درس

 11آفت های زبان

توانایی سخن گفتن یکی از مهم ترین نعمتهای خداوند به انسان است .انسان از این طریق ،با
دیگران ارتباط برقرار میکند ،نیازها و درخواستهایش را بازگو میکند ،با دیگران مشورت میکند،
احساسات خود را بیان میکند و دیگران را راهنمایی میکند.
از سوی دیگر ،انسان گاهی نیز با سخن گفتن دیگران را اذیت میکند ،دروغ میگوید ،تهمت
میزند و گناهان متعددی را مرتکب میشود.
در واقع ،سخن گفتن شخصیت درونی انسان را آشکار میسازد.
حضرت علی
میفرماید:
هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید؛ زیرا انسان زیر زبان
خود پنهان است.

1

ف ّعالیت كالسی
به نظر شما ،نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این
دنیا و جهان آخرت دارد؟
آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده میکنند؟
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ادامه این درس ،به بررسی برخی از گناهان زبان میپردازیم که میتوانند تأثیرات خطرناکی
ما در ٔ
بر سعادت انسان داشته باشند و از سوی دیگر ترک آنها و آلوده نشدن به این گناهان موجب رستگاری
و دست یافتن به بهشت زیبای خداوند میشود:
1ــ دروغ گفتن :در سال پیش دانستیم که دروغگویی عالوه بر اینکه عذاب الهی را در روز
جزا در پی دارد ،در همین دنیا نیز سبب از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او میشود.
وسیله دروغ چیزی را به دست آورد یا قصد دارد خودش را از مشکلی
دروغگو یا میخواهد به
ٔ
رهایی بخشد .فرد دروغگو در این حالت فراموش میکند که هیچ قدرتی باالتر از قدرت خداوند نیست
و تا او نخواهد هیچ سود و ضرری به کسی نخواهد رسید.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که گاهی افراد بدون آنکه خودشان متوجه باشند
ٔ
دروغ میگویند؛ مثال ً به دلیل عالقهای که به فرد دیگری دارند ،در تعریف کردن از او زیادهروی میکنند،
یا به سبب دشمنی که با کسی دارند ،بدون اینکه حواسشان باشد ،از سر دشمنی و کینه دروغ میگویند،
در تمامی این موارد افراد با دروغ خود را در معرض گناهان فراوانی قرار میدهند.
امام حسن عسکری
میفرماید:
زشتیها همگی در خانهای جمع شدهاند که کلید آن دروغ است.

1٭

ائمه همواره تأکید داشتهاند که دروغ گفتن موجب نابودی ایمان میشود و انسان را از
حافظه انسان را ضعیف میکند و به قول مشهور،
هدایت الهی محروم میسازد .همچنین دروغ،
ٔ
«دروغگو کمحافظه است» .از سوی دیگر عادت به دروغ گفتن ،موجب فقر و تنگدستی انسان نیز
میشود؛ چرا که برکت از زندگی انسان می گریزد.
کسی میتواند دروغ گفتن را ترک کند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد.
همچنین در ترک عادت زشت دروغ گفتن ،دوری از کسانی که دروغ میگویند ،تأثیر فراوانی دارد.

بیشتر بدانیم

تعارف دروغین

تصور میکنند چون تعارف است اشکالی
گاهی برخی افراد در تعارفات به دروغ ،مطلبی را میگویند و ّ
ندارد؛ مثال ً وقتی او را به خوردن غذایی دعوت میکنند ،درحالیکه واقعاً دوست دارد از آن غذا بخورد
میگوید« :میل ندارم» گاهی هم فقط از روی عادت ،از دیگران دعوتهای بیمورد میکند و چیزی را به آنها
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٭ روایت حفظ شود.
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شیوه رفتار را تأیید نمیکنند:
تعارف میکند .در صورتی که ائمه
این ٔ
میگوید:
اسماعیل پسر امام صادق
به همراه پدرم به طرف منزل میآمدیم و یکی از اصحاب نیز همراه ما بود و با ایشان صحبت میکرد .وقتی
به خانه رسیدیم پدرم با او خداحافظی کرد و داخل خانه شدیم.
به ایشان گفتم :پدرجان ،بهتر نبود او را دعوت میکردید به خانه بیاید؟
امام فرمود :اکنون در وضعیتی نیستم که بتوانم از او پذیرایی کنم.
من گفتم :اما اگر تعارف میکردید او هم واقعاً نمیآمد.
١
امام فرمود :پسرم ،من نمیخواهم خداوند مرا از گروه تعارف کنندگان دروغین به شمار آورد.


2ــ غیبت کردن :بدگویی پشت سر دیگران و آشکار ساختن عیبهای آنان یکی از بزرگ ترین
گناهان نزد خداوند است که عذاب سخت الهی را درپی دارد .برخی از مردم به اشتباه گمان میکنند
که سخن آنها وقتی غیبت به شمار میرود که آنچه دربار ه دیگران میگویند ،واقعیت نداشته باشد ،در
نکته اصلی این است
صورتی که اگر آن مطلب واقعیت نداشته باشد هم تهمت و هم دروغ می شود .اما ٔ
که حتی وقتی ما با چشم خودمان هم چیز ناپسندی را از کسی میبینیم ،حق نداریم آن  را برای دیگران
بازگو کنیم.
درباره این عمل زشت میفرماید:
ٔ
قرآن کریم
آمـنوا ...
یا ا َُّی َ
ـها ا َّل َ
ذیـن َ

		

ای کسانی که ایمان آوردید...

