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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٨ جنوری ١۶
 

 مت زبانـنع

٣  

   :تـبـيـغ

مسخره کردن ،   وءی ، استھزائبھتان زدن ، دروغگوتوان به غيبت کردن ،   زبان  میۀ  رفتارھای  ناشايستۀ از جمل

 ۀبسياری از اخالق ناپسند ونکوھيد ی وئی کردن ، طعنه زدن ، زخم زبان زدن به ديگران ، فحش وناسزا گوئعيب جو

  .ديگر اشاره نمود که ھمگی آنھا از آفتھای زبان به شمار می آيند

ه را در راه خير وصالح ب  درست ببريم وآنۀی دولبه يعنی زبان استفادد بسيار زيرک وآگاه باشيم تا از اين چاقوئيپس بيا

کار گرفته واز راه شر وبدی باز داريم زيرا ھمانگونه که زبان يک نعمت عظيم الھی ودر اختيار ماست او يک امانت 

  .نيز می باشد که ما بايد در حفظ آن کوشا باشيم وھرگز در ادای اين امانت خيانت نورزيم

نمونه برای  رامی اسالم وياران باوفای ايشان وپيروان راستين آنھا ، گذشتگان نيک ما بھترين وکاملترين اسوه ورسول گ

ما در حفظ وپاسداری از زبان خود ھستند چنانچه در حديث سابق مشاھده نموديد که رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

ودر حديث ديگری .  نمودئی ونگھبانی از زبان وگفتار خود راھنماچگونه وبا چه شدتی معاذ رضی هللا عنه را بر حفظ

رسول هللا صلى هللا عليه وآله  هللا عليه در صحيح خود آن را روايت نموده است ةکه امام محمد بن اسماعيل بخاری رحم

و ھمانا كه بنده بدون «. »و ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ال يلقی لھا باال يھوی بھا فی جھنم «:وسلم می فرمايد

 ھمان کلمه در دوزخ سقوط خواھد ۀوسيله سازد  بر زبان می آورد وب توجه ومباالت کلمه ای که هللا را ناخشنود می

را خطاب قرار داده است ) مسلمانان امروزی( گويا اين که رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم با اين سخن تنھا ما ».کرد

 اسالمی معاصر کمتر افرادی را می توان يافت که زبان خود را از آفات ومحرمات حفظ نموده ۀجامعسفانه در أزيرا مت

 ديگران نپرداخته باشند ئیھا وجلسه ھای بی ھدف به غيبت وتھمت واستھزاء وعيب جو وھمنشينی باشند ودر نشستن ھا

ا خوردن گوشت برادر وخواھر دينی خصوص زنھای مسلمان اوقات فراغت خود را به سفانه بسياری از ما بأمت. 

وی صلی هللا عليه وسلم غافل  که از وعيد ھای خطرناک هللا ورسول  آبرو وحشمت آنھا را می درند حال آنۀخويش پرد

من يضمن «:  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا :مانده آنگاه که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خطاب به يارانش فرمودند

  )أخرج البخاری والترمذی عن سھل بن سعد رضی هللا عنه قال. (»ه وما بين رجليه أضمن له الجنةئيلحلی ما بين 
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را برای من تضمين نمايد ، من نيز بھشت )شرمگاھش(وما بين دو پايش ) زبانش(ھر كه حفاظت  ما بين دو ريشش «

  ».کنم برين را برای او ضمانت می

زبان وشرمگاه خود در برابر محرمات الھی پاسداری نمايد سرانجام او آتش اين بدين معناست که ھرکه نتوانست از 

  .جھنم خواھد بود

بارالھا از شر عذاب دردناک آخرت وآتش سوزان جھنم به تو پناه می آوريم واز تو می خواھيم به ما توفيق دھی تا 

  .ئی امور قادر وتواناۀی که تو بر ھمم واز آفتھای آن در امان باشيم ، بدرستئيبتوانيم از زبان خود پاسداری نما

  

  :وئیـگـغودر

 است که ئیو دروغگو ل زبان وکيد دارند ، ھمانا عدم کنترأتی که علماء برآن ت يکی از خطرناکترين ومضر ترين حاال

