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تحلیل مسأله عفّت کالم در آموزههای قرآن کریم
آمنه مقدّم  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1سطح دو (کارشناسی) حوزه علمیّه خواهران ،مدرسه امام خمینی ،پژوهشگر
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
عفّت کالم یعنی بودن حالتی در نفس که باعث مبرا شدن ابزار بیان افکار از چیرگی شهوات است نگاه حاکم نگاه اخالق
کاربردي و حکمت عملی است .هدف تبین عفّت کالم قرآن و راه هاي نیل به آن است .اجتماع براي دوري از تحریف ارزش ها
نیاز دارد به اینکه این موارد را لحاظ کند .عفّت زمانی حاصل میشود که انسان از حیث کم و کیف مطیع فرمان هاي عقالنی
باشد و یکی از آنها فرامین قرآن است .قرآن به عنوان کتاب انسان سازي آدابی دارد براي مودب کردن انسان .اگر قرآن به عفّت
کالم و سخن امر میکند خود نیز باید پايبند به این باشد .مصادیق آفات سخن(کذب ،سب و استهزا) ذکر شدهاند؛ به اصالح
تعابیر(راي از احکام دین ،افشاي اسرار ،اُف گفتن به پدر و مادر و ...نکته سنجی) امر شده .اصالح تعبیرها در قرآن به حدي
است که تعابیري را براي تعابیر دیگر جایگزین قرار داده است تا فرهنگ و ارزش برتر جامعه شود .قرآن برنامه زندگی براي
انسان میچیند انسان را به قول سدید ،لین  ،میسور امر می کند تا گام به گام به جامعه انسانی نزدیک تر شوند.
واژههای کلیدی :عفّت ،کالم ،ادب الهی ،آداب گفتگو
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مقدمه
عفّت کالم و کنترل زبان از چیرگی خواسته هاي نفسانی معناي عفّت کالم است که در علم اخالق و حکمت به آن پرداخته
شده است و جزو اخالق کاربردي است .با بیان آفات زبان که منافی عفّت کالم است و اصالح تعبیرها و راه کار هایی براي
تقویت عفّت کالم در قرآن می توان جایگاه عفّت کالم در قرآن را بیان داشت .هدف از تحقیق بیان ویژگی عفّت کالم در همه
نمودهاي کالم اعم از گفتار و نوشتار است .زبان انسان میتواند نقش مثبت و منفی در سرنوشت او داشته باشد .از این رو سخن
و کالم مهمترین ابزارهاي هدایتی و انتقال حقایق و علوم و ترویج خوبیها و باز -دارنده از بديها ایجاد کننده صدق و راستی و
وسیله ذکر و عبادت محسوب میشود و از سوي دیگر در به اصالح تعابیر(راي از احکام دین ،افشاي اسرار ،اُف گفتن به پدر و
مادر و ...نکته سنجی) امر شده .اصالح تعبیرها در قرآن به حدي است که تعابیري را براي تعابیر دیگر جایگزین قرار داده است
تا فرهنگ و ارزش برتر جامعه ریت لسان و حفظ آن چگونه است آداب و شیوههاي صحیح و درست آن چیست؟ براي پاسخ به
این سوال ضروري است که راهکارهایی نیز بیان شود .سیره تاریخی موضوع عفّت گواه دیدگاههاي متفاوت است .کتابهایی که
در زمینهي عفّت به نگارش در آمده اند .در کتاب اخالق در قرآن از نویسنده مکارم شیرازي ،کتاب نگاهی دوباره به تربیت
اسالمی از نویسنده خسرو باقري ،کتاب میزان الحکمه از نویسنده محمدي ري شهري و  ....با رجوع به سایتهاي پژوهشی
معتبر درمی یابیم که درباره مسأله پژوهشی با مشخصات ذیل ارائه شده است .در تحقیق حاضر ابتدا به صورت مختصر تعریف
عفّت کالم ،ادب الهی در تبیین معارف الهی(عقاید ،اخالق ،احکام) نقش قرآن در اعتدال بخشیدن به کالم و بیان ،اصطالح
تعبیرها ،شناسایی درد ها و طرح گفتاردرمانی ،آموزش شیوه صحیح سخن گفتن و ارائه الگو ،راههاي اصول به عفّت کالم اشاره
شده است.
 .1مفاهیم
.1-1

عفّت در لغت و اصطالح

عفّت از ریشه (عَ .فَ .فَ) است .در معناي لغتی عفّت آمده  «:العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة ...و اصله
االقتصار علی تناول الشیء القلیل الجاري مجري العفافه و العفة اي البقیة من الشیء او مجري العفعف و هو ثمر االراك؛ عفّت
بروز حالتی براي نفس است که به واسطه آن از چیرگی خواستههاي نفسانی(شهوتها) جلوگیري میشود .ریشه این واژه در
بسنده کردن بر چیز اندك نهفته اس ت که یا از عُفافه و عُفَه به معناي ته مانده چیزي است و یا از عفعف است که میوه گیاه تلخ
و شور مزه است1 ».هر چند ریشه«عفّت» در بسنده کردن به امور مادي مانند خوراکیها است ،ولی این معنا توسعه یافته و در
امور نفسانی به کار رفته است؛ به این معنا که نفس در بهرهمندي از خواستههایش به آن چه عقل و شرع حکم میکند ،بسنده
کند و از آن منحرف نگردد ،شاید از همین رو ،عالمان علمِ لغت ،عفّت را به معناي بازداشتن معنا کردهاند .در اقرب الموارد آمده
است «:عف الرجال عَفاً و عفاف ًا و عفافة و عفة :کف عما ال یحل و ال یجمل قوالً او فعالً و امتنع؛ مردان عفّت ورزیدند ،یعنی
خودشان را از آن چه که در گفتار و کردار حالل و شایسته نیست ،باز

داشتند»2

 .1راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن الکریم ،ص.573
 .2الخوري الشرتونی ،اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد  ،ج ،2ص.803
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عفّت اصطالحی است که در علم اخالق از آن بحث می شود .عالمان اخالق تعبیرهاي همسانی درباره آن ارایه دادهاند .بنابراین
عفّت در بیان علما اخالق عبارت است از « (العفه) انقیاد قوه الشهوه للعقل فی االقدام علی ما یأمرها به من المأکل و المنکح
کمّاً و کیفاً ،و االجتناب عما ینهاها عنه و هو االعتدال الممدوح عقالً و شرعا؛ عفّت آن است که قوه شهویه در خوردن و نکاح
(امور جنسی) از حیث کم و کیف مطیع و فرمانبر عقل باشد و از آن چه عقل نهی میکند اجتناب نماید و این همان حد
اعتدال است که عقل و شرع پسندیده
.1-2

است3 ».