عـضا
و ال َیغـتَب بَ ُ
عـضکُم بَ ً

		

و بعضى از شما غیبت بعضى دیگر را نکند

ـموه
َفـکَـ ِرهـ ُت ُ
َوا َّتـ ُقوا ال ّلٰ َه
٢
ِ ٰ
حیـم
ا َّن ال ّل َه تَ ٌ
ـواب َر ٌ

		

همه شما از این امر کراهت دارید

		

و از خدا پروا کنید،

		

که خدا توبهپذیر مهربان است

ِ
ـدکُم ا َْن یأکُـل لَحـم ا ِ
یتا آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر
ـب ا ََح ُ
َخیـه َم ً
َ َ
ا َُیـح ُّ
َ
		 مردهاش را بخورد؟
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آیه .12
.٢سوره حجراتٔ ،
ٔ

به نظر شما چرا غیبت کردن جزء گناهان بزرگ محسوب میشود و بسیار نهی شده است؟
مودت و صمیمت میشود؛ بنابراین ،تعاون و رفاقت میان
در اسالم
توصیه فراوانی به برادریّ ،
ٔ
مسلمانان اهمیت بسیاری دارد و هرکاری که سبب جدایی و دشمنی میان آنان باشد حرام است.
درباره همدیگر غیبت میکنند ،کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود
وقتی افراد
ٔ
میپرورانند و دیگر نمیتوانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند .کسانی که به غیبت گوش
میدهند نیز دیگر نمیتوانند مانند گذشته به فردی که دربارهاش بدگویی شده اطمینان داشته باشند .از
این گذشته ،کسی که اشتباهی کرده و دوست ندارد دیگران آن اشتباه را بدانند ،ممکن است به زودی
کار اشتباهش را جبران کند؛ اما همین فرد اگر بداند که همه از عیبهای او با خبر شدهاند و دیگر کسی
به او اعتماد ندارد ،انگیزهای برایش باقی نمیماند تا اشتباهش را ترک کند و به این ترتیب ،میتواند هر
گناه دیگری را نیز مرتکب شود و این یعنی نابودی و هالکت!
اشاعه کارهای ناپسند است که در این دنیا دین انسان را نابود
همچنین غیبت نوعی تبلیغ و
ٔ
میکند .خداوند در مجازات غیبت کننده ،کارهای نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده
مینویسد و توفیق انجام کارهای نیک را نیز از غیبتکننده میگیرد.
بهترین راه درمان غیبت این است که انسان هیچگاه از عیب ها و کاستیهای خود غافل نباشد ،و
به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد ،تالش کند عیوب خود را برطرف سازد.

ف ّعالیت كالسی
اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت میکنند ،چه
مسئولیتی داریم؟

بیشتر بدانیم

غیبت با دهان بسته!

اشاره دست ،یا صورت،
شایسته است توجه داشته باشیم که غیبت کردن همیشه با زبان نیست؛ بلکه گاهی یک
ٔ
یا تقلید از یک حرکت و رفتار اشخاص نیز میتواند غیبت به شمار آید:
آمد تا از ایشان سؤالی بپرسد .وقتی جواب سؤالش را از پیامبر اکرم
روزی زنی کوتاه قد نزد پیامبر خدا
دریافت کرد و برگشت ،یکی از حاضران آهسته و با اشار ه دست ،کوتاهی قد آن زن را نشان داد.
1
پیامبر رحمت فرمود :تو با این کار غیبت او را کردی.
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فحاشی و زشت گویی است .وقتی شخصی
3ــ ناسزاگویی :یکی دیگر از گناهان زبانّ ،
فحاشی میکند و نسبتهای زشت به او میدهد ،ناخواسته بذر کینه و دشمنی را در دل
نسبت به دیگری ّ
او میپاشد .بسیاری از نزاعها و درگیریها با یک دشنام آغاز میشود.
فحاشی در جامعه سبب میشود که حیا از میان برود و زمینه برای افزایش
رواج کلمات زشت و ّ
گناهان دیگر فراهم شود .به همین دلیل است که بزرگان دین همگان را از این عمل زشت نهی کردهاند.
پیامبر اکرم میفرماید:
خداوند بهشت را بر هر فحش دهندۀ بدزبان که برایش مهم نیست چه

میگوید و دیگران دربارۀ او چه میگویند حرام کرده است.

