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  مت زبانـنع

٢  

  :وری آخرين يادآ

جوابگوی صحبت ھای خويش  گرديده نقطه  ثبت وضبط ونقطه به  حرف به حرف، که سخن ھای ما نبايد فراموش کرد

الفاظی که از دھانمان خارج شده، به علت می باشيم،  بايد طوری صحبت کنيم که فردا در روز قيات ،  در دنيا و آخرت

وردن چنين  کلماتی بی آوبايد شخصيت واالی خويش را از جواب بالمثل وبه اصطالح   سرافکنده وشرم سار نشويم

  .  کوچه يی وکم سويه نگاه کنيم ارزش ،

  

   :تقاضای اعضای بدن از زبان

که صبحانه تمام اعضای بدن با احترام خاص به پيش زبان  زبان در جسم انسان از چنان مقام ومنزلتی برخورداراست ،

  :دارند  و مى گويند وبرايش عرض می ورد،آعمل می ه   را باحتياطآمده ، از زبان احترامانه تقاضای 

ى ئدر حق ما تقواى الھى را پيشه كن و از خدا بترس؛ زيرا اگر تو راست و درست باشى و به نيكى سخن بگو! ى زبان ا

  . ى، ما ھم به خوبى و درستى عمل مى كنيم ئو حرف ھاى بد وغليظ و بيھوده نگو

 ۀادر شود، ما نيز به واسطاصالح كار ما به عمل تو وابسته است ، ولى اگر كج روى كنى و سخن بد وبيھوده  از تو ص

  .غشته  خواھيم شدآبه کار ھای بد  عملكرد تو كج و

اذا « : صلی هللا عليه وسلم فرموده اندروايت است که رسول هللا» سعيد بن جبير«دراين مورد حديثی داريم که  از 

قمت استقمنا و ان اعوججت اصبح ابن آدم اصبحت االعضاء كلھا تستكفى اللسان انى تقول اتق هللا فينا فانك ان است

  » اعوججنا

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 بروى ما نيز به راه راست مى مراعات كن، چرا كه اگر تو به راه راست

  » !ويمر مى

را در کنترول خود داشته باشيم  شويم بايد به زبان خود توصيه كنيم وآن  ما انسانھا که ھر روز از خواب بيدار مىًاءبن

.  
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شويم، بايد مراقب خطرات زبان  خويش باشيم ، زيرا ھمين عضو بدن  انسان را  صبح از خواب بيدار می که ما زمانی

  .می نشاند ست که انسان را برخاك ذلت و شقاوت رساند وھمين زبان ا به اوج سعادت می

خواھی  می: پيامبر صلی هللا عليه وسلم برايش فرمود. حضور رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمده گويند شخصى ب می

  . آن، تو را اھل جنت بسازدۀى كنم تا پرودگار  به وسيلئتو را به امرى رھنما

  . بلی يا رسول هللا. مرد  در جوابش فرمود 

اگر خودم نياز : دعرض كر«.  كن ء آنچه  هللا  به تو نعمت داده ، به ديگران عطا:پيامبر صلی هللا عليه وسلم   فرمود

اگر خودم مظلوم تر و ناتوان تر بودم ، : گفت  » .شخص مظلومى را يارى كن« :مندتر باشم، چه كنم؟ حضرت فرمود

اگر خودم از او نادان تر و ناآگاه تر بودم ، چه كنم ؟ :  گفت!ى كنئھنمارآگاھى را  شخص نادان و نا: چه كنم ؟ فرمود

  آيا خوشحال  «سپس حضرت فرمود » !آن استفاده نكناز از زبانت مراقبت كن و جز در موارد نيك «حضرت فرمود 

  ».نمى شوى كه يكى از اين  خصوصيت ھا ا را انجام دھى تا به واسطه آن به جنت بروی 

دستور دين مقدس  از اين رو ھدايت و. ن نجات يافتآتوان از  که خطر زبان زياد است  جز با سکوت، نمیبايد دانست 

ھر کس « :فرمايد  اسالم با صراحت تام می. يم ئاسالم  است که از پر حرفی جلوگيری کنيم وسکوت  را اختيار نما

  .»سکوت کند نجات يابد

  

  :درد زبان

 نيز اعضاءباشد، در ضمن يکی از خطرناکترين   وجود انسان میاعضای ت ترينکه زبان يکی از پربرک ھمانطوری

رد ، توسط ساير يگ   زبان صورت میۀزبان ھم آفات دارد وھم خطرات، آفات و گناھانى كه به وسيل. رود شمار میه ب

