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  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٨ جنوری ١٨

 

  مت زبانـنع

٤  
  :داب سخن گفتن مؤمن مسلمانآ

صورت نيکو ارائه کنيم ، توجه بايد کرد اين دو ه را ب م وھم آنئيو بگوداب سخن گفتن  اينست که ھم سخن نيکآيکی از 

 مفاھيم خاصی است ، اولی اشاره به محتوای صحبت دارد ودومی به چگونکی بيان صحبت، اولی ريشه یصفت دارا

  .داب گوينده استآ ۀلم ودرايت گوينده ودومی نشان دھندعدر 

 ۀعالوه ا فرموده است ، که از ھر کدام آن بايد انسان شکر گزار باشد، بطعال نعمت ھای متعددی به انسان اعخداند مت

  .استفاده شود که خداوند برآن امر فرموده استی  در محلءشگر گزاری، بايد از اين اعضا

دستور ورھنمود که هللا تعالی برای شخصی مسلمان در صحبت کردن ھدايت فرموده است، رعايت تقوای اولين ھدايت 

ًيا أيھا الذين آمنوا اتقوا هللا و قولوا قوال سديدا« :  صحبت کردن استالھی در  ًِ َِ َْ َ ُ ُ َ َ َّ َُّ َُّ َ َ تقواى ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(  » َ

 .دئياستوار گو) ّحق و(الھى پيشه كنيد و سخن 

 ئین دارد، اما کاراکه از لحاظ جسمی بی نھايت حجم کوچک نسبت  به ساير اعضای بد نعمت زبان با درنظرداشت اين

 .بسيار زيادی دارد و به ھمين علت ھم می بينيم گناھان زيادی را برای اين عضو بر شمرده اند

  : در نظر بايد گرفتًارا جد ن  برخی خصوصيات وانظار را برای ما بيان فرموده که بايد آنأقرآن عظيم الش

شود فردا در  که از زبان ما خارج می وش کنيم که ھر چيزی در سخن گفتن بايد احتياط رااز دست ندھيم، ونبايد فرام-١

  : نزد هللا جوابگوی آن خواھيم بود 

ِو إن عليکم لحافظين ، کراما کاتبين« ِ ًِ َ ََ َْ ُ َّ ِ    )١١ـ ١٠  انفطارۀسور( »  َ

ًو من أصدق من هللا حديثا ... «-٢ َ ِ ِّ َ َُ ْ َ ْ َ    )چه کسی از خداوند راستگوتر است؟  )(٨٧/  نساءۀسور( » َ

ِو من أحسن قوال ممن دعا إلی هللا« -٣ ِّ َ ِ َ ْ َّْ ً ْ َ ُ َ ْ َ َ چه کسی گفتارش نيکو تر است از کسی که به سوی )( ٣٣/ فصلتۀسور(»  ...  َ

 خدا دعوت می کند؟

ْفقوال له قوال لينا لعله يتذکر أو يخشی «-۴ ْ َْ ُ ُ َُّ ًَ َ َّ َ َ َ ًَ َ ُ تمال تأثيرش در نصيحت ديگران سخن گفتن با نرمی اح )(۴۴/  طهۀسور(» َ

 )بيشتر است
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ْو إذا جاءک الذين يؤمنون باياتنا فقل سالم عليکم « -۵ ُْ َ َ َ ٌَ َ َ َُ َُ ِ ِِ ْ َّ ِ سالم کردن، بھترين شروع برای آغاز ( )۵۴/ انعامۀسور(»  ... َ

  )سخن با مؤمنان 

ًو قولوا للناس حسنا...   «-۶ ْ ُ ِ ّ ِ ُ ُ   )دئيبا مردم به نيکی سخن بگو  )(٨٣/  بقرهۀسور(»  ...َ

ُفبشر عباد ،الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه...  «-٧ ُ َُ ََ َْ ْ َْ َ َ َِ َّ َ ََ ْ ْ ِ ِ َِ َّ سخنان را بشنويد، اما به  )(١٨ـ ١٧  زمرۀسور(»  ...ِّ