 ديگری ، که باعث تباھی ونابودی فطرت پاک انسان می ۀ امراض واعراض بسيار کشندیاين مريضی  خود منشا

  باشد، می گردد

إن الصدق يھدی إلى البر « : رسول صلی هللا عليه وسلم  در حديثی که امام بخاری وامام مسلم  روايت فرموده است 

ًوإن البر يھدی إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب 

  . »ًر وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابايھدی إلى الفجور وإن الفجور يھدی إلى النا

که  کند تا آن کند، ونيکی به سوی بھشت، وشخص ھميشه راستی پيشه می ھمانا صدق وراستی به سوی نيکی ھدايت می(

برد  میشود وفجور نيز انسان را به سوی آتش  وھمانا دروغ به سوی فجور رھنمون می. رسد می» راستی«به مقام 

  )به روايت بخاری ومسلم). (شود که نزد هللا به عنوان دروغگو نوشته می گويد تا آن وشخص ھميشه دروغ می

 آنھا ، بی اعتبار ۀدروغ گفتن عالوه برعذاب اخروی ، آثار سوء ومفاسد فراوانی را  در دنيا ھم به دنبال دارد كه از جمل

  . ميان دوستان می باشدقهم عداوت ودشمنی وتفرپاشيدن تخ ساختن انسان در جامعه و وبی ارزش

  : فرموده است ئیپروردگار با عظمت در اين مورد با چه زيبا

َيا أيھا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين« َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ً ََ َُ ُِ ِ ِْ ٍ ٍْ َ ْ َْ َُ َُ ٌ ُ ِ  ۀرسو(» َّ

  )۶: الحجرات

نيك وارسى كنيد مبادا به نادانى ) نسبت به صحت خبر(ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد  اى كسانى كه ايمان آورده(

  .)ايد پشيمان شويد از آنچه كرده] بعد[گروھى را آسيب برسانيد و

من كان يؤمن با :أنه قال)  وسلمصلی هللا عليه(أبی ھريرة عن النبی  عن«: پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند

ابوھريره رضی هللا عنه از رسول گرامی اسالم روايت ) (رواه البخاری ومسلم . (..واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت

که بايد  ھر کس به هللا متعال وبه روز رستاخيز ايمان دارد؛ پس يا سخن نيک گويد ويا اين:کند که ايشان فرمودند می

  .) برگزيندخاموشی را

  :قال تعالی. پس ای بندگان تقوای هللا را در پيش گرفته وجز سخنان حق چيز ديگری را بر زبان جاری نسازيد

َيا أيھا الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا ،يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا« َ َ َ ََّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُُ َ َ َْ ْ ْْ َُ ًَ ًَ ْ َ ُ َّ َ ورسوله فقد فاز َ َ َْ َ ُ َُ َ َ

ًفوزا عظيما ِ َ ً ْ    )٧١-٧٠:  األحزابۀسور(»  َ

تا اعمال شما را اصالح نمايد  )٧٠(د ئيايد تقوای هللا را در پيش گرفته وسخنى استوار گو اى كسانى كه ايمان آورده«

  »)٧١(ارى بزرگى نايل آمده است  به رستگًورسولش را فرمان برد قطعا هللا وگناھانتان را بر شما ببخشايد وھر كس
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َ يعيد الکلمة ثالثا لتعقل عنه صلی هللا عليه وسلم کان رسول هللا«: روايت شده است که) رض( از أنس بن مالک  ُ ). البخاری. (»ً

  .»کردند تا فھميده شود پيامبر صلی هللا عليه وسلم  مطلب را  سه مرتبه تکرار می«

کاستند زيرا برخی از افراد در برخورد با ايشان گرفتار ترس و  و از ترس آنھا میايشان با مردم خوش برخورد بودند 

  !گرفت شدند و ترس و بيم آنھا را فرا می استرس می

 آمد و با ايشان به صحبت پرداخت  صلی هللا عليه وسلمشخصی نزد پيامبر: اند  روايت شده که گفته) رض( از ابن مسعود