کالم در لغت و اصطالح

کالم در لغت به معناي « اَلْکلْمُ :التأثیر المدرك بإحدى الحاسّتین ،فَالْکَالَ ُم :مدرك بحاسّة السّمع،و الْکَلْمُ:بحاسّة البصر،؛ اَلْکلْ ُم
همان تاثیر مدرك با یکی از حس ها است و فَالْکَالَمُ درك شده با حس شنیدار و الْکَلْمُ :درس شده به واسطه حس دیدار

»4

کالم در لغت به معنی درك شده با حس شنیدار است .چرا که (ك ل م) که ریشه است آشکار کردن آنچه که در باطن از افکار
و نیت ها است به هر وسیله که باشد .کالم در اصطالح قرآن (ك ل ا م ) وقتی الف در وسط ریشه باشد بر کلمه و ابزاري که
در آن استمرار است اطالق می شود و منطبق میشود بر کالمی که واژهي آن مصطلح
.1-3

است5.

ادب الهی در لغت و اصطالح

در لغت نامه دهخدا درباره معناي لغوي ادب آمده است :کلمات لغویین در معناي لغوي ادب نزدیک به یکدیگر است .ادب در
لغت به معنی ظرف و حسن تناول است و ظرف در این جا مصدر است؛ به معنی کیاست مطلق یا ظرافت در لسان یا براعت و
ذکاء قلب یا حذاقت .به تعبیر بعضی نیک گفتاري و نیک کرداري ،و بعضی ادب را در فارسی به فرهنگ ترجمه کرده و گفتهاند
ادب یا فرهنگ به معنی دانش است و با علم چندان فرقی

ندارد6.

در تعریف اصطالحی ادب آمده است :ادب عبارت است از شناسایی چیزي که به توسط آن احتراز میشود از انواع خطا و این
معنی عرفی منقول از ادب به معنی حذاقت و یا براعت و ذکاء قلب و امثال آنهاست و برخی گویند ادب ملکهاي است که
صاحبش را از ناشایستیها نگاه

میدارد7.

 .3نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص .15
 .1راغب اصفهانی  ،حسین بن محمد  ،مفردات الفاظ القرآن ،دارالشامله ،بیروت ،بی تا  ،ص 722
 .5مصطفوي ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،10ص.119
 .6علی اکبر دهخدا ،لغت نامه دهخدا ،ج ،5ص.1547
 .7همان ،ص .1547
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 .2ادب الهی در تبیین معارف الهی(عقاید ،اخالق ،احکام)
مهمترین اصول عقاید اصول سهگانه دینی(توحید ،نبوت ،معاد) است .نوع دیگري از عقاید نیز هست که فرع بر این عقاید
است .برخی از این عقاید عبارت است از لوح و قلم ،قضا و قدر ،مالیکه و عرش و کرسی ،آفرینش آسمان و زمین و مانند
.2-1

اینها8.

عفّت کالم در بیان توحید

توحید باور داشتن به وجود و یگانگی خداي یگانه است؛ خدایی که آفریدگار هستی و آراسته به صفات کمال و منزه از نیستی
و دیگر صفات نقش است .بدین سان توحید اعتقاد داشتن به کمال خدا در ذات و صفات خواهد بود .ادب الهی در توحید این
گونه است که قرآن مجید از انسانها میخواهد که پروردگار را با اسماي حسنی بخوانند و از نسبت دادن خداوند به اسمهایی
که کافران و منحرفان(مشرکین ،یهودیان ،مسیحیان) به خدا نسبت میدهند ،برحذر میدارد 9.بنابراین ،خواندن خداوند با
اسماي حسنی و ترك سخنانی که کافران به خداوند نسبت میدهند ،نمایانگر پیراستن سخن از ویژگیهاي قولی گروهی ،و
آراستگی کالم به اسماي حسناي الهی می باشد .این همان چیزي است که از آن به عفّت کالم یا آراستگی گفتار تعبیر کردیم.
« وَلِلّهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُو ُه بِهَا وَذَرُواْ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمَآئِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ؛ و نامهاى نیکو به خدا اختصاص
دارد پس او را با آنها بخوانید و کسانى را که در مورد نامهاى او به کژى مىگرایند رها کنید زودا که به[سزاى] آنچه انجام
مىدادند کیفر خواهند
.2-2

یافت10 ».

عفّت کالم در بیان نبوت

قرآن مجید با بیان تاریخ زندگی پیامبران گذشته آنان را با بهترین و زیباترین وصفها که مقام یک رسول الهی است معرفی
کرده و رذیلتها و اوصافی را که با مقام فرستاده پروردگار سازش ندارد ،از آنها برکنار دانسته است .به رغم این مطلب قرآنی
متاسفانه چهره پاك انبیاء و رسوالن الهی در طول تاریخ ،با انواع تهمتها ،افتراها ،دروغها و نسبتهاي ناروا به گونهاي دیگر
معرفی شده

است11.

 .8طباطبایی،سیدمحمدحسین قرآن در اسالم ،ص.15
 .2شعرانی  ،نثر طوبی  ،ج ،2ص 289
 .10اعراف :آیه.180
11
https://b2n.ir/g41420
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.2-3

عفّت کالم در بیان معاد

معاد یکی از اصول عقاید است معاد یعنی اعتقاد داشتن به زنده شدن حتمی مردگان از سوي خدا در روز رستاخیز که به
منظور حسابرسی و پاداش به نیکوکاران و کیفر به بدکاران رخ میدهد .خداوند دلیل انکار معاد را که بیان می کند می

گوید12

اینها می خواهد راه خود را باز کند با کلمات مودب این سخن را مطرح می کند می تواند از واژه هاي با بار منفی نیز استفاده
کند ولی این کار را نکرده است « أَ یحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظا َمهُ .بَلی قادِرِینَ عَلی أَنْ نُسَوِّي بَنا َنهُ .بَلْ یرِیدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ
أَمامَهُ ،آیا انسان چنین میپندارد که استخوانهایش را (پس از متالشی شدن) جمع نخواهیم کرد؟ چرا (این کار را خواهیم کرد
در حالی که) تواناییم که سر انگشتانشان را (مانند اول) هموار سازیم .بلکه انسان میخواهد جلوي خویش را باز کند

»13

 .3ادب الهی در تبیین معارف الهی اخالقی
اخالق در دین اسالم از دانشهاي ضروري دانسته شده است .پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله) فراگیري سه علم را الزم دانسته
است«:إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَ ْو سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْل؛14همانا علم سه چیز است :آیه محکم،
فریضه عادله ،سنت پا برجا ،و غیر از اینها فضل است».
دانشهایی که فراگیري آن بر هر فرد مسلمان الزم است سه علم میباشد -1 :اصول عقاید  -2علم اخالق و فروع آن -3
احکام شریعت؛ سعی مسایل حالل و حرام فراگیري دیگر علوم براي انسان ،فضیلت و برتري

است15.