 بسيار کم ء  اعضانسبت به  ساير وقوع می پيوندد، دردی که  از ناحيه زبان صورت می پذيرد،ه اعضای بدن کمتر ب

  که میچنانچه در اين مورد ضرب المثلی داريم. ماند ر است ولی درد زبان ابدی وتا اخير عمر  باقی میذويا زود گ

  .باشد ش ابدی میولی درد زبان نمی رود، وحتی دردرود  گويند درد ھر چيز می

  .است ،یئ کم حرفی وجلوگيری از ياوه سرا زبان ھماناۀبرای تقليل ضرر از ناحي

بايد انسان از تمسخر واستھزای ديگران، از غيبت و سخن  چينی ، نفاق ودشمنی ودر نھايت نا سنجيده سخن گفتن، 

  .دنزار ديگران، جلوگيری کآی  وئتھمت ، شھادت باطل ، خود ستا

  

  :کم سخن گفتن 

 سريع  ایسرعت عمل آن به اندازهزبان ساده ترين و کم مصرف ترين  وسيله ای است که در اختيار انسان قرار دارد، و

ًبناء در کنترول ومراقبت آن بايد از احتياط کار  توان به ھيچ يک از اعضای ديگر بدن مقايسه کرد، که نمی است،

  .گرفت

  .امکان دارد استفاده از زبان ھم در جھت خير و ھم در جھت شر. ّعقل و انديشه و شخصيت انسان است زبان سخنگوی

بايد . بوده می تواند آفات آن زيانبار و ناپسند ه نعمت بيان و زبان مفيد و ارزشمند است ، به ھمان اندازهک به اندازه ای

اين را . گفت ھمان گونه که ھيچ عبادتی نزد خداوند برتر از سخن حق نيست، ھيچ گناھی باالتر از سخن باطل نمی باشد

ّن انجام می شود قسمت مھمی از عبادات و اعمال نيک از قبيل ھم بايد توجه داشت، ھمان طور که بيشتر گناھان با زبا
  .ّذکر خدا، ارشاد مردم، تعليم و تربيت، امر به معروف و نھی از منکر و جھاد، با سخن گفتن و زبان انجام می شود
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  سکوتیکه اندک  سخن گفتن وياھم در موارد اين کند ، کيد میأتعدادی کثيری از آيات قرآنی براين مفھوم عالی ت

  .گردد نمودن ، موجب تقليل بسياری از لغزش ھا می

اين بدين معنی است که ھر قدر انسان کمتر سخن بگويد ويا ھم بيشتر سکوت اختيار کند، به ھمان اندازه بيشتر درامن 

  .وسالمتی بھتر زندگی خواھد کرد

زمايش کند، لغزشھاى او آ اين تجربه را که ھر اندازه ای انسان بايد در زندگی خويش کم سخنی را رياضيت کند وبه 

  .شود كمتر می

گردد که جلو زبان خويش را در اختيار  رياضت کم سخنی در نھايت موجب آن می علماء بدين باور اند که ممارست و

  .د که در نھايت جز حق نگويد و جز به رضاى خداوند سخن نراندي طغيان وسرکشی زبان گردومانع  هدداخود قرار 

زيرا بسياری از امور زندگی  از طريق سخن واستدالل  ز کم سخن گفتن ويا ھم سکوت ، سکوت مطلق نيست ،ھدف ا

در برابر  يا به تعبير ديگر، خاموشى،) كم سخن گفتن(»  الكالم قلة« شود ، ھدف در اين مورد  ھمان  ومنطق حل می

  .سخنان فساد انگيز يا مشكوك و بى محتوا و مانند آن است

حيات معنوی ۀ ، انسان را در مقابل بسياری از گناھان بيمه می کند و او را به فکر و انديشه که سرچشمسکوت 

کنند، بالعکس انسانھای   سکوت را پيشه می   پرمايه و اھل علم ىاوست دعوت می کند، به ھمين دليل انسانھا

   .ًپرحرف غالبا کم مايه اند و کمتر از خود عمل نشان می دھند

وسيله برای زنده کردن نيروی انديشه است زيرا ھنگام سخن گفتن نيروھای فراوان فکری  ند سکوت بھترينگوي می

  .مصرف می شود

آن حقايق بزرگی را می توان درک نمود، ۀ اگر اين انرژی ذخيره شود نيروی عظيمی را تشکيل خواھد داد که به وسيل

مقابل سکوت است انسان را ۀ ات است و پرحرفی که نقطاحساس به عالوه سکوت آرامش بخش روح و تعديل کننده

