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 الحقوق  لةشرح رسا

وَ الْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَى وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ وَ إِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ  اللِّسَانِ وَ أَمَّا حَقُ»

 الْعَاقِلِ  الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَ تَََيُّنُالشَّنِعَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلَّةِ عَائِدَتِهَا وَ يُعَدُّ شَاهِدُ الْعَقْلِ وَوَ إِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ 

  «.الْعَظِيمِالْعَلِيِّ  بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَانِهِ وَ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ه کند به بیان حق زبان. آنچوجه تقدیم ذکر زبان بر ذکر سایر اعضا در کلمات امام سجاد)ع( را بیان کردیم. بعد از آن شروع می

کند که دربرگیرنده همه اموری است که به کند، پنج امر است؛ پنج چیز را به عنوان حق زبان بیان میایشان در این مقام ذکر می

فرماید )به تعبیر من( علت اینکه این حقوق ذکر شوده برای زبان، برای آن اسووت که اساسا   شوود و آرر هم می وط میزبان مرب

رد عیار ش صیت فنما و تمامآراسوگیی شو ع عا و و ح ون کردار و سیرت او ب گه به زبان اوست؛ یعنی زبان تابلوی تمام   

دارای آثار فردی و اجگماعی  به راطر آن است که مهم برایش ذکر شده،اش و هم عملش. زبان اگر این حقوق است، هم اندیشه

 ب یاری است. من ریلی رالصه باید از این محورها عبور کنم و اال هر کدام اینها ریلی بحث دارد و نیاز به گفگیو دارد. 

 آثار فردی و اجتماعي زبان

کند. به این یعنی اصال  زبان به نوعی ایمان ش ع را تنظیم می از نظر فردی تأثیر زبان م گقیما  در ایمان  لبی ش ع است؛. 1

ْبْد  حَتَّى عَ إِيمَانُ لَا يَسْتَقِيمُ»فرماید: کند که میروایت عنایت داشوگه باشید؛ حضرت علی)ع( از رسو  گرامی اسالم)(( نقو می 

شود میر اینکه  لب او ای صوا  و م وگقیم )کامو( نمی  ایمان هیچ بنده 1،«لِسَْانُهُ يَسْْتَقِيمَ   يَسْْتَقِيمَ قَلْْبُهُ وَ لَا يَسْْتَقِيمُ قَلْْبُهُ حَتَّى  

م گقیم شود. م گقیم بودن یا نبودن زبان در ایمان ش ع اثر دارد؛ او شود میر اینکه زبان م گقیم نمیاو  م گقیم شود، و  لب

 کند. اینها تأثیر دوسویه دارد.  لبلب را ناراست میترین اثر فردی اسوت که زبان اگر کجی و ناراسوگی داشگه باشد،    این مهم

کند. ک ی که در  لبش کدورت و پلیدی و رذیلت انباشگه کند؛ زبان ناسالم،  لب را هم ناسالم میناسالم، زبان را هم ناسالم می

ن بدوشود. پس ی میشود. از آن طر  یک  لب پاک هم با زبان آلوده گرفگار سیاهی و آلودگشوده، این در زبانش مج م می 

  گذارد.اثر میزبان در ایمان و در  لب و روح ان ان  تردید

کنم. آثار اجگماعی ب ویار است و من فق  به یک روایت در این رابهه اشاره می  زبان آثار اجگماعی هم دارد؛ آثار اجگماعی .2

وامع بزرگ، و گی دو نفر با هم یک رانواده چه در جوامع کوچک و چه در ج گذارد؛جامعه و دییران مییعنی آثواری کوه در   

شود یک جامعه کوچک؛ زبان در جامعه وووو چه کوچک و چه بزرگ وووو آثار ب یار م بت یا م ر  دهند این میتشوکیو می 

 بِهِ لَا يُعَذِّبُ بٍيُعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ بِعَذَا»فرماید: تواند داشوگه باشد. این روایت هم از رسو  گرامی اسالم)(( نقو شده که می می

، رداوند تبارک و تعالی عذابی را برای زبان مقرر کرده که هیچ عضو دییر و هیچ یک از جوارح ان ان به «شَْيْاا  مِنَ الََْوَارِ ِ 

یونه گوید ردایا چمیزبان ، «اا فَيَقُولُ أَیْ رَبِّ عَذَّبْتَنِي بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذِّبْ بِهِ شَيْ»اندازه او چنین عذابی برایش مقرر نشوده است.  