 .4ادب الهی در تبیین احکام
در احکام و دستورها و قوانین الهی افزون بر این که بایدها و نبایدها و معرفی ارزشها و ضد ارزشها مطرح است ،شیوه
ممتازي نیز هست که کالم الهی را از احکام بشري جدا میسازد و آن این که قرآن داراي استواري و زیبایی لفظ همراه با معانی
ژرفی است و هر لفظی از آن در جایگاه شایستهاش قرار دارد.
هر واژه اي در کنار واژگانی که با آن هماهنگی و تناسب دارند مرتب شده است .که در چینش و گزینش واژگان قرآنی به
گونهاي است که گفته اند اگر لفظی از قرآن گرفته شود ،سپس در تمام زبان عربی جست و جو کنیم که مانند آن را در جایگاه
ویژهاش قرار دهیم هیچگاه چنان لفظي را نخواهیم یافت و یا اگر بخواهیم واژهاي را پس و پیش کنیم یا لفظ دیگري را

12
https://b2n.ir/r27154

 .13قیامت5-3:
 .14کلینی  ،اصول کافی ،ج ،1ص.32
 .15کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص .38حائري تهرانی ،مهدي(اخالق نظري) – عبداهلل شبر(اخالق عملی)  ،بنیادهاي اخالق اسالمی
( ترجمه کتاب اخالق) ،ج ،2ص31
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جایگزین آن کنیم ،مقصود کالم خلل ،و در نظم آن ناهماهنگی ایجاد میشود .نمونه فقیهان ،در بیان برخی مسایل احکام از
اصطالحهایی مانند غائط ،دخول ،لمس و  ...استفاده میکنند تا بیان فاقد حیا

نباشد16.

 .5تأثیر قرآن در اعتدال بخشیدن به کالم و بیان
قرآن کتاب انسانسازي و افزون بر این که آدابی براي افراد انسانی در آن آورده شده است ،خود نیز به آدابی آراسته است .اگر
قرآن انسان را به آراستن سخن فرا میخواند ،خود نیز بدان پاي بند است همان گونه که پیشتر آورده شد ،قرآن در مساله
توحید ،انسان را به ناامیدي اسماي حسنی الهی فرا

میخواند17.

از سوي دیگر ،خود قرآن بارها خداوند را با اسماي نیک توصیف میکند و یا در مورد انبیاء ما را به اکرام و ادب در برابر آنها
دعوت میکند .براي مثال ،خداوند مومنان را از صدا زدن پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم) آنگونه که در میان آنان معمول
است ،نهی

میکند18.

و خود نیز آن جناب را به نکویی یاد می کند .یا در مسایل اخالقی ما را از دروغ ،بدگویی و ناسزاگویی و .....برحذر میدارد ،هم
چنان که در سراسر قرآن حتی یک مورد دروغ یا اختالف و یا بدگویی و ناسزاگویی و  ....دیده نمیشود .قرآن در بیان مسایل
احکام و همانند آن در جاهایی که نیاز به کنایهگویی است که آشکارا بیان نکرده است و با اشاره به ما میفهماند که ما نیز آن را
رعایت کنیم .حضرت علی(علیهالسالم) در این زمینه میفرماید« :آگاه باشید! این قرآن پند دهندهاي است که انسان را
نمیفریبد ،هدایت کنندهاي است که گمراه نمیسازد و سخنگویی است که هرگز دروغ

نمیگوید19».

شیوه پیامبران الهی که رساندن آداب الهی را بر عهده دارند نیز چنین است .در هیچ جایی از قرآن نیامده است که پیامبري
در رفتار و گفتار خود ،برخالف ادب الهی عمل کند .جز این نیز نمیتوان از آنان انتظاري داشت؛ زیرا آنان به ادب الهی
آراستهاند.
این نوع پایپندي قرآن و پیامبران به آداب و اخالق ،در جامعه بشري تاثیر شگرفی نهاده است .قرآن پس از شناسایی ضعف و
درد جامعه و انحرافهاي آن ،با روشهاي گوناگونی در اصطالح آن همت میگمارد .این توجه قران موجب تاثیرپذیري مردم از
آن شده است .براي مثال ،خداوند در بهشت افزون بر این که براي پرهیزکاران باغها و چشمههایی فراهم کرده و آنها را با
خطاب «ادْخُلُوهَا بِسَالَمٍ» گرامی داشته است و درادامه میفرماید « :وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ ِإخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ

مُّتَقَابِلِی؛ 20.