  )بھترينش عمل کنيد

  

   شرعی در صحبت کردن با مادر وپدرۀنسخ

وبه ديد احترام  به مقام واالی آن پی برده  انسانھا ۀ بزرگ الھی ھستند که ھمۀنبايد فراموش کرد که مادر وپدر دو ھدي

نھا  می بينند، دين مقدس اسالم  نيز اين حس درونی انسان ھا را که از يک منبع عاطفی و عقلی سر چشمه آوعزت به 

نھا را بيان نموده وبه فرزندان ھدايت فرموده آمی گيرد ، تحريک نموده و با ھدايات ورھنمود ھای متعددی مقام ومنزلت 

  .نھا از دقت الزم کار گيرندآد،  که يک لحظه ای ھم از احترام پدران و مادران غافل نشوند ودر سخن گفتن به ان

ّ اسراء دستورھاى بسيار مھمى را ۀ مبارکۀ سور٢۴و  ٢٣ ن وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در آياتأقرآن عظيم الش
  :به فرزندان ارائه داشته است

 »اف«گفتن کلمه   فرزندان اينست که از استعمال کلماتى که خالف ادب و احترام است ماننداولين ھدايت شرعی برای

  »مگو» ّاف«)ّحتى (آنھا  به»  ّفالتقل لھما اف« : رساند خوددارى نمايند  ناراحتى فرزند را مىکمترين که

 نبايد پرخاش آنان با  يد وآعمل ه گردد ، پرھيز ب  بر فرزندان است تا  از گفتن کلماتى که باعث رنجش پدر ومادر می-

ُوال تنھرھما«: وغالمغال کرد  َ   )به آنان پرخاش مکن( »َ

و کريمانه سخن بزنند ، وھميشه  طور شايسته وبا بزرگوارىه  بر فرزندان الزم وواجب است تا به پدر ومادر ، ب-

ُوقل لھما« :رند آعمل ه ازکلمات شايسته استفاده ب َ َقوال کريما ُ ً   » آنان سخنى شايسته بگوى؛ و باَ

ً اّاز به کار بردن کلمات و سخنان متکبرانه  جد  بر فرزندان واجب است تا با پدر و مادر متواضعانه سخن بگويند و-

َواخفض لھما جناح«. دوری نمايند َ ُ َ ِالذل ِ ِ من الرحمة  ُّ َِ َّ   »؛ و از سر مھربانى، بال فروتنى بر آنان بگسترَ

براى آنان دعا کند و رحمت و آمرزش پروردگار را   خداى تعالى براى والدين خود طلب خير و  برفرزند است که از-

ِوقل رب«: خواستار شود َ ُ ارحمھما  ُ َکما ربيانى صغيرا؛ و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن چنان َ ََّ که مراد در  َ

  .»پروردند ُخردى

  

   شرعی درصحبت کردن زن با اشخاص نامحرم ۀنسخ

ن مقدس اسالم در باب سخن گفتن زن با مرد نامحرم ھدايت ودساتير خاصی در کتاب هللا وسنت رسول هللا ، ارائه  در دي

  .شده است، يکی از اين  دساتير اينست که اگر ضرورتی به سخن گفتن  نباشد سکوت برايش بھتر است

  :می فرمايد )  سوره احزاب٣٢ تدر آي( پروردگار با عظمت ما  

َفال... «  ً تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قوال معروفاَ َُ ْ َّْ ً ْ َْ ََ َْ ْ ُْ َ ٌ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ َِّ ْ ِ َ ْ : يعنی( نکنيد   ماليمت گفتن  در سخن پس(   »َ

  زنان که د چنان ئي نگو  سخن  و ماليم  نياوريد و نرم نئي را پا  صدايتان ُد، تنئيگو می  سخن   نا محرم  با مردان  که ھنگامی

  طمع « ) است بدکار يا منافق  که  کسی: يعنی( است   مريضی   در دلش  که  کسی گاه  آن که«) کنند  می برانگيز چنين فتنه  