 کثرت ۀکه نتيج ،ءّ را کم می کند و با شکسته  شدن سد حياءُالابالی بار می آورد ، زيرا لغزشھای انسان را زياد و حيا

  .لغزشھاست اعمال خالف را برای شخص ساده می نمايد

که از سخن گفتن پشيمان شده اند ، اما به خاطر  ا نھا ديده شده ،در روزگار زندگی بسياری از انس:  به ياد داشته باشيد 

  .  کنندمیسکوت کمتر مردم اظھار ندامت 

 فرزندم چه بسا که من در اثر گفتار پشيمان شده ام اما به خاطر سکوت افسوس نخورده ام« : لقمان به فرزندش فرمود

 )١٣٧۶، ١۶۶بيھقی ، ( » .

 ان به ميزان عقل کسی پی برد؟ی پرسيدند چگونه می توئاز دانا

 .از حرفی که می زند: پاسخ داد

 اگر چيزی نگفت چه؟: پرسيدند

  .ھيچ کس آنقدر عاقل نيست که ھميشه سکوت کند: پاسخ داد

 

   :جلو زبان را بايد در اختيار داشت

ا انسان  سخنی بر مسلمان واجب است که زبانش را حفظ کند و چيزی نگويد که موجب غضب الھی قرار گردد، چه بس

 .که موجب عقاب و عذاب او بشود بر زبان جاری کند و چنين بپندارد که سخنش چيزی نبوده حال آن

ُإن العبد ليتکلم بالکلمة ما يتبين  « :از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند  َّ َ َ َ ََ ََ َِ ِ َ َْ ِْ ُ َّ َ َ ْ َّ ِ

َفيھا، يزل بھ َ َِ ُِّ ِا فی النار أبعد مما بين المْشرقِ ِ َِ ْ َ َْ َْ ََّ ِ َِ   ).٢٩٨٨) (أبعد ما بين المشرق والمغرب(وفي مسلم  ) ۶۴٧٧(بخاری » َّ
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شود به دوزخ بلغزد  کند، ولی اين حرف باعث می ّ آن فکر و دقت نمیۀزند که دربار  خدا حرفی میۀگاھی بند «: يعنی 

  .» مشرق و مغرب بيشتر استۀکه از فاصل) رود و به قدری در آتش فرو می(

ًإن الرجل ليتکلم بالکلمة ال يری بھا بأسا يھوی بھا سبعين خريف« : و در روايتی  آمده که فرمود  ِ ِ ِ ِ ِ َُ َ ِ ِ ِْ َْ َ َ ً َ َ َ َ َْ َ َ ََ ََّ َ َ ُ َّ َّ ِا فی النارِ َّ ترمذی ( » ِ

)٢٣١۴.(  

 ھفتاد ۀگفتن آن به انداز) نمی داند که با(گاھی انسان سخنی بر زبان جاری می کند که از نظر او مھم نيست اما «: يعنی 

  .»سال به جھنم فرو می رود

َوإن أح« : بالل مزنی رضی هللا عنه روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند  َ َّ ِ ِدکم ليتکلم بالکلمة من سخط َ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َِ ُ َّ َ َ ْ ُ َ

ُهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغْت، فيکتب هللا عليه بھا سخطه إلی يوم يلقاه ُ َُ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِْ َْ ُ َّ ُ ْ َ َُ َ َُ َ ْ َ وصححه األلبانی فی صحيح ) ٢٣١٩(ترمذی » ُّ

  .الترمذی 

شود بگويد و گمان نکند که بدی وعذاب آن سخن، به  دممکن است کسی از شما سخنی   که سبب غضب خداون «: يعنی

  .»نويسد آن درجه برسد که رسيده است و به علت آن، خداوند غضبش را تا روز لقاء هللا برای او می

ْمن کان يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيرا، أو« : صلی هللا عليه وسلم فرمود  اسالم  محمدو پيامبر ًْ ْ َ ْ ُ َ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ليصمْتَ ْ ٌمتفق » َ

  .ھرکس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، يا سخن نيک بگويد، يا ساکت باشد«: يعنی. عليه

  

  :فکر کردن قبل از سخن گفتن

   بی عقلی  است ۀ تعقل است و گپ زدن بدون تعقل عالمۀفکرکردن قبل از گپ زدن عالم

يا به تعبيری ديگر انسان بايد درھنگام  و.  که چه بايد  بگويد گويد اول بايد فکر کند که سخن می انسان عاقل قبل از اين

