو چشم قرار نداديم ) انسان(آيا براى او ( )١١:٨ البلدۀسور(» َ

  » ! و او را به خير و شرش ھدايت نموديم-ك زبان دو لب ؟ و ي

ومھمترين بخش اعضاى بدن بوده،    معجزه ترينۀ زبان ازجمل:فرمايد ن میأکه قرآن عظيم الش  ھمانطوریًاواقع

  .ليتی را  در زندگی انسان بازی می نمايدوپر مسؤ وظايف سنگين، دشوار و رسالت و

  :فرمايد ی هللا عليه وسلم  میصلگوار اسالم محمد بزرپيامبر 

  .دم از زبان اوستآد پروردگار حفظ زبان است، وبيشترين گناھان اوالد ـزبھترين اعمال ن

  .رود  ارتباط  بين انسانھا به شمار میۀ  اصلى ترين وسيلۀبان از لحاظی است که زبان از جملمقام ومنزلت ز

اگراز  ى تواند در خدمت كمال و سعادت انسان قرار داشته باشد،زبان به ھمان مقداری  كه م که : نبايد فراموش کرد

کنترول انسان خارج گردد،  به ھمان اندازه  اين عضو بدن توانمندی واستعداد  آن  را  دارد که دين و دنياى انسان  را 

  . بدبختی ومصيبت بزرگی مواجه سازد به تباھی،

و راھنماى عقل  دايتگرـدھد و زبان ، ھ  وظاھری  انسان را تشکيل میی باطنیئزبان مظھر زيبا علماء بدين باور اند که

  .ى انسان عاقل، به عقل اوستئاست و زيبا

ل زبان، قدرت و توفيق الھى مى خواھد، انسان بايد ھميشه از پروردگار خويش استدعا وفراموش نبايد کرد که کنتر

  .ت نصيب بدارين نعمت بزرگمفيد ومثمری را از ا ۀ به ما توفيق استفاد!نمايدکه الھی

  . گردد  انحرفات وموجب بدبختی در انسان میۀ ھمه اصالحات اخالقى  و انحراف آن سبب  ھمۀاصالح زبان  سرچشم

 زبان ،گذارد ثير میأ روح انسان تۀ عقل است،  آنچه بر صفحۀکه گفتيم، زبان ترجمان شخصيت انسان و نمايند طوری

  . است
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  ءمعاينات  خونی وترشحی در حد پيشرفته  ممکن نبود، اطبا مکانات  البراتوری وجود نداشت ودر زمانه ھای قديم که ا

معاينات زبان بھترين وسيله  كردند، و  زبان انسان  كشف مىۀمزاج  صحتمندی  انسان را از مشاھد سالمتی و صحت و

  .ند برای  تشخيص امراض،  مورد  استفاده قرار می دادءبود که اطبا

  .ی و معرفی شخصيت ھا از ھيچ کس پوشيده نيستئجه صورت گيرد ديده می شود که نقش زبان درشناسااگر تو

را  نآ  عالج ۀنسخ کشف و  ھمين زبان است که  دانشمندان علم اخالق ، بسياری از امراض اخالق  انسانھا راۀبه وسيل

  . بيرون می کشند

  .دورآشمار می ه ضائل اخالق، و تكامل روح  انسان  ب را گام مھمى براى تقويت فاصالح زبانعلم اخالق ، 

  

  :رسالت زبان

ی به بدن نقش ورسالتی دارد، ھمين زبان است که با مھارت ئدراين شک نيست که زبان نه تنھا در تنظيم مواد غذا

 ۀرسال لقمودر ضمن ھمين زبان است که در ا. سازد ی پاک میئسياب مواد غذاآن ودندن ھا را بعد ازـميز دھآمعجزه 

  .دھد را با مھارت خاص ومعجزه آسا انجام می خويش نان به معده وظايف

ی برای  بدن انسان ئماده  ساختن غذا وسيستم غذا وارسال مواد غذاآويدن وج زبان صرف در تنظيم وۀرسالت ووظيف

  .ن سخن گفتن استآبلکه  مھمترين رسالت  شود خالصه نمی

 انسانھا قرار ۀاين نعمت بزرگ الھی در دسترس ھم.  افھام وتفھيم بين انسانھا استۀزبان با حرکات منظم، سريع وسيل

حت  ضرورت  دارد وبه ھزار زبان ولھجه ااين  نعمت بزرگ  الھی خستگی را نمی شناسد، وکمتر به استر. گرفته است

  .اھميت نصيب فرمار ـپ  سالم را از اين عضو ۀالھی به ما انسان ھا توفيق استفاد .تواند تکلم  کند می