ھون عليك فإنی لست بملک، إنما أنا ابن «:  به او گفتندصلی هللا عليه وسلمولی شد، پيامبرو از ترس لرزه بر اندامش مست

  ).ابن ماجه. (»القديد امرأة تأکل

  .»خورد من پادشاه نيستم، من فرزند زنی ھستم که گوشت نمک سود و خشك شده می! آرام باش«

 رشد   برای  و كمال  فضيلت  عنوان  به  سكوت  بلكه  نموده ،  سفارش  زبان  حفظ  تنھا به  نه س اسالم مسلمانان را ددين مق

  . استکرده     عرفی م ّ ترقی ھای  پله  و پيمودن انسان

   را از سخن  كند دھانش  را بشناسد و او را تعظيم  خداوند متعال  كه كسی «: فرمايد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

   را بر خويش  و نماز گزاردن  گرفتن  روزه دارد و رنج  می نگه)  پرخوری( از غذا  را كند و شكمش  می حفظ)  فايده بی(

  »دكن  ھموار می

  : گزيدن زبان 

  اگر زبان. نمايد  می  خود را نيز فراھم  اذيتۀ زمين  گاھی شود و حتی  می  ديگران  آزار  موجب  سخنانی  با بيان  زبان گاھی 

زند،   می  زبان زند، زخم  می كند، تھمت  می غيبت:که گفتيم  طوری نمايد،  می ّ تعرض ن ديگرا  آبروی  نشود به لوكنتر

 می کند و اسرار  كند، افراد را سرزنش  می ئیجو شمارد، عيب  می  را كوچك  می کند، ديگران دھد، فخرفروشی  می دشنام

 و  ، آبرو و روح  شخصيت تواند به  می ئی تنھا گيرد به  می  انجام  با زبان  كارھا كه  از اين ھر يك. سازد  می  را فاش ديگران

   جسمی  نيز دچار آسيب ھای را ، گوينده  زبان  آزاد گذاشتن  آثار منفی البته.  وارد كند ناپذيری  جبران  لطمات  ديگران روان

   حمالت شود و خود را در معرض  می  مواجه  مقابل  شديد طرف ، با واكنش  شخصی   چنين كند؛ چرا كه  می و روحی

   از گفتن  زبان  حفظ  به  بستگی  انسان  سالمت«    كه  است  آمده در روايات. دھد  او قرار می  جسمی  و آسيب ھای گفتاری

  »وا دارد نار سخنان

  

 :رازداری

ن اطالع حاصل آ که مردم نبايد از  است خصوصیرازداری عبارت از  حفظ اسرار، ويا ھم پنھان ساختن مسائل 

 .نمايند

 ، فرق نمیخرچ دھده درحفظ اسرار  ب حکم شرعی برای يک شخص مسلمان ھمين که بايد ھمه سعی وتالش خويش را 

 .يگر باشد کند اين اسرار مربوط خودش  ويا شخصی د

 که انسان راز اما درصورتی. رود  شمار می به حفاظت  اسرار ديگران نشانگر امانت داری يک شخص مسلمانان 

پيامبر .رود   از بين می وی تنفر مردم قرار گرفته ودر نھايت اعتماد بريقين مورد واسرار ديگران را فاش  کند، به

َث الرجل الحديث ثم التفت فھی أمانةَّإذا حد« : صلى هللا عليه و سلم فرموده است وقتی کسی سخنی «: يعنی) ترمذی( »  ُ

زمانی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  قصد غزوه ای » .استامانت ) سخن او نزد شما(گفت ورويش را برگرداند، 

 .شد، کسی را از زمان و مکان آن باخبر نمی ساخت نبرد میۀ لشکر تجھيز و آماد داشت، تا وقتی که 
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کسی که راز خويش نھان دارد ، در کارھايش صاحب اختيار امور : می گويد) رضی هللا عنه(حضرت عمر بن خطاب 

  .است

 

 :یئکتمان اسرار زنا شو

 وجود دارد ، که اين راز ھا را نبايد برای  ديگران فاش کرد ، اين راز ھا از یدر بين شوھر وزوجه راز ھا واسرار