   که  طوری  برانگيزی، به دور از شک  و به ؛ سنجيده شرع  سنتھای  نزد مردم، طبق(» دئي گو و نيکو سخن. ورزد می

  ). نکند  تلقی و غيرشرعی   را ناشايست  از آن  چيزی شنونده
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ِإن اتقيتن فال تخضعن بالقول«در تفسير  ْ َ َْ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ   ئی بی تقواۀکه با کرشمه سخن گويد ، عالم یزن«:نويسند که  مفسرين می » ِ

  .» اوست 

ِفال تخضعن بالقول«درتفسير  ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ برای صحبت ن تعليمات ورھنمود خاصی را أنويسند که قرآن عظيم الش مفسرين می » َ

  . رعايت کرددًاکردن زن با نامحرمان بيان داشته است که بايد توسط زنان با تقوا جد

شود که  بر زنان الزم است در صحبت کردن  با  وضحات تام معلوم میه  متبرکه بتصورت کل از فحوای آيه ب

  :ر را نيز رعايت نمايندکه رعايت آداب گفتار، دارند ، موظف اند دواصل اساسی ديگ نامحرمان در جنب اين

   : اصل اول خضوع در گفتار است

سخن ايشان اشاره به فروتنى، تسليم و فرمان بردارى بدون قصد را داشته باشد :  خضوع در گفتار طوری است که 

را رد ، تا مبادا دل آنان آعمل ه نازک، ظريف ، با ناز و کرشمه و با نرمى سخن گفتن با نامحرمان جلوگيری ب: مانند

دچار ريبه و پندارھاى شيطانى نموده و شھوتشان را برانگيزاند و در نتيجه مردانى که به مريضی اخالقی اغشته اند و 

  . به خاطر نداشتن و يا کمى ايمان به ايشان طمع ورزند

ًقوال معروفا «بر زنان الزم است با   ::دوم ًُ ْ َ ْ وپيامبر صلی هللا عليه  پروردگار یو کالم شناخته شده ، کالم مورد رضا »  َ

که  سخن ايشان موجب آرامش و اطمينان  ّم با حق وعدالت باشد ، با مردان نامحرم  تکلم نمايند، طوریأوسلم وتو

شويق خاطر او، سخنى زيبا و به دور از اشاره به فساد و ريبه، سخنى که شرع و شنونده شود، نه باعث اضطراب و ت

  .داند و آن کالم، موافق با دين اسالم است عرف اسالمى آن را شايسته و پسنديده مى

ًقوال معروفا «مفسر شھير جھان اسالم  سيد قطب در تفسر  ًُ ْ َ ْ مور كه سخن آنھا در ا قول معروف يعنی اين «:می نويسد » َ

   .)٢٨۵٩، صفحه ۵جلد : ق١۴١٢سيد قطب، (» . …معروف و نيك باشد نه منكر و بد  مانند شوخی كردن و 

صورت مطلق جايز نيست ه ھر صحبت وخنديدن زنان با نامحرم که موجب فساد وگناه شود ب :صورت کل بايد گفت ه ب

واگر  يد آعمل ه ، بايد از آن جلوگيری بوھرحرکت وکرشمه وحتی پوشيدن لباس که موجب جلب توجه نامحرم شود . 

  .ج مردان شود گناه کبيره  است يي به راه انداختن ھمچو اعمال وحرکات موجب توجه ونگاه سوء وتھًااحيان

کنند  که صحبت ھای زنان را که آب وتاب وصدای نازک وبه اصطالح به کرشمه صحبت می به مردان است  زمانی

تلذذ ويا ترس افتادن به گناه در ميان  باشد ، حکم شرعی برای مرد ھا ھمين است  که ومرد حس کند که از صحبت  او 

  .رند ، وشنيدن ھمچو صحبت ھا برايش حرام  وناجايز است آعمل ه از شنيدن صحبت ھای ھمچو زنان جلوگيری ب

  