  

  :ت انسانـ شناخۀزبان وسيل

زبان عمده ترين وسيله ای است که انسانھا  به کمک آن با يکديگر ارتباط فکری برقرار می کنند و ايجاد تفاھم و انتقال 

توانيم که زبان مالک ارزش و معرف شخصيت انسان و  در يک جمله گفته می. مفاھيم از طريق زبان صورت می گيرد

  .وی عقل  انسان استتراز

 روح انسان معرفی  می نمايند،  اين بدين معنی است که ازمالقات واز ۀ زبان را دريچءبنابر ھمين منطق است که علما

توانيم به عمق  وجوھر درونی  انسانھا پی ببريم، وھمين  زبان وبيان است که به روح   ھم صحبت شدن  به انسانھا، می

  .ذاردگ روان انسانھا  اثر می و

  

   : کريمى ھاى زبان در قرآنئزيبا

و مشتقات آن که در » لسان «ۀکلم  مفاھيم ومعنا ھای متفاوتی ازبيست مرتبهاز  تره ن، در اضافأدر قرآن عظيم الش

  .عمل آمده استه است، استفاده ب» زبان«عربی به معنای 

اری در ي شود، در موارد بسیاستفاده م» زبان« از ً گفتن است و در گفتن معموالی به معنایربعکه در » قال «ۀالبته کلم

  . اين مبحث خارج استۀرديده که تفصيل آن از حوصلگبيان کريم قرآن 

 از آن به یئ کند و در جای در بدن انسان ياد مین در بعضی جاھا از زبان به عنوان عضو و ارگانأقرآن عظيم الش

اوست و در معانی   که باعث شناختی الھۀ زبان به عنوان نشان جھت ھدايت انسان ھا و يا از تنوعیعنوان وسيله ا

 .ديگری، که به مناسبت به آن پرداخته می شود، ياد گرديده است
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ِومن آياته خلق السماوات واألرض واخت «  :فرمايد ن میأدر قرآن عظيم الش ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ََ َّ ُ ْ َ ٍالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات ْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ ََ ُ َ

َللعالمين  ِ ِ َ ْ الف زبان ھا و رنگ ھاى از نشانه ھاى الھى ، خلقت  آسمان ھا و زمين و اخت(»)٢٢ ت الروم آيۀسور(ِّ

  )ى براى دانشمندان نھفته استئدرستى كه در آن، نشانه ھاب. شماست

ى داشته باشد وتوسط ھمين  ئچه قدر زيباست كه انسان ، زبان فصيحى براى حق گو: دفرماي ن میأقرآن عظيم الش. 

  .دـزبان راه  سعادت را به ديگران نشان دھ

ًّفإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا  «:فرمايد  می کريمقرآن َُّ ً َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َِ َ َ َ َُ َُ َ َّ ْ ِّ ُ َ ْ َّ َّ ِ بدرستى كه  (»)٩٧ ت مريم آيۀسور(َ

  ). را به زبان تو آسان كرديم تا با آن، پرھيزكاران را نويد و مردم ستيزه جو را بيم دھى) قرآن (ما آن 

 انسان ترسيم مى شود و زبان ، در روز ۀ عزت آفرين يا ذلت بخش، به اختيار و ارادۀچگونگى بھره مندى از اين وسيل

ُيوم تْشھد عليھم ألسنتھم وأيديھم وأرجلھم بما كانوا  «؛شھادت مى دھدقيامت بر رفتارھاى ناپسند و گناه آلود انسان  َ َ َِ ِ ُِ ُ ُُ ْ ْ َْ َ ََ َْ ْ ِْ ُِ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ

َيعملون  ُ َ ْ   ).روزی زبان  ھا و دست ھا و پاھا به آنچه عمل كرده اند، شھادت مى دھند( » )٢۴سوره النور آيه (َ

  

  :)صلی هللا عليه وسلم ( نبویزبان در احاديث

 متعددی از پيامبرصلی هللا عليه وسلم روايت گرديده است، ولی ان وچگونگی استفاده از آن احاديثيت زبدر مورد اھم

  :کنم  میءمن در اين مبحث به چند نمونه از اين احاديث اکتفا

ھر کس « : روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است ) رضی هللا عنه ( در حديثی از سھل بن سعد -

( ».کنم من برای او بھشت را تعھد می) محفوظ نگه دارد(خويش  را ) عورت( من تعھد کند  که زبان و شرمگاه برای

  ) رواه البخاری 

:  ھمچنان در حديث ديگری از سفيان بن عبد هللا ثقفی روايت است که به رسول  اکرم صلی هللا عليه وسلم عرض کردم-