  . ی آن خيانت استت بوده ، وافشاا امانۀجمل

ِإن من أشر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة، الرجل يفضی إلى المرأة وتفضی « : پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد ْ ِّ َ َ

ھمانا از بدترين مردم در نزد هللا  از روی مرتبه در روزقيامت، شخصی است که «يعنی ) (مسلم ( »  إليه ثم ينشرسرھا

 .»آشکار می سازد)  رائیراز زناشو( با او ھمبستر می گردد، سپس راز زن را یی گردد و زن ھمبستر میبا زن

اسرار وراز دارى دو نوع است ؛ يكى ،اسرار و راز ديگران را نگه داشتن و : توانيم که  صورت کل گفته میه ب

   . رانانسان  بايد ھم رازدار خود باشد و ھم رازدار ديگ. ديگرى اسرار خود را پوشاندن 

ت امين باقی قاز حفظ سرخود ناتوان باشد، يقين داشته باشيد که بر حفظ اسرار وراز ھای ديگران ھيچ و که یانسان

  .نخواھد ماند

زمانى كه اسرار، نگفتنى است يا شنواى راز، . چه مى گويد و با کی  مى گويد: انسان بايد ھميشه مراقب آن باشد که 

 نگاه دار باشد و از امانت خويش به بھترين وجه امانت دارى كند و آن را بدون  محرم نيست ، دل بايد صندوق و

  .ضرورت برای کسی فاش نسازد

  
  :حکمت دو گوش و يك زبان

چرا كم : گفتند مردم به او:  که حضور می يافت ، كمتر سخن مى گفت یگويند فيلسوف شھير جھان سقراط در محافل می

 من دو گوش و يك زبان داده است تا دو برابر آنچه به زبان مى گويم ، با گوش ھاى خداوند به« : حرف مى زنى ؟ گفت

  ». کنيم  عكس ، ما انسان ھا زياد حرف می زنيم وکمتر گوش میهخود سخن بشنوم ، ولى ب

 دو طرفه است که يک طرف آن گفتن است و طرف ديگرش ھمانا گوش دادن ۀ، يک جادصحبت نبايد فراموش کرد که

 .تر از آن نيست اھميت  کمًتر از گفتن نباشد، قطعا گوش کردن  اگر مھم لماء بدين عقيده اند کهع.است 

  . اين است که بيشتر گوش کنيم و کمتر حرف بزنيم عطا فرموده، اکه خداوند به ما دو گوش و يک دھان  دليل اين

ه  خوبی باشيم حد اعظمی کوشش بۀنونديا ھم به اصطالح ش و که ما از صحبت ديگران پند وعبرت بگريم  برای اين

  :ريم تا نکات ذيل را در زندگی خويش مراعت کنيم آعمل 

طرف ه  خود را  بًاريد  تا جسمآعمل ه که باشخصی مصروف صحبت ومباحثه ھستيد ، در حد توان کوشش  ب   زمانی-

ھتر وبيشتر وبا دقت خاص  گوش کنيد شان متمايل کنيد ، تا از يک طرف توانسته باشد که صحبت ھای جانب مقابل را ب

 کند که گويا شما، مشتاق شنيدن صحبتش ھستيد   از صميمت را در گوينده احساس مییوجانب ديگر اين حرکت نوع

ه نوبت صحبت برای شما رسيد وضعيت جسمی کن وھمي. ميالن نبايد بيش از حد باشد  ولی نبايد فراموش کرد که 

  .ار نمايدخويش را دوباره  مثل سابق عي

نمايد وھمچنان در ميان حرف يد تا صحبت جانب مقابل را قطع نخرچ دھه  در وقت صحبت کردن ، کوشش اعظمی ب-

ھای جانب مقابل داخل نشويد ،از قطع کردن صحبت ديگران جدا پرھيز کنيد ، بگذاريد صحبت ھای  خويش را به اتمام 

  .يد ئغاز نماآ ثانيه صحبت ھای خويش رابعد از چند ، برساند وکوشش کنيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بلی ، (د ئيد تکان دھيد و گاھی ھم بگوئيأ تۀ در حين صحبت در صورت ممکن با تماس چشمی سرتان را ھم به منزل-