هرگونه حسد و کینه و دشمنی را از سینه آنها بر میکنیم(و روحشان را پاك میسازیم)؛ در حالی که همه برابرند ،و بر
تختها روبهروي یکدیگر قرار دارند ».از این آیه برداشت میشود که دشمنی و کینهورزي از جمله دردها و انحرافهاي جامعه
.16داوري دولت آبادي ,اسماعیلی مقدم,خانی مقدم ،عفّت کالمی زبان قرآن در حوزة مسائل جنسی و آموزه هاي تربیتی آن
(مطالعة موردي  :سوره مبارکه یوسف (علیه السالم)) ،ص 20
 .17اعراف :آیه.180
 .18حجرات :آیه.20
 .19نهج البالغه ،خطبه.176
 .20حجر :آیه.47
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بشري است و موجب از همگسیختگی شیرازه جامعه میگردد .به همین سبب پرهیزکاران از این گونه انحرافها در امان هستند
و خداوند نیز در آخرت این صفت را از آنان می زداید .پیام این آیه تاثیر زیادي بر فرهنگ مردم گذاشت .بعدها مسلمانانی(در
مدینه) مفهوم این آیه را در دعاي خود گنجانید تا مشمول عنایت الهی گردند و در بهشت ،غل و کینه و دشمنی از قلبشان
زدوده و از اختالف و دودستگی در دنیا رهایی یابند.
نمونه دیگر درباره تاثیر قرآن بر گفتار و اعتقاد انسانها این است که در آیات فراوانی به این نکته اشاره شده است که همه آن
چه هست ،از آن خداست و به سوي خدا باز میگردد «.لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ األمُورُ؛21پادشاهی آسمانها و
زمین از آن اوست وهمه کارها به سوي او باز میگردد ».این مفهوم در جانهاي مومنان ریشه دوانیده است .هنگامی که
مصیبتی به آنان میرسد ،به خاطر اعتقاد کامل به اصل«از اویی» و« به سوي اویی» هیچگاه ناله و زاري نمیکند و همچنان بر
پایداريشان افزوده میشود و این اعتقاد بر زبان آنان جاري میگردد.
«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ؛22آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان رسد ،میگویند :ما از آن خداییم،
و به سوي او باز میگردیم! » این ها دو نمونه از آیات قرآنی بود ،که پس از نزول در درون جامعه ،انسانها خود را به پیروي از
ادب و اخالق آن ملزم دانستند ،تا جایی که عالمان و دانشمندان دینی واژگان قرآنی را در گفت و گوهاي درسی و نگارش کتاب
به کار برده اند .براي نمونه فقیهان ،در بیان برخی مسایل احکام از اصطالحهایی مانند غائط ،دخول ،لمس و  ...استفاده میکنند
و حتی در عرف هم چنین به کار میبرند که این ناشی از تاثیرپذیري عمیق از فرهنگ قرآن است.
.5-1

گام اول :بیان آفت زبان و سخن

آفتهاي سخن در قرآن عبارت است از  -1تغییر به راي در احکام دین  -2افشاي اسرار  -3اُف گفتن به پدر و مادر  -4سخن
بیهوده  -5نجواي نکوهیده  -6بلند کردن صدا  -7پرسشهاي بیجا  -8نفاق و دورویی در سخن گفتن  -9سخنچینی -10
یکدیگر را با القاب زشت نام بردن  -11غیبت کردن  -12غلو در دین  -13منت و آزار .چون قرآن از سوي پروردگار جهانیان
آمده و راهنماي الهی بشر است شایستگی نقد گفتار نیک و بد را دارد .از این رو قرآن میزان است که خوب و بد سخن گفتن به
آن سنجیده میشود.
 .5-1-1کذب
دروغ از بدترین گناهان«ال سُوءَ أسوَأُ مِن الکذبِ؛23هیچ بدى اى بدتر از دروغ نیست ».بدترین گفتار «:وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْکَذِبُ؛24که
بدترین گفتار دروغ است».

 .21حدید :آیه.5
 .22بقره :آیه .156
 .2محمدي ري شهري ،میزان الحکمه ،ج ،8ص.342
 .24نهج البالغه ،خطبه.84 ،
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و کلید گناهان«:جُعِلتِ الخَبا ِئثُ فی بَیت وَ جُعِل مِفتاحُهُ الکَذِبَ؛25تمام پلیديها در خانهاي قرار داده شده و کلید آن
دروغگویی است».
شمرده می شود بدترین دروغ نیز ،دروغی است که به خداوند نسبت داده میشود «:فَمَنْ أَظْلَ ُم مِ َّمنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا أَ ْو
کَذَّبَ بِآیَاتِهِ؛26چه کسی ستمکارتر است از آنها که به خدا دروغ میبندند ،یا آیههاي او را دروغ میشمارند؟!»
 .5-1-2سخریه و استهزاء
این دو واژه معموال به یک معنا به کار می رود ،که همان مسخره کردن همراه با خوار کردن و کوچک شمردن دیگري است.
برخی میان این دو فرق گذاشتهاند .درباره فرق میان این دو در فروق اللغات آمده است:
در سخریه فرد(با رفتار و گفتار) خواستار کوچک شمردن و زبونی شخص دیگر است ،ولی در استهزا فرد با گفتار و سخن،
 27با این تفکیک ،سخریه از استهزا عامتر است .به هر حال ،در قرآن سخریه نهی
خواهان کم ارزش کردن طرف مقابل است.
 28استهزا نیز نکوهش شده است؛29ولی در برخی موارد در قرآن ،استهزا و سخریه به خداوند نسبت داده شده است؛ حال
شده و
آن که این ها رفتارهایی هستند که ناشی از جهل و نادانی و خالف حقیقت است که از خداوند حکیم صادر نمیشود .همچنان
ن
ن أَکُونَ مِ َ
که موسی در جواب بنیاسراییل که میگفتند «أَتَتَّخِذُنا هُزُوا؛ آیا ما را مسخره میکنی؟» فرمود «:أَعُوذُ بِاللّهِ أَ ْ
الْجاهِلینَ؛30به خدا پناه میبرم از این که از جاهالن باشم».
 .5-1-3سبّ
براي روشن شدن مفهوم سبّ این واژه را در کتابهاي حدیثی ،اخالقی و برخی شرحهاي نهج -البالغه بررسی میکنیم .در
تعریف سبّ آمده است سب در لغت به معناي شتم و دشنام دادن است؛ مانند این که به کسی این صفتها نسبت داده شود:
شراب خوار ،رباخوار ،ملعون ،خائن ،فاجر ،فاسق ،اال غ ،سگ ،توله سگ و مانند آن و یا به کسی گفته شود اعور(یک چشم)،
اعمی(نابینا) ،اجذم و ابرص (نوعی بیماري) و مانند آن .هم چنین تهمت زدن و نسبت ناروا دادن (قذف) و مانند