بيشترين خطر : آن حضرت زبان خود را گرفته فرمودند. ر است بيان فرمائيد من آنچه خطرناک تۀيا رسول هللا در بار

  )رواه ترمذی. (از اين است

ھر کس :  در حديثی  از حضرت عبدهللا بن عمرو بن عاص روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمودند-

  )مانرواه ترمذی، احمد، الدارمی و بيھقی فی شعب االي. (خاموش شد، نجات يافت

از حسن و :   از حضرت علی بن حسين، زين العابدين رض روايت شده است که رسول صلی هللا عليه وسلم فرمودند-

رواه مالک، احمد، ابن ماجه به روايت ابی . (کمال اسالم انسان  اينست که از سخن غير الزم و غير مفيد اجتناب کند

  ).ھريره، ترمذی و بيھقی فی شعب االيمان

  

  :تمايز انسان با حيوانۀ يلزبان وس

  .ترين نعمت ھای الھی است که پروردگار با عظمت ما برای انسان اعطا فرموده است   مھمۀنعمت نطق وبيان از جمل

 مميز انسان از حيوان می دانند، ۀدانشمندان، نطق را مظھر تفکر وتعقل  دانسته و سخن گفتن را عالم  وءعلما

ی خاصی چنين ئن ، پس از تعليم قرآن وخلقت انسان، تعليم بيان را  با زيباأعظيم الشپروردگار با عظمت ما در قرآن 

ُالرحمن«: بيان داشته است َ ْ َ،علم القرآن َّ ََ ْ ُ ْ َ َ،  خلق اإلنسان ، علمه البيان َّ َ َ ََ َْ ُ َ َّ ْ ِ ْ  رحمان، هللا(» ٤ -١آيات  : سوره الرحمن( »  ََ

  .) را تعليم دادقرآن را آموخت، انسان را آفريد وبه او بيان

از بزرگترين نعمت ھا است که پروردگار با عظمت ما برای انسان  يکی ۀمثابه شود که نقش زبان در بيان ب مالحظه می

ھمين برکت  زبان است که انسان به اين ھمه معجزات وترقی وتعالی در زندگی دست يافته و اگر اين  .اعطا  نموده است
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و زندگی خويش را  به آسانى از نسلى به نسل ديگر  توانست که تجارت انسان نمىبزرگ الھى نمی بود، ھرگز  نعمت

  . و تمدن و دين و اخالق گرددانتقال دھد، و سبب پيشرفت علم و دانش

انگيزترين نعمتھا و مواھب الھى است كه آسايش و آرامش و پيشرفت و  بيان از مھمترين و شگفت به ھر حال، نعمت

  .بسيار نزديكى با آن داردتكامل انسانھا رابطه 

گردد که  نعمت بيان، پس از تعليم قرآن وخلقت  انسان، يکی از  به وضاحت  تام معلوم می  متبرکه تاز تفسير اين آي

 بر ًاءبن. ی محروم گرديدهئقدر اين نعمت را کسی بھترمی داند که از نعمت گويا. رود  شمار میه افضلترين نعمت ھا ب

  . يم واز پروردگار خويش سپاسگزار باشيم ئين نعمت اعطا شده را درک نمااست  قدرا ما  الزم

  

  :ت زبانـفعـ

عفت زبان يکی از خواسته ھای ارزشمند اخالقی  يد ،آحساب  می ه  مھم ترين فضايل اخالقی در انسان بۀعفت از جمل

خرچ می دھد ، تا  در حد  ه را بشمار می رود و مسلمان متقی ومتدين ھمه سعی وتالش خويش ه در دين مقدس اسالم ب

  .وناسالم حفظ ودرامان داشته باشد، توان زبان خويش را از گفتار ھای غير ضروری وغير اخالقی

ن، خداوند متعال با پيامبران، مالئكه، مؤمنان، عموم مردم و حتی با كفار و مشركان، أدر آيات مختلف قرآن عظيم الش

به مؤمنان نيز دستور می دھد با ديگران زيبا سخن گفته و از به زبان آوردن . دًادب در كالم را كامال رعايت می كن

و نيز » يدئخوش سخن بگو) به زبان(با مردم «: دوری گزينند) حتی در مقابل كافران و ابلھان (گفتار زشت و بی ادبانه

 به ھم می زند، زيرا شيطان ھمواره است بگويند، كه شيطان ميانشان راو به بندگانم بگو آنچه را كه بھتر «: می فرمايد

   ».برای انسان دشمن آشكار است

مفيد و شيوا را به زبان  ادب اقتضای آن را دارد كه گوينده در گفتار خود از سخنان لغو و بيھوده دوری نموده و كلمات 