1٭

کسانی که فحش میدهند ،معموال ً وقتی این عمل زشت را انجام میدهند که:
ــ عصبانی میشوند و نمیتوانند خشم خود را مهار کنند؛ فحش می دهند و هر قدر این رفتار را
تکرار میکنند ،در آنان بیشتر به عادت تبدیل میشود.
گفته زشت آنان به
ــ قصد شوخی دارند و میخواهند دیگران را بخندانند و از اینکه دیگران از ٔ
خنده میافتند ،لذّ ت میبرند.
البته برخی نیز به دلیل تربیت نادرست ،سخنان زشت را به زبان میآورند و این کار برای آنان
تبدیل به عادت شده است.
فحاشی چیست؟
به نظر شما راه درمان بیماری ّ
علمای اخالق برای ترک این عادت ناپسند که موجب آلودگی روح انسان و دوری او از سعادت
میشود ،راهکارهایی ارائه کردهاند که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم:
ــ دوری از کسانی که فحش میدهند و عادت به این کار دارند.
ــ اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام میدهند.
ــ توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف میشود و در نهایت نیز
رستگار نمیشوند.
در این صورت است که انسان میتواند با عادت دادن زبان خود به کلمات زیبا و دلنشین و پی  بردن
به زشتی فحش ،برای همیشه آن را ترک کند.
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٭ حفظ شود.

ف ّعالیت كالسی
به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد،
چیست؟

بیشتر بدانیم

همه به او میگفتند« :رفیق امام صادق

»

آن روز هم مثل همیشه در راه با امام صادق

صحبت میکردند که وارد بازار شدند .خدمتکارش

میانه راه ناگهان برگشت و پشت سرش را نگاه کرد ،اما خدمتکارش را
نیز پشت سر آنها حرکت میکرد .در ٔ
ندید .مقداری که راه رفتند دوباره برگشت ،ولی باز هم خبری از خدمتکارش نبود .وقتی برای سومین بار
پشت سرش را نگاه کرد و باز هم او را ــ که حواسش به مغازهها بود و کمی عقب مانده بود  ــ ندید خیلی
عصبانی شد .کمی بعد وقتی چشمش به خدمتکارش افتاد با خشم دشنام زشتی به پدر و مادر او داد و گفت:
«تا حاال کجا بودی؟»
تا این جمله از دهانش خارج شد ،امام صادق

دستش را به عالمت تعجب بلند

کرد و بر پیشانی خود زد و فرمود:
سبحان اللّه؛ تو به او و خاندانش چنین دشنامی میدهی؟ من تو را
به تقوا و پرهیزکاری می شناختم .اما اکنون معلوم شد که در تو تقوایی
نیست.
مرد فور ًا جواب داد:

ای فرزند رسول خدا ،این
مرد اهل سرزمینهای کفر
است و پدر و مادرش نیز
اهل آنجا هستند .آنها
اصال ً مسلمان نیستند.

93

امام باز هم او را نصیحت کرد ،اما آن مرد زیر بار نمی رفت.
فحاش است و نه تنها از عمل زشت خود پشیمان نیست؛ بلکه از این
پس از اینکه مشخص شد او فردی ّ

کار دفاع هم میکند ،امام از او جدا شد و دیگر کسی او را با امام صادق

ندید.

1

خودت را امتحان كن
1ـ دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید.
2ـ رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت؟
3ـ چه راهکارهایی برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد؟

پیشنهاد

پرسشهای زیر را با دقت بخوانید:
1ــ کسی که از روی غفلت مرتکب غیبت شدهاست ،چگونه میتواند این گناه بزرگ را جبران کند؟
2ــ آیا مواردی وجود دارد که بازگویی عیبهای افراد جایز شمرده شده باشد؟

درباره این پرسشها با افراد آگاه گفت وگو کنید و در جلس ه بعد ،پاسخ را برای همکالسی هایتان بخوانید.
ٔ
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له
ای
�خدا ی�ا،

ک
ت�و �خ ب
و� می دا� ن ی �ه
غ گ
ردو� � ف� ت�ه ام،
گاهی
�غ ی ک
� �ردهام،
گاهی � ب� ت
گ
گ
گاهی � به د ی��ران �ن اس�ز ا � ف� ت�ه ام،
گ
ک
�.
� و � ن�اه اس ت
و می دا ن�م �ه همه ا ی��نها ن��ز د ت�و ز� ش� ت

مهر�با�ن ا،
ک
ک
گ
ی�اری ام � ن ت �ا یه��چ گاه تمر�� ب
� یا� ن � ن�ااهن ن� ش�وم
ک
گ
گ
و ا�ر � به خ� طا تمر�� ب
� زا� آ�ن � به سوی ت�و ب� زا��ردم؛
� ش� دم � ،به سرع ت
ک
�ی
ی�اری ام � ن ت�ا ق� ب�ل زا� هر س� خ ن� ی رد ب�ارهٔ آ ث�� ش
ار�   ب � ی� ن� د ش�م.

		
		

�خدا ی�ا،
� اهی �خود ب� پ� ز
� به م ن ت�و ف� ی� ق� ده � به اصالح ع ی� ب
ردا�م،
گ
ت �ا زا� پ�ردا�خ ت� ن � به ع ی� ب
� اهی د ی��ران ب� زا� ما ن�م و مردم ،زا� م ن و ز� ب�ا ن�م رد آ�سا�ی ش� ب�ا ش��ن د.
تو هم اگر می خواهی چند کالم با پروردگارت سخن بگو.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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