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 قرآن کریم و روایات شیعه از منظرعوامل سخن گفتن بدون علم و آگاهی 

 

 فرعلی خلیلی

 التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانفارغ

pendarha@chmail.ir 

 

 چکیده

حووی ای خداوند متعال برای انسان است که در زندگی وی نقش مهمی ایفا میهترین نعمتسخن گفتن یکی از بزرگ کند به ن

که انسان به وسیله آن با دیگران ارتباط برقرار کرده و بدون آن رشد و پیشرفت و انتقال آگاهی ها و دانش ممکن نخواهد بود و 

بوی  زندگی بسیار سختی برای انسان رقم خواهد خورد؛ از سویی این نعمت بزرگ روورت  بووده و در  یوز  دارای آفات مختلفی ن

سوی   توجهی انسان به این امر از آفات آن رنج بسیار خواهد بُرد؛ یکی از این آفات، سخن گفتن بدون علم و آگاهی است. این آ

یوان از جمله اموری است که برای انسان ها معموال مغفول مانده و توجهی به آن نمی کوه ز حوالی  سویارشوود در  آن در  هوای ب

ابتدا به تشریح اهمیت سخن  زندگی انسان هویداست و عالوه بر آن عواق  دنیوی و اخروی اندوه باری نیز در پی خواهد داشت.

سوالم پرداخته و اهیمت آن را تبیین می ائمه معصومین)ع( و روایات قرآن کریم در آیات فوتن در ا نماید سپس به آداب سخن گ

سوی  یت آگاهی در زندگی و در گفتار اشاره میپردازد و به دنبال آن اهممی رورورت آ گواهی،  رورورت آ یوین  پوس از تب نود.  ک

موه)ع(  یوات ائ کوریم و روا قورآن  شناسی در علوم مختلف و در این موروع بررسی شده و پس از آن به ررورت مراجعه به آیات 

پوهوهش . ده استپردازد. در پایان راهکارهای برون رفت از آسی  مورد نظر مطرح و تحلیل شمی یون  نتیجه به دست آمده در ا

یول،  هول، تعج بیانگر آن است که بر اساس آیات قرآن و احادیث، گفتار بدون علم و آگاهی در نتیجه عوامل مختلفی از جمله: ج

 های آن در امان باشد.ن باید از این عوامل غفلت نکند تا از آسی و انسا غفلت و ... روی می دهد

 

 حدیث، آیه، آگاهی، سخن  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 بیان مسئله -1

 گفتار و علم با همراه گفتار اندنموده اشاره آن به گفتار مقوله مورد در( ع)معصومین ائمه روایات و کریم قرآن که ابعادی از یکی

 .است علم بدون

 علم از تر نافع را گنجی هیچ که طوری به شده شمرده هدایت بهترین و فقرا جمال و اغنیا زینت عقل، چراغ اسالم، دین در علم

سوالم مبین دین در. است کردن پیدا یقین و آگاهی علم، از مقصود جااین در. شماردنمی حودودیتی هویچ ا  و یوادگیری بورای م

یوات و کوریم قرآن آیات مطل  این گواه. است شده سفارش امر این به بسیار بلکه نداشته وجود کردن پیدا آگاهی موه روا ( ع)ائ

 .بردمی پی موروع این اهمیت به معتبر و ناب منبع دو این بررسی با عاقلی انسان هر که طوری به است

توککر هاانسان به را آن شوم عواق  و نموده نهی علم بدون گفتار از را هاانسان متعال خداوند متعددی آیات در کریم قرآن در  م

ِسِنَتِکُمْ تَلَقَّوْنَهُ إِذْ»: فرمایدمی خداوند که باشدمی ذیل آیه است نموده هاشار موروع این به که آیاتی جمله از گردد؛می  وَ بِأَلْ

 این که را زمانى بیاورید خاطر به( »15/نور) «عَظیمٌ اللَّهِ عِنْدَ هُوَ وَ هَیِّناً تَحْسَبُونَهُ وَ عِلْمٌ بِهِ لَکُمْ لَیْسَ ما بِأَفْواهِکُمْ تَقُولُونَ

شوتیدموى کوچك را آن و نداشتید؛ یقین آن به که گفتیدمى سخنى خود دهان با و گرفتید،مى یکدیگر بانز از را شایعه  در پندا

یود سخن نداشتید علم که چیزی به شما فرمایدمی داده قرار مکمت مورد را هاآن خداوند «است بزرگ خدا نزد که حالى  و گفت