  : شرعیۀخنس

 نجاتبخش قرآنی را  در ۀ اين نسخبھترين راه برای خروج وبيرون رفت از اين دام شيطانی ، بر مرد وزن است تا 

  :زندگی خويش رعايت ومورد تطبيق قرار دھد 

َقل للمؤمنين يغضوا من أبصارھم و يحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم إن هللا خبير بما يصنعون « :اول برای مردان َُ ُ ُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٌُ َُّ ََّ َِّّ َِ ْ ْ َْ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ْْ ْ به ( » ُ

  )٣٠ ت نور، آيۀسور. ( نھند و پاکدامنی خود را حفظ کنندمردان مؤمن بگو ديده فرو

 ٣٢ تآي(گردد منع فرموده ودر   که موجب زنا میین با تمام صراحت مرد را از انجام دادن به اعمالأقرآن عظيم الش

َوال تقربوا الزنی إنه کان«:فرموده است )  اإلسراءۀسور َ ُ َُّ ِ َ َِّ ْ َ ْ َ ًفاحشة وساء سبيال  َ ِ َ َ َ ً َ ِ    آن  نشويد بدرستيکه  زنا نزديک بهو (» َ

   دادن از نزديکی و انجام:ن ھمين است که أکيد قرآن عظيم الشأور شديم تآکه در فوق ياد  طوری)   است  و بد راھی فاحشه

  . ديگر  و نگاه شھوت انگيز و حرکات بيمورد ، بوسه مزاح و شوخی ھای:  زنا بايد جلوگيری شود ، از جمله  مقدمات
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ورده ودر آعمل ه  ممانعت بً سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نيز از پرھيز و نزديکی به زنا و مقدمات آن شديداھکذا

متفق (» الحمو الموت« : رسول هللا أفرأيت الحمو؟ فقال يا: قيل » إياکم والدخول علی النساء«:حديثی می فرمايد 

) قوم و خويش(در مورد نزديکان « : ، از او سؤال شد)بيگانه(ن بپرھيزيد از وارد شدن به محيط زنا: (، يعنی)عليه

  »! مرگ استۀمثابه نزديکان ھمسر ب) خطر(« : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند» ھمسر چطور؟

»   ما خال رجل بامرأة إال کان الشيطان ثالثھما« : و ھمچنين از خلوت کردن با زنان بيگانه نھی کرده است و فرمودند

که شيطان شخص سوم آنھا  خلوت کند مگر اين) نامحرمی(ھيچ مردی نيست که با زن ( ، يعنی ) ٢۶/١ايت احمد رو(

  ).خواھد بود

، )٢٧۴٢روايت مسلم (» اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی إسرائيل کان فی النساء« : ھمچنين فرموده است

  ). بنی اسرائيل در زنان بودۀاولين فتنبپرھيزيد از دنيا و از زنان، زيرا : ( يعنی

پس از خودم در : (، يعنی)متفق عليه(» ما ترکت بعدی فی أمتی فتنة أضر علی الرجال من النساء«: ھمچنين فرمودند

  ). زنان برای مردان ترک نکردمۀامتم چيزی خطرناکتر از فتت

 حياتبخش ۀشيطان ، بر زنان است که اين سه نسخوبھترين راه بيرون رفت از مضيقه وافتادن در دام  :دوم برای زنان

  :را در زندگی خويش عملی فرمايند 

َو قل للمؤمنات يغضضن من أبصارھن ويحفظن فروجھن وال يبدين زينتھن إال ما ظھر منھا « : رعايت حجاب-١ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ َّ َّ َُّ ُ ُ ُ َُ َ َِ ِ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َْ ْ ْ ْ ِّ ُ

َّوليضربن بخمرھن  ِ ِ ُ ِ ُِ َ ْ ْ َ ْ َّعلى جيوبھن وال يبدين زينتھنَ َُّ ُ ُ َُ َ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ به زنان با ايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبی فرو بندند و  (»  َ

ھای خويش را حفظ کنند و زينت خويش را جز آنچه پيداست آشکار نسازند و نيز دستور بده تا اطراف ) عورت(فرج 

