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 الحقوق  لةشرح رسا

و حقوقی که برای لسان قرار داده شده، چند جاد)ع( لسان را مقدم به ذکر کرد بحث ما در مورد حق لسان بود، گفتیم چرا امام س

 عادت دادن زبان« و تعویده الخیر»، یعنی بزرگداشت و گرامیداشت زبان از بدگویی. دوم، «اکرامه عن الخنا»حق است. اولی، 

 به خیر؛ این از حقوق زبان است. 
 حق سوم زبان

 زبان، پرورش ان عسی االدب یعنی چه؟ یعنی تربیتحقوق زبان استت. منوور از حل  السس  ، این یکی از«و حمله علی االدب»

خواهد بدن برای کارهایی که می وترین اعضا که ویترین شخصیت انسان است دادن زبان، یعنی این عضو به عنوان یکی از مهم

ترین؛ ترین و خطرناکان و پر کارترین، با مسئولیتترین عضو انس. این زبان عجیب است. محوریاحتیاج دارد به آن ،انجام دهد

؛ این غیر از دو یعنی پرورش دادن زبان، تربیت کردن زبان« حلسه عسی االدب»حق این عضتو آن است که آن را ادب کنی.  لذا 

را به عنوان  اند اما مهم این است که وقتی ما اینحق قبسی است. این حقوق ملکن است با هم در یک جهاتی تداخ  هم داشته

به خصوص این عضو دارد؛ باز داشتن زبان از بدی یا عادت دادن به کنیم، یعنی یک مسئولیتی که انسان راجعیک حق ذکر می

دهد، ولی اینها مراتب مختسف دارد. ملکن است بعضی اصسی و خیر، اینها کارهایی استت که انستان در رابطه با زبان انجام می  

ن اکرد؛ این حق زبان بر انس کار مهم استت. زبان را باید تربیت  زبان یک پرورش دادن زبان، تربیت ی باالخرهفرعی باشتد ول 

 ر تربیتشود این را هدایت کرد؛ چطوپذیر است، کنترل پذیر است. می است. اینکه انسان زبان را تربیت کند، یعنی زبان تربیت

 داشته باشد.سخن کنیم؟ از آثار تربیت زبان این است که ادب گفتگو و ادب 

کنم برای اینکه معسوم شتود که این اساسا  یک حقی غیر از آن دو حقی است که تا به حال گفتیم، یک اشاره گذرا و اجلالی می 

هایی که به حسب شرایط و مواضع مختسف برای زبان داشته به تعبیراتی که قرآن کریم درباره زبان به کار برده استت و توصتیه  

 است. 

یعنی قول درست، سخن درست و استوار. قول سدید  1،«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا»فرماید: مییک جا . 1

 داشته باشید؛ اینها مصادیق تربیت زبانی است. 

را بگویم، نه اینکه منحصر در این ؛ اگر بخواهم یک مصداق واضح و روشن قول میسور 2کند به قول میسوریک جا تعبیر می. 2

نور نیستید، گویید حتی اگر با هم همباشد، این است که با سخن باز، رضایت آمیز سخن بگوید. یعنی با دیگران وقتی سخن می

جش نآمیز و سخنی که از آن رتوانید آن خواسته را برآورده کنید، اما با سخن محبتای دارد و شلا نلیحتی اگر او یک خواسته

جوری  باید یکمگر و نارضتایتی و کدورت ایجاد نوتود، اینطور سخن بگویید. ولو با حرو و رفتار کار کسی موافق نیست،   

 حرو بزند که دیگران را آزار بدهد؟ 

فرماید برو به فرعون و با قول لین با او سخن بگو. منتهی در که خطاب به حضرت موسی می 3در یک تعبیری دارد قول لین. 3

ده به بینیم دستور داده شیک طاغی مث  فرعون می در مقاب رتبه اولی این توصتیه شده؛ اول با قول نرم با او سخن بگو. اگر  م
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کند نه اینکه تا آخر، وقتی که او خوونت کالمی دارد یا مواجهه قول لین با او ستخن بگو، این برای زمانی استت که دعوت می  