یود می خداوند ذیل آیه در یا است؛ بوده بزرگی امر خداوند نزد شما ارک این که حالی در نیست مهمی چیز که کردید فکر : فرما

َِذَا  سُلْطَنِ مِّن عِندَکُم إِنْ  الْأَرْضِ فىِ مَا وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَا لَهُ  ّ ُّالْغَنىِ هُوَ  سُبْحَنَهُ  وَلَدًا اللَّهُ اتَّخَذَ قَالُواْ»  تَقُولُِونَ أَ  به

نود( »69و68/یونس) «یُفْلِحُونَ لَا الْکَذِبَ اللَّهِ عَلىَ ونَیَفْترَ الَّذِینَ إِنَّ قُلْ*  تَعْلَمُونَ الَ مَا اللَّهِ عَلىَ نود: »گفت نود  خداو  فرز

 آنچه و آسمانها در آنچه اوست آن از! است نیازبى او! است منزه( احتیاجى و نقص و عی  هر از! )«است کرده انتخاب خود برا 

 دروغ خودا بوه که آنها: »بگو! دانید؟نمى که دهیدمى نسبتى خدا به آیا! ندارید ادعا این بر دلیلى گونه هیچ شما! است زمین در

 اختیار فرزندی خود برای خداوند گفتندمی و بسته دروغ خداوند به مشرکین آیات این در!« شوندنمى رستگار( هرگز) بندند،مى

 آیات. شوندنمی رستگار بندندمی دروغ خدا بر که کسانی که فرمایدمی داده قرار ابخط مورد را هاآن خداوند که حالی در کرده

 کوه بواش خوود گفتن سخن مواظ  که دهدمی تککر انسان به متعدد آیات در و نموده روشنگری خوبی به را موروع این قرآن

 خواهد دیگر بسیاری و افتادن هالکت به کردن، گمراه زدن، تهمت... و مردم پیامبر، خدا، به بستن دروغ جمله از زیادی تبعاتی

 .داشت

یون به هم متعددی احادیث در و شده اشاره مهم موروع این به نیز شیعه روایات در رووع ا شواره مو سوی  هوم و شوده ا  هوایآ

 حودییی شده وارد آگاهی و علم بدون سخن مورد در که روایاتی جمله از :است شده داده تککر یقین و علم بدون سخن مختلف

ِسِ َ یَعْلَمُ لَا هُوَ وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ النَّاسَ أَفْتَى مَنْ»: فرماید-می که( ع)رادق امام از است ِِنَ النَّا ِسُو ِ م َِمَ وَ الْمَنْ ِِنَ الْمُحْک  م

شوابه از را کممح و منسوخ از را ناسخ او و دهد فتو  ندانسته که کسى» (ش1375)کلینی، «أَهْلَكَ وَ هَلَكَ فَقَدْ الْمُتَشَابِهِ  مت

یون به که دیگری روایت. «است کرده هالك و شده هالك سخت ندهد تشخیص رووع ا شواره مو یوت دارد ا یول روا سوت ذ  کوه ا

سو«السَّلَامُ وَ السَّوْءِ بِأَقَاوِیلِ إِلَیْكَ طَائِرُونَ النَّاسِ شِرَارَ فَإِنَ تَعْرِفُ لَا مَا فَدَعْ»: فرمود( ع)علی حضرت  از» (ق1403 ،ی)مجل

 شوما گووش به من علیه را شایعات یعنی اساس بی مطال  اشرار، زیرا کن، پرهیز ندارید کافی اطالع آن درباره که مطالبی نقل

 «رسانند می
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 اهمیت موضوع -2

عوددی آیات هم که رورتی به بوده مهم بسیار مباحث از موروع این که آیدبرمی روایات و آیات از یون بوه کوریم قورآن در مت  ا

توه مهم این به بسیاری روایات هم و نموده اشاره آن تبعات و وعمور سوت پرداخ فوی از. ا یون طر رووع ا موامی مو  هوایحووزه ت

عواد به باید هاحوزه تمام در باید نتیجه در و گیردبرمی در را...(  و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، کالمی، فقهی،)فکری لوف، اب  مخت

 اخروی و دنیوی هایآسی  مککور هایحوزه در موروع این رعایت عدم دیگر طرفی از نمود؛ توجه مهم این هایآسی  و عوامل

نودنموده ارائه جالبی و شیوا بیانات مککور هایبحث مورد در نیز کریم قرآن مفسران داشت؛ خواهد همراه به یو .  ا رور تحق  حا