يد ، آسخن گفتن تأمل کند که سخن بيھوده از دھنش خارج نگردد ، زيرا  اگر در گفتار، زمام اختيار زبان از کف بدر 

  .عواقب سوء وزيانباری را به دنبال خواھد داشت

 سخنان خود كمى فکر کند وسخن ۀ بايد به  محتوا و انگيزه و نتيجًوالدارد ، ا که انسان سخنی را بيان می قبل از اين

يقين داشته باشيد که اگر انسان در زندگی خويش ھمچو روش را ممارست کند از   باسنجش از زبان بيرون کند ،

  .بسيارى از لغزشھاى زبان و گناھان، نجات خواھد يافت

  

    :زبان ۀمعجز

شمار می رود، ومقام ه انسان باعضای  يکی از اساسى ترين و سای بدن آ معجزه ور شديم ، زبان عضوآکه ياد  طوری

  . کند ومنزلت خاصی ، در عزت آفرينى و نيز در سقوط انسان ھا، بازی می

در طول تاريخ ، زبان ، مؤ ثرترين و آسان ترين ابزار براى ارتباط، ترجمه و بيان احساس ھاى درونى، آموزشى 

زبان مى تواند چون شمشير برنده . تقال فرھنگ و تجربه ھا از يك نسل به نسل ديگر بوده است ميراث فكرى بشر و ان

 .ى بخشدئى را از افتادن در چاه رھائعمل كند و سر گوينده اش را بر باد دھد يا نابينا

ا را فراھم كند يا زبان را مى توان سخن گو و نماينده ديگر اعضاى بدن انسان  دانست كه مى تواند آسايش و راحتى آنھ

  .درد سر ساز باشد

خود واگذارد، نه تنھا به ديگران ، بلكه  بنابر اين روايت ، زبان عضو سركشى است كه اگر صاحبش ، آن را به حال

زبان ھم گل دارد ھم خار؛ ھم اصالح مى كند ھم خراب ؛ ھم راست گفته می تواند . زيانبار می سازد خود او را نيز 

  . اگر جلو آنرا  رھا کنيم  شيطانى  ميشود  يک لحظه خدايى است ودر . وھم دروغ 
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محتويات درونی وی به شکل کلمات  بر  ،. می باشد از سوى ديگر، زبان ، ترجمان قلب انسان  و آنچه در وجود اوست

اگفتنى از زبان  تمام نماى وجود انسان  است ؛ اگر جز ناپاكى و نۀينئبه تعبير ديگر، زبان ، آ. زبانش ظاھر مى شود

  .. سنگ دلى و كدورت قلب است ۀجارى نمى شود، نشان

 آن گذاشته شده است و ۀ بزرگى به عھدۀوليت سنگينى براى انسان ايجاد مى كند، زيرا وظيفؤزبان با وجود كوچكى ، مس

  .چه وظيفه اى بزرگ تر و سنگين تر از اين كه كفر و ايمان تنھا با زبان آشكار مى شود

 گفتن شھادتين، بزرگ ترين جزء از اجزاى ايمان را به جا مى آورد و با انكار آن ، انسان  را در شمار كافران  زبان با

  .جاى مى دھد

ھر يك از اعضاى بدن ، اسباب و امكاناتى مى خواھند تا به انحراف کشانيده .  گناھان فراوانى است ۀزبان ، سرچشم

را مى پويد و مرتكب معصيت مى  سانی و بدون مقدمات، راه گناه و خطاآه شود ، ولى  زبان يگانه عضو بدن است که ب

، اسالم با توصيه ھاى فراوان، به ھمين علت. شود؛ گناھانى كه نه تنھا براى افراد، بلكه براى اجتماع نيز زيان آور است

شخصيت ديگران را داغدار و سخن بيجا بر زبان جارى نكنند و از ھر كلمه و كالمى كه   خواسته است تا از پيروانش 

  . پرھيز کنند ،لکه دار می سازد

شخصيت انسان از صفاتى تشكيل مى شود كه خود آن صفات ديدنى نيست ، ولى اثر آن را در كارھاى انسان مى توان 

، مانند برخى از آنھا به آفريننده جھان مربوط است كه آموختنى و در اختيار انسان نيست :اين  صفات دو گونه اند. ديد

اصل عقل؛ بخشى ديگر در اختيار انسان است كه مى تواند آنھا را در بعد مثبت با كوشش به دست آورد، مانند دانش  