داخته، آن را بپوشانند و ھنگام راه رفتن پاھای خود را بر زمين سرپوش ھای خود را بر گريبان و سينه ھای خود ان

  )٣١ ت نور آيۀسور(نکوبند تا زينت ھای پنھانی شان معلوم شود

البته  زن با رعايت حدود حجاب شرعی .  دومين توصيه به زن ھا اينست که  با مرد اجنبی، كمتر اختالط داشته باشند-٢

  .تواند مصروف امور اجتماعی شود می

حيا به اين معنا است كه انسان به . سومين توصيه  که برای زن ھا در شرع وجود دارد ھمانا رعايت حياء است -٣

الھی . باشد  حيا برای زن ، دارای ارزش ذی قيمت اخالقی می.خاطر ترس از آلوده شدن به گناه، خود را  نگاه کند 

  !مارا از آن برخوردار نما

 

 :گناھان زبان

 در اينجا ًا مستقلی در اين بابت دارد ولی من صرفۀ متعدد وزياد ھستند ، که ضرورت به نوشتن رسالکناھان زبان

از اين گناھان ا ر خواھيم که ما می کنم ، از پروردگاربا عظمت توفيق می  از اين گناھان اشاره تعدادیبه   ،ًامختصر

  .امين  و نجات دھد محفوظ

  :برخی از اين گناھان عبارتند از

دو زبانی، بھتان و افتراء  قذف، افشاء اسرار مؤمن، دشنام، لعن و نفرين، طعن  ، دروغ،)سخن چينی(غيبت، نمامی « 

در امور مھم و شرعی ،  مدح، اظھارغضب، غنا، کثرت مزاح و خنده، تکلم بدون علم ُو شماتت، سخريه و استھزاء،

اظھار نااميدی کردن از  دروغ بستن به خدا، کفران نعمت،تکلم بی فايده ، منکر خدا شدن، غير خدا را پرستش کردن، 

خداوند، به هللا دشنام دادن، نسبت بی عدالتی به هللا، ادعای خدائی کردن، دعای خير برای ستمگران، نفرين کردن، با 

ناحق  ب و حرام خدا را حالل دانستن ،دشمنان خدا اظھار دوستی کردن، منکر رسالت پيامبر شدن، حالل خدا را حرام
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دروغ دادن، با زن نامحرم شوخی کردن، سخن برادر ۀ ُشھادت دادن ، به پدر و مادر اف گفتن، عيبجوئی کردن، وعد

  ...وغيره  و کھانت، امر سالطين را امر خدا دانستنئیمسلمان خود را قطع کردن، پيشگو

  وما علينا اال البالغ المبين

  

  :فھرست موضعات مندرج 

   مقدمه -

  انرسالت زب -

  ت انسانـ شناخۀ زبان وسيل-

   کريمى ھاى زبان در قرآنئ زيبا-

   )صلی هللا عليه وسلم ( زبان در احاديثی نبوی-

   تمايز انسان با حيوانۀ زبان وسيل-

  ت زبانـفعـ-

  تقاضای اعضای بدن از زبان-

   درد زبان -

  کم سخن گفتن   -

  جلو زبان را بايد در اختيار داشت -

   سخن گفتنفکر کردن قبل از -

  زبان ۀمعجز-

  آفتھای زبان-

  ت ـبـيـغ-

  ئیوـگـغو در-

    گزيدن زبان  -

   رازداری -

   کتمان اسرار زنا شوی-

   حکمت دو گوش و يك زبان-

  داب سخن گفتن مؤمن مسلمانآ -

   شرعی در صحبت کردن با مادر وپدرۀ نسخ-

   شرعی درصحبت کردن زن با اشخاص نامحرم ۀنسخ -

 گناھان زبان  -

  

  مت زبان ـنع:  موضوع 

  » سعيد افغانی- سعـيـدی«  امين الدين :تتبع ونگارش 

  مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ
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  » سعيد افغانی –سعيدی «دکتور صالح الدين : مھتمم 

 فضل احمد: مصحح

 

  