 .باشدمی شیعه روایات و قرآن آیات اساس بر بحث این تحلیل و تبیین درردد

 ادبیات و پیشینه -3

مویترین تعاریف آنبرای تعریف واژگان اساسی تحقی  حارر منابع متعددی وجود دارد ولی به جهت اختصار به مهم -ها اشاره 

 .شود

 سخن -3-1

سوت.  توار ا مورادف گف کوالم و  موه  روحبت و ترج طو  و  سخن به معنای کلمه، لفظ و عبارت بوده و به معنای حرف و گفتار و ن

سوخن (ش1377 )دهخدا، کوردن و  بوه سخن به معنای گفتار، قول، کالم، نط  و بیان بوده و سخن راندن به معنی نط   چوین 

عوین،  نود. )م شوا ک صوی را اف کوه راز شخ سوی  گوردد و ک نوان  خوتالف آ جو  ا معنای آن که سخن کسی را به دیگری گوید و مو

دن و سخن چین به معنی خبرکش، نمام و کسی که ( سخن به معنی کالم، قول، بیان و سخن راندن به معنی نط  کرش1385

 (ش1380باشد. )عمید، سخن یا سرّ کسی را به دیگری بگوید می

 آگاهی -3-2

گواه آگاه به معنی مطلع، باخبر، خبردار، مستحضر، واقف و آگاهی به معنای خبر، اطالع، علم و معرفت می باشد. )معین، همان( آ

گاه شدن به معنی باخبر شدن و خبردار شدن بوده  آگاهی به معنی خبر، اطالع، هوشیاری و به معنای باخبر، مطلع، هوشیار و آ

مومهای مرادف با کلمه آگاهی علم، یقین و معرفت میآگاه بودن است. )عمید، همان( از واژه شود. علل نوه دو با سوت گو لوم -1 :ا  ع

سوموعات و هواشونیده از رورفا که ىسمعى: علم علم -2 شود؛مى دانسته عقل و اندیشه با که علمى عقلى: سوت؛ م  و اعملَممتُوهُ ا

ثور  کوه جوائى توا دارد اختصاص شودمى تکرار زیاد که را آنچه به تعلیم اینکه جز است یکى ارل در: عَلَّممتُهُ فوس در آن از ا  ن

عوانى دیگر و درایت و فتمعر از که است دانش و علم رفات و نتایج از ( یَقینش1374شود. )راغ  ارفهانی،  حارل آموزنده  م

 بعد است فهم و فکر یافتن آرامش همان یقین .الیقین معرفه نه -الیَقین علمُ -گویندمی چنان که. است باالتر و برتر قبیل این از

یوا نیست یقین علمی هر ولى است علم یقینی چیز . )راغ  ارفهانی، همان( هر هر استدالل و حکم اثبات از قوین گو موى ی  عل

بوت یا ثابت به معنى یقین شود؛ حارل نظر و استدالل از بعد که است لوم از بواالتر و شوده ثا سوت.  روفات از و ع شویآن ا ، )قر

 (ش1371

 آیه -3-3

ای آمده باشد.آیه شود که از ماقبل و مابعد خود منقطع بوده و در رمن سورهآیه در قرآن مجید به قسمتی از کلمات اطالق می

سوت ای است بر راستی گفتار پیامبر خدا)ص(، عبرت و پندی است بر بندگان خدا، شگفتیو نشانهقرآنی خود معجزه است  آور ا
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نوىل . معجزه: »سَلم1از نظر بلندی و اعجاز. آیه به آیات جمع بسته شده و در لغت به معانی خاری آمده است:  سومرَ بَ یولَ إل َومم ءل  ک

قوره/معجزه چه: »بپرس اسرائیل ىبن بَیِّنَةٍ« »از  ءَایَةل مِّنم ءَاتَیمنَاهُم موت: »إلن2َّ( 211های روشن فرستادیمشان«. )ب شوان و عال  . ن

لوكَ فی . عبرت: »إلن3َّ( 248« »نشان پادشاهی وی این است که تابوت آید به سوی شما«. )بقره/التَّابُوت یَأمتلیَکُمُ أَن مُلمکلهل ءَایَةَ  ذل

شوگفت  أُمَّهُ وَ مَرمیَمَ ابمنَ جَعَلمنَا . شگفت: »و4َ( 77)حجر/لَآیَة« »همانا که در این عبرتی است«.  موادرش را  موریم و  آیَةً« »و پسر 