 .25نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص.334
 .26اعراف :آیه.37
 .27الحسینی الموسوي الجزائري ،فروق اللغات فی التمییز بین مفاد الکلمات ،ص.147
 .28حجرات :آیه.11
 .29یس :آیه.30
 .30بقره :آیه.67
 .31هاشمی خویی ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغه ،ج  ،13ص.83
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 .5-2گام دوم :اصالح تعبیرها
قرآن افزون بر آسیب شناسی سخن ،در مقام اصالح برخی سخنان نیز بر آمده است .نکته سنجی قرآن تا آن جا است که با
برداشتن تعبیري و جاي گزین کردن تعبیري دیگر ،گونه اي فرهنگ و ارزش برتر به جامعه القا می کند .نمونه اي از این گونه
آیات را یادآوري می کنیم:
 .5-2-1کشته در راه خدا را مُرده نخوانید!
«وَال تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبیلِ اللّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لکِنْ ال تَشْعُرُونَ ؛32و به آنها که در راه خدا کشته میشوند ،مرده
نگویید! بلکه آنان زندهاند ،ولی شما نمیفهمید!»
خداوند از کشته شدگان در راه خدا ،به أحیأ(زندگان) تعبیر میکند و با برداشتن واژه اموات (مردگان) و جاي گزین ساختن
واژه«احیأ» ،فرهنگ شهادت طلبی را در جامعه اسالمی ایجاد می -کند .با چنین دیدگاهی ،مردان حق مدار ،براي پاسداري از
حریم الهی جان خود را تقدیم پروردگار میکنند و به راحتی از دنیا میگذرند و به وعده الهی که«عِنْدَ رَبِّهِ ْم یُرْزَقُونَ؛» 33است
امید و ایمان راسخ پیدا میکنند.
 .5-2-2بگویید اسالم آوردیم نه ایمان!
ت اْألَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَ ْم تُومِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا َیدْخُلِ اْإلیمانُ فی قُلُوبِکُ ْم وَ إِنْ تُطیعُوا
«قالَ ِ
ن أَعْمالِ ُکمْ شَیْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ؛34عربهاي بادیه نشین گفتند :ایمان آوردهایم! بگو :شما ایمان
اللّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْکُ ْم مِ ْ
نیاوردهاید ،ولی بگویید اسالم آوردهایم .هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است! و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید ،چیزي از
پاداش کارهاي شما را فروگذار نمیکند ،خداوند ،آمرزنده مهربان است» .
در این آیه مرز میان اسالم و ایمان از هم جدا شده است .امام باقر(علیه السالم) درباره فرق ایمان و اسالم فرمود :ایمان آن
است که در دل جاي گیرد و بنده را به سوي خداي عز و جل بکشاند ،و اطاعت خدا و گردن نهادن به فرمانش آن را تصدیق
کند ،ولی اسالم گفتار و کردار ظاهري است که هر مسلمانی آن را دارد .به وسیله آن جان ها محفوظ میماند و میراث پرداخت
میشود و نکاح روا می گردد و آنان بر نماز و زکات و روزه و حج اجتماع میکنند .از این رو ،از کفر خارج گشته ،به ایمان
منسوب میگردند .اسالم شریک ایمان نیست ،ولی ایمان با اسالم شریک میگردد و در گفتار شهادتین و کردار(عمل به
 .35روش قرآن این است که هر کسی را با توجه به شایستگیهایش وصف میکند .آن که ایمان در
مقررات) هر دو گرد میآیند
قلبش رسوخ کرده را مؤمن مینامد و آن را که تنها اسالم آورده و به انجام تکالیف الهی ملزم است ،ولی از عمق جان به انجام
آن راضی نیست ،مسلمان می خواند .شاید بتوان از آیه استفاده دیگري نیز کرد و آن این که باید هر شخصی را با توجه به
 .32بقره :آیه.154
 .33آل عمران :آیه .169
 .34حجرات :آیه 14
 .35کلینی ،االصول الکافی ،ج  ،2ص .26
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شایستگی هایش توصیف کرد .بدون این که در توصیف او اغراق شود .باید چهره واقعی هرکس آن چنان که هست ،نمایان شود
و همین طور هر کسی هم که گناهی مرتکب شد ،نباید زشتی هاي دیگري را نیز به او نسبت داد.
 .5-2-3گفتن «ان شاء اللّه » و تکیه به اراده خدا
« وَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنّی فاعِلٌ ذ ِلکَ غَدًا إِالّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذانَسیتَ وَ قُلْ عَسی أَنْ یَهْدِ َینِ رَبّی ِألَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَدًا؛ و
هرگز در مورد کاري نگو :من فردا آن را انجام میدهم مگر این که خدا بخواهد! و هرگاه فراموش کردي(،جبران کن) و
پروردگارت را به خاطر بیاور؛ و بگو :امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت

کند36 »!.

بر اساس این آیه ،باید انسان در انجام کارها ،اراده خدا را در نظر داشته باشد و با توکل بر خدا و با گفتن«إن شاء اللّه» ـ که با
قلب هماهنگ باشد ـ کارها را به انجام

رساند37.

 .5-2-4تحریف سخنان دیگران ممنوع!
صیْنا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَیًّا ِبأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِی الدِّینِ
«مِنَ الَّذینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَ َ
وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُواسَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْ َمعْ وَ انْظُرْنا لَکانَ خَیْرًا لَهُمْ وَ َأقْوَمَ َو لکِنْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِکُفْرِهِ ْم فَال یُومِنُونَ إِالّ قَلیالً؛ بعضی از یهود
سخنان را از جاي خود ،تحریف می -کنند؛ وبه جاي این که بگویند :شنیدیم و اطاعت کردیم ،میگویند :شنیدیم و مخالفت
کردیم! ونیز میگویند :بشنو! که هرگز نشنوي! و براي مسخره کردن میگویند :راعنا[ما را احمق کن!] تا با زبان خود ،حقایق را
بگردانند و در آیین خدا ،طعنه زنند .ولی اگر آنها(به جاي این همه لجاجت) میگفتند :شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و سخنان ما
را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقایق را درك کنیم ،براي آنان بهتر ،و با واقعیت سازگارتر بود ،ولی خداوند ،آنها را به سبب
کفرشان ،از رحمت خود دور ساخته است؛ از این رو ،جز گروه کمی ایمان

نمیآورند38».

خداوند در این آیه با بر شمردن برخی انحرافهاي یهودیان ،بر گفتار نادرست آنان خط بطالن میکشد و به جاي آن سخنان
درست شایسته را

میآموزد2.