ها را برای من  رار ترین عذا کنی که هیچ چیزی را به آن عذا  نکردی؛ یعنی سوو تاسووت که مرا به یک عذابی تعذیب می

الْحَرَامُ وَ انْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِكَ فَيُقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَةٌ فَْبَلَغَتْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَسُفِكَ بِهَا الدَّمُ »دادی. 

 شود برای اینکه از تو یکبه او گفگه می ، «بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ عََِّتِي وَ جَلَالِي لَأُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَيْاا  مِنْ جَوَارِحِكَ
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ای رارج شود و این به مشوارق االرو و مرار  االرو رسوید. این مشارق و مرار  نه یعنی مشارق و مرار  حقیقی؛    کلمه

تر باشد و ممکن است در یک محدوده بزرگگر باشد؛ هر یعنی منگشر شد. مشارق و مرار  ممکن است در یک محدوده کوچک

ود؛ های حرامی ری گه شعذابش هم بیشوگر است. آنیاه این کلمه باعث شد که رون  اسوت، باشود، تأثیرش بیشوگر   چه بزرگگر 

بیند. با زبان ما  مردم هایی به غارت برود و نوامی ی مورد تعرو  رار گیرد. یعنی جان و ما  و عِرو با کالم، آسیب میما 

ی که نزد رداوند ب ووویار رود. این سوووه چیزو با زبان جان مردم از بین می رودرود؛ با زبان عِرو مردم از بین میاز بین می

احگیاطی که در احکام شرعی ن بت به این سه وجود  ا  مردم، هر سوه محگرم است. جان مردم، عرو مردم و م محگرم اسوت؛ 

بارک و تعالی عذا  س گی را دارد، وا عا  ب ویار شودید و غلیا اسوت. زبان اگر به این سوه عرصه آسیب بزند،  هرا  رداوند ت    

رورد به عزت و جاللم، به راطر این کارها؛ به راطر تعرو به عرو و جان و ن بت به او رواهد داشت. لذا رداوند   م می

 اند. کنم که هیچ چیز را با آن عذا  نکردهما  مردم، تو را عذابی می

رسوواند. تازه رود این ی و اجگماعی دارد. این اهمیت زبان را میفرد سووت برای اینکه ببینیم زبان چه آثارت کافی ااهمین روای

رواهیم عرو کنیم زبان به واسهه اثر عمیق تواند یکی از وجوه تقدیم زبان باشد؛ ما آن وجوه را  بال  گفگیم اما االن میهم می

از بین ببرد، حرمت جان، حرمت ما  و ها را گانه حرمت ان انتواند این ارکان سهفردی در ایمان ش ع و اثر اجگماعی که می

؛ لذا باید ریلی مواظب بود که زبان ردای نکرده به هگک یکی از این سه منجر نشود. ، ب یار اثرگذار استحرمت عِرو و آبرو

 .شووود؛ این مراتب داردزبان ما باعث تعرو به ناموس یا جان یا ما  مردم می تا کاری نداریم که بله، ممکن اسووت بیوییم ما

ها ری گه شود و آبروها از بین برود یا یک ظالم سگمیری م و رئیس جمهور امریکا با زبان و با یک حرفش ممکن است رون

توانیم با کالم و سوو ن رود ولو اندک هگکی ن ووبت به عرو و تر، هر کدام از ما میاموالی به غارت برود. اما در مراتب پایین

مندان و مربوط به ک ووانی است که شویم. اینهور نی وت که فکر کنیم این مربوط به  درت  آبرو و ما  و جان دییران داشوگه با 

دار ممکن است صاحب  درت ه گند؛ هر ک ی یک  درتی دارد، در محو، در رانواده، در بین ب گیان، در بین محو؛ یک مرازه

عذا  شدیدی که رداوند تبارک و تعالی در  های رودش بزند. اینها مراتب دارد و م صوصا  اینبه هم ایهیک حرفی را راجع

 گوید زبانت باعث شد ایمانت ضعیف شود؛ البگهنمیاین مقام در نظر گرفگه، عمدتا  برای آن آثار اجگماعی است. در این روایت 

تِي وَ وَ عََِّ»فرماید اثر هم ه وت و شوکی در آن نی وت، ولی آنچه که با این شدت و غلظت اینجا حضرت فرمودند و می    این

، این برای آن اسوت که کالم مشارق االرو و مرار  االرو را طی  «جَلَالِي لَأُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَْيْاا  مِنْ جَوَارِحِكَ 

 زند. کند و عرو و جان و ما  مردم را آسیب میمی

 شود که آن در هفگه آینده بیان رواهیم کرد.  یک نکگه دییر الزم بود در اینجا  بو از بیان این حقوق به آن اشاره

 

«والحمد هلل ر  العالمین»            