  .)خو ، بسيار خواب ، وغيره

که سخن غم انگيزو موضوع جدی نبود، کوشش کنيد برچھره لبخند   در حين استماع صحبت جانب مقابل در صورتی-

ياد داشته باشيد که  ه ولی ب.دھد   ، اين حالت نوعی از محبت ودوستی شما را نسبت صحبت کننده نشان میداشته باشيد

  دھد  را ھم نشان میب از کذیلبخند زدن زياده نوع

 اينست که شما مطالب ارائه ۀمثابه د صحبت ھای جانب مقابل باشد ، وھم بئيأمثابه  ته توانيد ب تکان دادن سر ھم می -

  . اطالعاتی بشتر ھستيدۀمندی مزيدی به جانب مقابل در ارائه  خوبتر فھميديد ودر ضمن بدين عمل عالقشده را

مرا (يد که ئنموديد ، وامکان انتظار وجود نداشت حداقل برايش بگو  اگر قرار باشد که صحبت جانب مقابل را قطع می-

  ) کنم ببخشيد که صحبت ھای  شما را قطع می

  .درچرت ھا وتصورات خويش غرق نشويد ت صحبت کردن جانب مقابل، کوشش کنيد در وق-

ن طرف نگاه نکنيد و به اصطالح  به چت خانه ويا ھم بوت ھای آ ھکذا در وقت صحبت جانب مقابل به اين طرف و -

  .خويش سيل نکنيد

نب مقابل  ديگر خسته دھد که شما از شنيدن صحبت جا  بطور مستمربه ساعت سيل نکنيد، زيرا اين عمل شما نشان می-

  . از نارامی برای شما رخ داده استیشده ايد ودر ضمن نوع

   .يدآحساب می ه رام باشيد، زياد حرکت کردن، عمل نامناسب بآ کوشش کنيد در وقت استماع  صحبت -

يش، االت مھم خوؤخصوص سه عمل بياوريد ، به  اگر ممکن باشد در حين صحبت کردن، برخی از يادداشت ھا را ب-

ه االت خويش را بؤرا يادداشت نموده، اين عمل زمينه را برای شما  مساعد خواھد ساخت تا در ختم صحبت ھا س

برای شما معلومات مزيدی ارائه  در ضمن اين عمل جانب مقابل را خشنود  ساخته ، و صورت دقيق مطرح کنيد، و

  .خواھد فرمود

ه که مصروف صحبت کردن است، ب يد، کوشش کنيد ، کسی اگر شما دريک جماعتی مصروف استماع صحبت ھست-

االت مطرح شده را خودش  جواب گويد ، در حين ؤيد ، بگذاريد سئفرماال کنندگان جواب ارائه نؤنان شما به سآجای 

  .ن بپردازيداالت سايرؤاجواب سه توانيد صحبت ويا ھم ب می ضرورت شما به اجازه  صحبت کننده،

مقابل برای شما خوشايند نيست ، ويا ھم صحبت ھای جانب مخالف نظريات شما است ، با آنھم  اگر صحبت ھای جانب -

  . از خودتان نشان داده و با عاليم کالمی و غير کالمی نامناسب از خودتان عکس العمل نشان ندھيدئیصبر و شکيبا

حبت کننده را در حين سخن گفتن  خوب بودن کار سخت ودشواری است ھرگز نبايد صۀ نبايد فراموش کرد که  شنوند-

که نشان دھيد صحبت ھای او را کامل گوش کرده ايد ، آن  ال پيچ کنيد و ھنگامی که حرف او پايان يافت برای اينؤس

و اگر احساس .) …منظور شما اين بود که(د ئي بگوًالی مطرح کنيدمثالؤچه را شنيده ايد دوباره يک بار به طور س

کافی است که برايش دوستانه تقاضای کنيد که موضوع مورد نظر شما را بار  ی او نشده ايد ،کرديدکه متوجه صحبت ھا

 .ديگر تکرار فرمايد 
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