 .5-3گام سوم:شناسایی دردها و طرح گفتار درمانی
قرآن که برنامه زندگی انسانهاست به ضعفها و دردهاي جامعه انسانی آشناست و با این آشنایی ،نوعی گفتار درمانی ارایه
میدهد؛ یعنی خداوند به انسان می آموزد تا از طریق گفتار و سخن بتواند درد جامعه خویش را التیام بخشد .قرآن براي هر
دردي داروي شفا بخشی ارایه می -دهد .به تعبیر نهجالبالغه در قرآن«دَواءُدائِکُم؛39داروي دردهایتان» قرار دارد .در این بخش
به مواردي از دردهاي جامعه اشاره کرده ،سپس درمان قرآنی آن را که با گفتار ،عملی میشود ،عرضه میکنیم.
 .36کهف :آیات  23و 24
. 3مدرسی  ،تفسیر هدایت ،ج،15ص 90
 .1نساء49 ،
 .39نهج البالغه ،خطبه .158
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 .5-3-1نگرانی از نداشتن گواه و شاهد
آیه «قذف»40بیان میداشت که هرکس به زنان شوهردار تهمت ناروا بزند و براي اثبات اتهام خود دلیل اقامه نکند ،سه حکم
زیر را خواهد داشت:
 .1حد قذف (هشتاد تازیانه) بر آنان جاري میشود.
 .2از آن پس ،شهادتشان پذیرفته نمیشود.
 .3تهمت زنندگان به عنوان فاسق شمرده میشوند.
پس از نزول این آیه ،حوادثی رخ داد که مردم احساس کردند در تنگناي شدیدي قرار گرفتهاند و آن این بود که هرگاه
مردي زنش را در جایگاه اتهام ببیند ،ولی براي اثبات اتهام خویش نتواند چهار شاهد حاضر کند ،آیا باید از این حادثه
چشم پوشی کند و یا این که بدان اقرار نماید که در آن صورت ،حدّ قذف بر او جاري میشود و اگر در پی شاهد بگردد،
دیگر در جایگاه تهمت کسی را نخواهد یافت .این مشکل در جامعه پدید آمد و مردم نگران بودند تا این که آیه«لعان»
نازل شد و در آن اشاره شد که هر یک از دو طرف ،مرد و زن(مورد اتهام) با به زبان آوردن شهادت مشخصی ،اتهام را از
خود برطرف کند .این شهادت به اینگونه بود که مرد باید چهار بار شهادت«اُشْهِدُ بِاللّه ِ انّی لَمِن الصّادِقینَ؛41به خدا
سوگند یاد کند که از راستگویان است ».را بر زبانش جاري کند و سرانجام بگوید« :لعنت خدا بر آن کسی که دروغ بگوید»
و زن نیز در مقابل چهار مرتبه شهادت «اُشْهِدُ بِاللّه ِ اِنَّه لَمِن الکاذبینَ» را بر زبان آورد و در پایان بگوید«:خشم خدا بر من
اگر این مرد در ادعاي خود راستگو باشد»42
بدین صورت ،با چهار مرتبه اقرار که به جاي چهار شاهد انجام می پذیرد و در

.43
نهایت با لعن به دروغگو ،این مشکل مردم با اقرار زبانی و گفتار ،درمان مییابد
 .5-3-2تقیه
ب
ض ٌ
ن مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَ َ
ن أُکْرِهَ َوقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِ ْ
قرآن میفرماید «:مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْ ِد إِیمَانِهِ إِ َلّا مَ ْ
مِنَ اللَّهِ وَلَهُ ْم عَذَابٌ عَظِیمٌ ،کسانی که پس از ایمان کافر شوند ـ به جز آنها که زیر فشار واقع شدهاند؛ در حالی که قلبشان آرام
و با ایمان است ـ آري؛ آنها که سینه خود را براي پذیرش کفر گشودهاند ،خشم خدا بر آنهاست و عذاب مهیبی در
.44
انتظارشان»
مشرکان در صدر اسالم ،پیش گامان راه اسالم را به شدّت آزار میدادند؛ تا جایی که در زیر شکنجههاي وحشیانه آنان را به
شهادت میرساندند .از جمله شهیدان ،پدر و مادر عمار(یاسر و سمیه) بودند ،ولی عمار در زیر شکنجههاي مشرکان لب به

 .40نور :آیات  6ـ .8
 .41نور :آیه.6
 .42حجتی ،اسباب النزول ،ص . 104
43
https://b2n.ir/w14832

 .44نحل.106 ،
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سخن گشود و با زبان به خواسته آنان (که به نیکی یاد کردن بتهایشان بود) اقرار کرد و سپس نجات یافت .پس از رهایی با
ناراحتی تمام نزد پیامبر(صلی اهلل علیه و آله وسلم) رفت و ماجرا را تعریف کرد .پیامبر(صلی اهلل علیه و آله وسلم) او را دلداري
 45اگر باز هم گرفتار آنان شدي و از تو خواستند این چنین بگویی ،بر ایشان بگو » .این
داد و به او فرمود «:اِنْ عادُوا لَکَ َفعَدَلُهْم؛
قضیه به عنوان یک روش مبارزاتی مخفیانه و غیر مستقیم در اسالم به ویژه در مذهب تشیع استمرار یافت که به
نام«تقیه»46مطرح است .تقیه در جایی که موجب حفظ اسالم و جان مؤمنان و سرمایه و آبروي آنان باشد ،الزم است؛ در غیر
ای ن صورت ،تقیه روا نیست .به دلیل اختناق شدید حاکم بر جامعه آن زمان تقیه در زندگی ائمه(علیهم السالم) و یارانشان،
.47
نقش مهمی داشته است
 .5-3-3فریاد حق خواهی مظلوم
خداوند میفرماید«:ال یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللّهُ سَمیعًا عَلیمًا؛48خداوند دوست ندارد کسی با
سخنان خود ،بديها(ي دیگران) را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد و خداوند ،شنوا و داناست.
«سوء مِنَ القول» عبارت است از هر سخنی که فردي گفته باشد ولی هرگاه همان سخن را به او بگویند بدش بیاید؛ مثل این
که به کسی نفرین کنند ،یا گناه و عیب هایی را که دارد ،آشکار سازند و یا از او غیبت کنند .خداوند چنین گفتاري را
نمیپسندد مگر این که شخصی مورد ستم واقع شود .او می تواند براي به دست آوردن حق خود ،صدایش را در برابر ستمگر،
بلند کرده و در مواردي که ستم ،دیده است ،از ستمگر بدگویی کند .ستم دیده حق ندارد به بهانه ستمی که به او شده است،
هرگونه که میخواهد از ستمگر بدگویی و ناسزاگویی کند .برخی گفتهاند مراد آیه ،این است که خداوند انتقام را در ناسزاگویی
جایز نمی شمارد؛ مگر این که فردي مظلوم واقع شود؛ در این صورت ،از کسی که به او ستم کرده ،بر اساس موازین اسالمی
میتواند انتقام گیرد.