بد، با سخن  بسيارى از صفات خوب و .)رذايل اخالقى(دروغ : و در بعد منفى از خود دور كند، مانند) فضايل اخالقى(

، پرده به يك سو مى رود و عيب پس با سخن گفتن. وى آنھا مى افتد كه رگفتن به وجود مى آيد و سكوت، پرده اى است

  .و ھنر آدمى نمودار مى شود

 ۀ ھمۀاين سخن ، در برگيرند. است) انسان(ى در زبان ئزيبا( » الجمال فى اللسان «: فرمايد  چی زيبا است که می

  . ى محدود زندانى كردئدر معناى است كه  شخصيت انسان را تشكيل مى دھد و نبايد آن را ئى ھائزيبا

  

  :آفتھای زبان

  : منان می فرمايدؤ حجرات خطاب به مۀن در سورأقرآن عظيم الش

ِّيا أيھا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منھم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا م« ِّ ِّ ًِّ ًْ ْ ْ َْ َ ََّ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َِّ ِ ٌ َِ ََ ْ ُ ْ ُ ٍُ ْ َ َ َ َّ َنھن وال ُّ َ َّ ُ ْ

َتلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب فأولئك ھم الظالمون َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُْ َُ ُ ُ ُْ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ َْ َّْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُُ ْ َ ََ َ ََ  الحجرات ۀسور(» ُ

١١( 

از ) مسخره شدگان( شايد آنان ،ره نکندگروه ديگر را مسخ) از مردان(گروھی ! ای کسانی که ايمان آورده ايد:  ترجمه

 ،از اينھا بھتر باشند واز يکديگر عيبجوئی نکنيد) مسخره شدگان( شايد آنان . زنان ديگر را، ونه زنانی،اينھا بھتر باشند

 پس ،بد است و ھر که توبه نکرد) زشت و(نام فسق بسيار ) آوردن( که پس از ايمان .ويکديگر را با القاب زشت نخوانيد

 .آنانند که ستمکارند

َيا أيھا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل « َُ ُ ُْ ْ َ َ َ َْ ُْ َ ً َ َ َ َ َ ً َُّ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َْ َ ََ َ ٌ ْ ِ ِِّ َّ َِّّ َّ َ ََ ُ َ َّ

ِلحم أخيه ميتا فكرھتموه واتقوا هللا إ َ ََّ ُ َّ ُ ُ ُِ ْ َ َ ً َ َِ ِ َ ْ ٌن هللا تواب رحيمَ ِ َ ٌ َّ َ َ َّ  )١٢: سوره الحجرات(» َّ
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اى از گمانھا گناه است وجاسوسى مكنيد وبعضى از  ايد از بسيارى از گمانھا بپرھيزيد كه پاره اى كسانى كه ايمان آورده«

 واز هللا اش را بخورد پس از آن كراھت داريد شما غيبت بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده

  ».پذير مھربان است بترسيد كه هللا توبه

 نادرست از زبان ، اين امانت الھی بازداشته ۀو رسول گرامی اسالم نيز در سخنان گوھر بارشان بارھا ما را از استفاد

بمالك ذلك أال أخبرك :ثم قال:(... فعن معاذ بن جبل قال، قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم«: اند چنانچه می فرمودند

ثكلتك :يا رسول هللا، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال:كف عليك ھذا قلت:فأخذ بلسانه وقال. بلى يا رسول هللا:كله؟ قلت

رواه الترمذی ). (على مناخرھم إال حصائد ألسنتھم:أمك يا معاذ وھل يكب الناس فی النار على وجوھھم أو قال

  )حديث حسن صحيح:وقال

که رسول هللا يار باوفايش معاذ بن جبل رضی هللا عنه را به ارکان اسالم وقله ھای بلند  النی پس از ايندر اين حديث طو

 تمامی اين کارھا ۀآيا تو را به قوام وپاي :فرمايد زکات وجھاد فراخواند سپس خطاب به او می آن ھمچون نماز وروزه و

اين را :پس او زبان خود را در دست گرفت وفرمود. ی رسول هللاگفتم آری ا:) گويد معاذ رضی هللا عنه می(آگاه نسازم؟ 

مادرت :(فرمود) رسول هللا(گفتم ای رسول هللا ، آيا ما به گفته ھايمان مؤاخذه می شويم؟ پس :) گويد معاذ می. (حفظ کن

  !ن در آتش می افکند؟ای معاذ، آيا چيزی جز نتايج وکاشته ھای زبان ھای مردم آنان را با صورتھايشا) به عزايت بنشيند

  ادامه دارد

  


