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 ١٦دسمبر ٢٠١٦

زبان

زبان وسيلۀ بدبختی و خوشبختی انسان را فراھم میآورد .اگر انسان زبان خود را در اختيار داشته باشد وبا نيروی تعقل
و تدبير ،آن را به کنترول خود درآورد ،به طور يقين که از بسياری مفاسد و گناھان در امان خواھد ماند .
علماء می گويند که از اسباب شقاوت و سعادت انسان ،زبان است .اگر انسان كنترول زبان خويش را به دست نگيرد،
انسان را به »اسفل السافلين« می کشاند و اگر زبان در كنترول انسان باشد ،مقام و منزلت انسان را به »اعلي عليين«
ميرساند .
زبان يگانه عضوی اساسی بدن است که منشأ بسياری از گناھان و انحرافات شده می تواند .
از زبان میتوان برای شھادت حق و نا حق ،حفظ آبرو و بیآبروئی ،دروغ و صداقت ،غيبت و سکوت ،تھمت و
واقعيت استفاده کرد .انسان بدزبان در نظر ديگران متنفر است و ھمگان از نيش زبانش که چون شمشيری برنده و تيز
است ،فرار میکنند .با اين وصف ،سعادت انسان در گرو آن است که از ّ
شر زبان به خدا پناه ببرد و آن را به کنترول
خود درآورد.
زبان وسيله ای است كه اگر براي خيرونيكي استفاده گرددشخص راحفظ كرده به بھشت می رساند واگر ھمين زبان
برای شروبدی استفاده گردد  ،انسان را به ھالكت ونابودی می كشاند  .بنابر اھميت که زبان در شخصيت انسان
دارد ،پروردگاربا عظمت در )آيت  ٣٣سورۀ احزاب در خطاب به ھمسران پيامبر اسالم محمد صلی ﷲ عليه وسلم می
فرمايد» :باصدای نرم به گونۀ ھوس انگيزسخن نگوئيد كه بيماردالن درشما طمع كنند )بلكه(برخوبي وشايستگي سخن
بگوئيد« .
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قليل الكالم ....و
الصميت ُ ....
در حديث پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم دربارۀ مؤمن ميفرمايند كه  » :المؤمن ....طويل ُ
ّ
السباب« )مؤمن سكوت طوالني دارد وقليل سخن است يعنی په اصطالح کم سخن است ،و بد زبان نيست(
ّ
ُ
بالطعان و ال ّ ّ
اللعان و ال الفاحش
المؤمن
و ھمچنين پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در مورد صفت مؤمن می فرمايد » :ليس
و ال البذيء« مؤمن طعنهزن و لعنتكننده و بدگو و بدزبان نيست و باز می فرمايد »مؤمن« سخنش را مي سنجد و بعد
ازسنجش آنرا به زبان می آورد  .و ماعلينا اال البالغ المبين
تتبع ونگـارش :
الحاج داکترامــيـن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان و مسؤول مرکز کلتوری دحق الره-جرمنی
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