49

بنابراین ،عبارت«اِالّ مَنْ ظُلِمَ» افزون بر این که جلو سوء استفاده ستمگران را از حکم نخستین آیه یعنی«ال یُحِبُ اللّه ُ الْجِهْرَ
بِالسُّؤِ مِنَ القَوْلِ» میگیرد ،به ستم دیدگان نیز می فهماند که براي به دست آوردن حق خود ،باید در برابر ستمگر بایستد( .و با
بلند کردن صدا ،ستمگر را به واسطه ستمهایش معرفی کند ،تا به بازگرداندن حق به صاحبش مجبور

50
شود).

 .45طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص /388مکارم شیرازي ،تفسیر نمونه ،ج  ،11ص . 418
 .46تهرانی ،تقیه در اسالم ،ص  9و  -10خمینی ،الرسائل ،ج  ،2ص  -174مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،75صص  393ـ 443؛
غافر28 ،؛ آل عمران.28 ،
 47بهبهان ،تقیه  ،ص 60
 .48نساء :آیه.148
 .49طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،2ص .131
.50مکارم شیرازي  ،ج  ، 4ص 184
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 .5-4گام چهارم :آموزش شیوه صحیح سخن گفتن و ارائه الگو
دسته از آیاتی قرآنی به صورت که آشکارا به چگونگی سخن گفتن در برخورد با گروههاي مختلف داللت دارد .دو نکته در
اینگونه آیات مورد توجه است -1 :شناسایی و معرفی مخاطب؛
 2ـ تنظیم سخن مطابق شأن مخاطب .برای مثال ،خداوند در مورد چگونگی سخن گفتن فرزندان
با پدر و مادر ،به آنان میفرماید« :قُلَ لَهُما قَوْالً کَریماً؛51و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!» وصف«قول»
به«کریم» با مقام و شأن پدر و مادر تناسب دارد .توصیف قول به معروف و میسور و لینّ و بلیغ و سدید ،نیز همین گونه است
 52تناسب آن ها را با مخاطب یادآور میشویم:
که ما به برخی از این این گونه آیات اشاره میکنیم و
 .5-4-1قول میسور
ک تَرْجُوها فَقُلْ لَهُ ْم قَوْالً مَیْسُورًا؛53و هرگاه از آنان [مستمندان] روي برتابی ،و انتظار
« َو إِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغا َء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ َ
رحمت پروردگارت را داشته باشی تا گشایشی در کارت پدید آید و به آن ها کمک کنی ،با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها
سخن بگو! »
آیه می فرماید :هنگامی که مسکینان براي برطرف شدن نیازشان به نزد تو پیامبر(صلی اهلل علیه و آله وسلم) میآیند ،اگر
کمک به آنان امکان ندارد ،با آنان به قول میسور رفتار نما .ت وصیف قول به میسور به این دلیل است که مسکین در شرایط
سخت و دشواري ،به روي آوردن نزد دیگران مجبور می شود .در این صورت ،اگر دیگران در آن وضعیت ،امکان کمک مالی را
نداشته باشند ،باید به گونه اي با مسکین سخن بگویند که آن سختی و دشواري که بر دوش او سنگینی میکرد ،با این سخن،
آسان و برطرف گردد .بنابراین ،قول میسور یعنی سخنی که موجب آسانی میشود .این ممکن است با یک وعده یا با سخنی نرم
و با محبت انجام پذیرد که موجب تسلّی خاطر آن مستمند

گردد54.

 .5-4-2قول بلیغ
«أُولئِکَ الَّذینَ یَعْلَمُ اللّهُ ما فی قُلُوبِهِمْ فَ َأعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فی أَنْفُسِهِمْ قَوْالً

بَلیغًا؛55

آنها کسانیاند که خدا ،آن چه را در دل دارند ،میداند ،از(مجازاتِ) آنان صرف نظر کن! و آنها را اندرز ده! و با بیانی رسا،
نتایج کردارهایشان را به آنها گوشزد نما!»

 .51اسراء :آیه.23
. 3مکارم شیرازي  ،ج  ، 12ص 73
 .53همان :آیه.28
54
https://b2n.ir/n07156

 .55نساء :آیه 63
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منظور از قول بلیغ در این آیه ،سخنی است که اراده پیامبر(صلی اهلل علیه و آله وسلم) را به منافقان برساند تا آنان مفاسد کار
خود را درك کنند و بدانند که کارشان از روي نفاق است و بدبختیاي از خشم خدا براي آنان به بار

میآورد56

 .5-4-3قول سدید
طعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَفَوْزًا
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَدیدًا یُصْلِحْ لَکُ ْم أَعْما َلکُمْ َو یَغْفِرْ لَکُ ْم ذُنُوبَکُ ْم وَ مَنْ یُ ِ
عَظیمًا؛57اي کسانی که ایمان آورده اید! تقواي الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید تا خدا کارهاي شما را اصالح کند و
گناهانتان را بیامرزد؛ و هرکس اطاعت خدا و رسولش کند ،به رستگاري بزرگی دست یافته است!»
در تفسیر«قول سدید» گفتهاند که سدید از ماده«سدّ» به معنی استوار و خلل ناپذیر و موافق حق و واقع است و قول سدید
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گیرد

باید توجه داشت که در این آیه مؤمنان مورد خطاب هستند .آنان پیش از امر به«قَوْلِ سَدیدْ» ،سفارش به تقواي الهی شدهاند.
درباره این که چه رابطهاي میان تقواي الهی و«قول سدید» و مؤمنان وجود دارد حضرت علی(علیه السالم) میفرماید :به خدا
سوگند بنده اي را ندیدم که تقوایش برایش سودمند باشد؛ مگر این که زبانش را نگهداري کند .زبان مؤمن در پشت قلب او است
و قلب منافق در پشت زبانش؛ زیرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنی بگوید با خودش میاندیشد؛ پس اگر خیر باشد ،آشکار میکند و
چنان چه ناپسند باشد ،پنهانش میدارد ،ولی منافق آن چه بر زبانش آمد میگوید؛ نمیاندیشد که کدام به سود و کدام به زیان
.59
اوست
 .5-4-4قول لیّن
«اذْهَبا إِلی فِ ْرعَوْنَ إِنَّهُ طَغی؛فَقُوال لَهُ قَوْالً لَیِّنًا َلعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَ ْو یَخْشی؛60به سوي فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با او
سخنی نرم گویید شاید که پند پذیرد و یا بترسد».
موسی(علیه السالم) مأمور شد تا فرعون را به سوي حق فرا خواند؛ در حالی که موسی(علیه السالم) پیشتر فردي از
1
61و از حیث مقام و منزلت اجتماعی ،در سطح یک فرد عادي است 62.این
بنیاسرائیل را کشته است و یک فرد فراري است