 ن با او حرو بزنید، این مبنای گفتگو با دیگران است، با قول نرم سخن گفتن نه قول سخت.خونین دارد شلا هم باز با قول لی

 دارد، یعنی یک سخن شایسته، سخن پسندیده.  4یک جایی تعبیر به قول معروو .4

ا طابق بای ستتخن بگوید که شتترایط و مقتضتتیات را در نور بگیرد، م دارد، یعنی انستتان به گونه 5یک جا تعبیر به قول بسیغ. 5

مقتضتای حال ستخن بگوید. اگر بالغت را به آن معنا در نور بگیریم، یعنی باالخره سخن گفتن از نور شک  و شلای  هم باید   

رستد شاعرانه حرو بزند، یعنی سخن باید از الفایی توکی  شده باشد که الفا  زیبا،  درستت باشتد، نه اینکه به هرکستی می   

 مخاطب. پسندیده و رسا و متناسب با وضع 

؛ قول کریم یعنی قولی که هلراه با کرامت و تکریم و بزرگواری و تواضع است. قول کریم 6به قول کریم یک جایی تعبیر دارد. 6

 یک چنین قولی است. 

خوب سخن گفتن، خوب سخن بگویید؛ این زبان را باید در این مسیر قرار  0،«قولوا للناس حسنا»ای تعبیر دارد در یک آیه. 7

 داد. 

تواند برای بعد از قول باشد یا در خود قول باشد. آدم این می 8«إذا قلتم فعدلوا»در یک جایی تعبیر به عدالت در قول دارد، . 8

 نی نگوید که یسم باشد. در سخن گفتن عدالت به خرج بدهد؛ خدای نکرده حق کسی را تضییع نکند، سخ

عضی از ، اما ب«تعویده عسی الخیر»یا « اکرامه عن الخنا»البته بعضی از اینها هلان مواردی است که در گذشته اشاره کردیم؛ یعنی 

ید رماخواهد بفیعنی در واقع خداوند متعال می« و حلسه عسی االدب»فرماید اینها مستق  از آن مواردی است که گفتیم. اینکه می

 م وست؛ این زبان یک موجود بسیار مهاین زبان را تربیت کنید، پرورش دهید، باید بدانید مسئولیت پرورش زبان به عهده شلا

کند، اگر درست تربیت شود، مایه فخر و افتخار انسان است. ، اگر رها شود و تربیت نوود، انسان را بیچاره میاستت  با یرفیت

خواهد انجام دهد، یا فرزند را زیر نور و فرزند را به حال خودش رها کنید، هر کاری که می دقیقتا  مث  یک فرزند؛ شتتتلا اگر 

کند. این حق زبان بر ماستتت؛ این یکی از حقوق خواهید بزرگ شتتود، خیسی بین اینها فرق میتربیت قرار دهید، آنگونه که می

این مسئولیت را در خودمان بوناسیم و بدانیم که باید این  مامهم زبان بر ماستت که ما آن را تربیت کنیم و پرورش دهیم. اگر  

نوود،  گیرد. ولی اگر تربیتنسان قرار میمرور افسارش تحت کنترل ابه عضتو استاسی و رسیسی بدن را تربیت کنیم، آن وقت   

 57اید که در سن هها را دیدشود. بعضیکند و از اختیار و کنترل انسان خارج میمث  یک حیوان وحوتی سرکوی و طییان می 

هایی از کوچکی در ذهن آنها بوده، عادت دارند به فحش دادن، عادت دارند به نیش زدن به ستتتالگی یک الفا  و وا ه 67یا 

واند تدیگران، عادت دارند به متسک انداختن به دیگران، عادت به غیبت و دروغ دارند. اگر انسان به این سنین برسد، دیگر نلی

شود و دیگر امکان رام کردن آن وجود ندارد. ما هم این عضو تر میتربیت نوود، هر روز وحوی د. این عضو اگراین را رام کن
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 کواند. خدا عاقبت ما را بخیر کند. ایم و هرگونه که بخواهد ما را این طرو و آن طرو میرا به امان خدا رها کرده

 

«والحلد هلل رب العاللین»            

 