از ويژگيھای مؤمنان بر ی يكی از اخالق ناپسند است كه پروردگار با عظمت ما  دوری از آن را يكی ئبيھوده گو. آورد

  .شمرده است

ن  برای ھر گفت و شنودی، نوع و شيوه ای خاص از گفتار توصيه شده، مانند قول حسن، قول أدر قرآن عظيم الش

معروف، قول كريم و استفاده از بعضی شيوه ھا مانند مكالمه با صدای بلند، يا با ناز و كرشمه مورد نھی قرار گرفته 

   .است

  :در روايتی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد) رضی هللا عنه (حضرت سفيان 

زبان خود را گرفته )  صلى هللا عليه وسلم( ؟  پيامبرکه از آن نسبت به من در خوف باشی چيست خوفناکترين چيزی« 

ر صلى هللا عليه کند که پيامب روايت می) رضی هللا عنه (اين صحابی جليل القدر اسالم حضرت  ابی ھريرة : گفت و

که بدين سخن خود  گويد که در آن رضايت پروردگار است، اودر حالی يک شخصی سخنی می: وسلم  فرمود ه است

گويد که درآن غضب  نمايد، و گاھی ھم شخصی سخنی می کند، ولی خداوند درجات وی را بلند می توجه ھم نمی

کند ولی خداوند متعال به سبب ھمان سخن، وی را در آتش  که به آن سخن آنقدر توجه ھم نمی خداوند است، درحالی

  ).روايت بخاریه ب. (اندازد دوزخ می

شود که انسان بايد در سخن گفتن احتياط کند، زيرا يک سخن   اين حديث شريف به وضاحت تام معلوم میۀازحکم حاصل

  . گردد عادی سبب نجات و يا ھم بربادی انسان می

  .تواند به مقام ھای عالی  دست يابد رعايت آن انسان می با است کهعفت زبان ازجمله موضعاتی 
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 شصت ۀکه ھرگاه کسی خاموشی اختيار نمايد ، اين خاموشی وی به انداز «:فرمايد ودر اين بابت حديثی داريم که می

  )مرجع حديث( .باشد سال عبادت می

 سخنان بسيار زشت، بد ودور از اخالق واداب ی زبان عفيف نيستند، ھنگام صحبت کردن که دارا بسياری ار اشخاصی

را در  زبان خويش جلوگردد  وبه اصطالح به  اسالمی وبه اصطالح ما افغانھا  دور از نزاکت  ازدھان  شان خارج می

نمايد که زبان خود را ازاستعمال کلمات زشت وبی فايده حتی در   ، ولی يک مؤمن مسلمان کوشش میاختيار ندارند

  . دوستان صميمی خويش حفظ وعفت زبان داشته باشدمالقات با 

ی، و بيان كلمات ركيک، يكی از خصايص بد اشخاص  فاسد، عاجز، ناتوان و بی منطق ئفحاشی و بد زبانی ، ھرزه گو

  . است

چون از منطق و از سطح الزم منطقی   علمی،یخصوص دربحث ھاه ب در برخورد با مردم و معموآل اشخاص بيعقل،

سياب بی  آرا مانند رخوردار نيستند و از دادن جواب صحيح ومنطقی عاجز ھستند، يکسره زبان خويشوعلمی  ب

  .ورندآزبان می رصاحب چاالن نموده والفاظ زشت وبدی ب

بد می  ، به فحش ورد وءو به دور از شرم و حيا اشخاص  جاھل و نادانی كه با كوچكترين بھانه غضب ناک شده،

 .به شخصيت جانب مقابل صدمه می زنندکه در نتيجه  .غازندآ

و دشنام عملی بد وگناه است که در خور اھل ايمان و انسان ھای خداپرست با وقار و مؤدب به ادب اسالمی نمی  ناسزا

 اساسی وشرعی درمقابله به مثل در امثال اين مورد كه گناه و زشتی آن مسلم است، نيز ۀنبايد فراموش کرد ، نسخ. باشد

ن أقرآن كريم عظيم الش. و بد زبان بی توجھی كريمانه به او است من نيست، بھترين برخورد با انسان فحاش مۆۀشايست

ًوإذا مروا باللغو مروا كراما« : در صفات مؤمن می فرمايد َ ََ ِ ُّ ُِّ ِْ َّ َ ِ ؛ ھنگامی كه با لغو برخورد می ) ٧٢ فرقان آيهۀسور(»َ

  .كنند، كريمانه از آن عبور می كنند

 اردادامه د

  