 .56طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،4ص .414
 .57احزاب :آیات 70و .71
 .58مکارم شیرازي ،تفسیر نمونه ،ج  ،14ص .247
 .59نهج البالغه ،خطبه .176
 .60طه :آیات 43و .44
 .61قصص :آیات 15ـ .21
 .62همان :آیه .27
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چنین فردي ،هر چه بیش تر به دعا در درگاه خدا نیاز دارد تا بتواند در برابر فرعون که نداي«أَنَا رَ ُّبکُمُ اْألَعْلی»63سر میدهد،
رسالتش را به خوبی انجام دهد .از این رو ،از خدا در این کار ،همکاري برادر و قدرت بیان و گره گشایی در زبان را خواستار شد.
 .6راههای اصول عفّت کالم
امام کاظم(علیه السالم) میفرماید :یا هِشامُ  ،إنّ لِکلِّ شیءٍ دَلیالً و دَلیلُ العَقلِ التَّفَکُّرُ  ،و دَلیلُ التَّفَکُّرِ الصَّمتُ؛64براي
هرچیزي نشانه اي وجود دارد و نشانة عقل ،فکر کردن است و نشانة فکر کردن ،سکوت .فکر تالش و پویشی است که هنگام
مواجهة انسان با معماها در وي جریان مییابد؛ خواه حل این معماها در عمل سودمند باشد خواه پردهاي بر راز و حقیقتی باشد
که با گشودنشان ،بصیرت و وسعتی در آدمی پدیدار میشود.
این گستردگی عرصههاي فکر میتوان گفت آدمیان همگی درحال اندیشهورزياند و نداشتن آن نکوهش شده است .دعوت به
تفکر در متون دینی ناظر به تفکري معین (از حیث عرصه و جهت) است ،نه به اصل تفکر؛ بنابراین ،یکی از ویژگیهاي عمومی
انسان ،اندیشهورزي اوست که مبناي انسانشناسی محسوب میشود .اصل ناظر به ویژگی اندیشهورزي در انسان ،تعقل است.
درواقع ،همان نوع معینی از تفکر(تفکر هدایتشده) همسنگ با تعقل است؛ پس هر تعقلی تفکر است؛ اما هر تفکري تعقل
نیست .اصل تعقل به این معناست که باید پویش فکري انسان را از لغزشگاه ها مصون دارد و وي را مساعدت نماید تا به
حقیقت هستی(خدا و راه خدا) هدایت یابد .قرآن میآموزد که عقل جز بر بستر علم نمیروید65.بنابراین ،مقصود از روشهاي
تربیت عقالنی ،روش هایی است که توازن عقل را حفظ کند و راهیابی آن را به سوي علم صحیح میسر گرداند تا با حصول این
علم ،شکوفایی عقل فراهم

آید66.

از این روایت به خوبى استفاده مى شود که میان بارور شدن فکر و اندیشه با سکوت رابطة دقیق وجود دارد؛ دلیل آن هم
روشن اس ت؛ زیرا قسمت مهمى از نیروهاى فکرى انسان در فضول کالم و سخنان بیهوده از میان مىرود؛ هنگامىکه انسان
سکوت پیشه مىکند ،این نیروها متمرکز مىشود و فکر و اندیشه را به کار مىاندازد و ابواب حکمت را به روى انسان مىگشاید؛
به همین دلیل ،مردم سخن گفتن بسیار را دلیل کم عقلى

مىشمرند67.

در این حدیث ،یکی از نشانههاي اندیشهورزي سکوت معرفی شده است؛ پس میتوان سکوت را روشی براي اصل تعقل در نظر
گرفت؛ به عبارت دیگر ،سکوت یکی از راههاي تربیت عقالنی است.

 .63نازعات :آیه24
 .64کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.16
 .65وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ .عنکبوت :آیه.43
 .66باقري ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،ج ،1ص.139
 .67مکارم شیرازي ،اخالق در قرآن ،ج ،1ص .302
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نتیجه گیری
عفّت کالم  ،بیان آنچه در ذهن است به واسطه ابزارهاي کالمی در قرآن کریم به شکلی که تسلط ابزار شهوت را نداشته
باشد .این مبحث در حیطه علم اخالق و اخالق کاربردي مطرح است و هدف از نگارش آن اصالح کالم در مطابق معیار هاي
قرةت به شکل عفیفانه ست فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه قرآن بیانش عفیفانه اس و و داراي دستوراتی براي عفّت کالمی
است و ضمن بیان ویژگی هاي یک سخن عفیفانه و مصادیق آن به نوع آن هم اشاره دارد .کتاب الهی بهترین راهنما و
هدایتگر جامعه بشري است که برنامهریزيهایی در جهت بهتر سخن گفتن به صورت ظریفانه و حکیمانه در آیاتش شاهد
هستیم.
براي ارتباط برقرار کرد ن با دیگران و زیبا سخن گفتن در آیات گفتارهاي متفاوتی آمده است که باید به آنها دقتنظر کافی
داشت .عدم توجه به کالم الهی و اسالم قطعاً انسان را دچار آفتهایی میکند که هم مرد و به جامعه ضرر میرساند چه بسا
انسان را از زندگی اجتماعی دور میکند.
در واقع قرآ ن الگو مناسب براي انسان است که با توجه به آیات الهی میتواند شیوهي صحیح ارتباطی کالمی مناسب را
آموزش دهد و انسان را در داشتن کالم عفیفانه یاري رساند .از طرفی کالم زشت انسان را در منجالب نابودي فرد میبرد و
گفتار صحیح میتواند جاودانگی انسان را در دنیا و آخرت تضمین نماید .طبق بیان قرآن در ابتدا انسان باید از کذب و سخریه
و سب دوري کند و در گام دوم باید ازتعابیر درست استفاده کند مانند اینکه حقیقت هر امري را بیان کندف کشته هاي در راه
خدا را شهید بداند ،تا وقتی اهل عمل نشده بگوید اسالم آوریم نه ایمان  ،سخنان دیگران را تحریف نکند و  ...در گام بعد به
قول میسور و بلیغ و سدید و لین تمسک کند اینگونه می تواند به شیوه عالی از تسلط شهوات بر ابزار کالم جلوگیري کند و این
همان عفّت کالم است.
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