موین المأَرمضل« »از براهین او، آفرینش آسمان وَ السَّماواتل خَلم ُ آیاتلهل ملنم . برهان و دلیل: »و5َ( 50جهان کردیم«. )مؤمنون/ ها و ز

یوةً( 7وم بآیتهم( )قوم به جماعتش بیرون رفت( . جماعت: )خرج الق6( 22است«. )روم/ . داستان و قصه: )أال أبلغا هکا المُعَرّض آ

 (ش1389ست. )رامیار، در این جمله آیه به معنی داستانی از من آمده ا

 حدیث -3-4

یوز یوت ن سونت و روا شوده  حدیث ارطالحاً کالمی است که حاکی از قول یا فعل یا تقریر معصوم)ع( باشد و بر آن خبر،  طوالق  ا

است و روایت در ارطالح خبری است که به طری  نقل به معصوم ختم شود. ارل روایت از »روی البعیر الماء أی حمله« مشت  

کوالم و ش1388، 1 چیشود. )مدیرشانهاست چون راوی نیز حامل و ناقل حدیث شمرده می بور،  نوای خ ( حدیث در لغت به مع

بوه آنجدید است و جمع آن احادیث آمده اس بور را  صواص داده و خ صووم ت؛ بعضی حدیث را به کالم معصوم اخت چوه از غیرمع

نود. اند و به همین جهت به مورخانی که واقعه را با سند نقل میرسیده است اطالق کرده کردند در مقابل محدثین، اخباری گوی

شوتر ظاهراً وجه تسمیه خبر به حدیث از آن جهت است که در مقابل قرآن که هر دو بی یورا بی سوت ز توه ا ان الهی است قرار گرف

 (ش1389، 2 چیباشند. )مدیرشانهاهل سنت قائل به قلدم قرآن می

 

 پیشینه تحقیق -4

شوریه، هیچ، نوشتاردر رابطه با موروع مورد نظر این طب  تحقیقات انجام شده  گونه پهوهش مستقل )کتاب، پایان نامه، مقاله، ن

 و فقط در چند منبع به رورت پراکنده به این موروع اشاره شده است.ن انجام نگرفته است افزار( یا مشابهی تا کنونرم

 

 اهداف پژوهش -5

بودون  سوخن  هووم  هدف از این پهوهش بررسی مقوله گفتار انسان و یقین پیدا کردن انسان به گفتار خویش و سپس بررسی مف

کوه علم و آگاهی در در قرآن کریم، تفاسیر مفسران و روایات شی نود  بوات ک عه است به طوری که اهمیت آن را تبیین کرده و اث

 باشد.هم در اسالم بوده و اشاره به عوامل سخن گفتن بدون علم و آگاهی میاین بحث از موروعات بسیار م

 های پژوهشفرضیه -6

 فرریه ارلی -6-1

عوت روایات شیعه فرریه ارلی در مورد موروع مککور این است که در قرآن کریم و  سوان، منف عواملی مختلفی از جمله جهل ان

 های آن در امان باشد.ها را بشناسد تا از آسی و انسان باید آنانسان و ... ذکر شده 
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 فرریه های فرعی -6-2

 گیرد.های فکری، اخالقی، فرهنگی، رفتاری، روانی، معنوی، اجتماعی و... را در بر میتمامی حوزه مککور موروع -

 ها معرفت پیدا کند.عوامل مختلفی دارد که انسان باید به آنها حوزهاین در هر کدام از  -

 روش تحقیق

نوابع روشی که در این نوشتار به کاربرده شده و براساس آن مطال  نگاشته شده روش توریفی تحلیلی می باشد که با تکیه بر م

 باشد.وروع میافزارهای قابل استفاده و مرتبط با این ممکتوب قرآنی و روایی و نرم

 رورت علم و آگاهیض

نود آدمی. است از حقیقت سخنش آگاهی از نخستین وظایف انسانی که خداوند به وی نعمت زبان را عنایت نموده یود بدا کوه  با

نوه . بگوید خواهدمی چه گوید وچه می چوه در زمی لو   قوت مط لو  و حقی آگاهی یافتن یعنی اطالع و اشراف پیدا کردن به مط

نود و چه در زمینه افزایش اطالعات و سایر موارد مورد نیاز؛ بر انسانی که می سخن گفتن، خواهد دیگران از سخنان وی بهره ببر

گواهی سخنش بر دیگران تأثیر گکارد واج  است که بر مطالبش اشراف پیدا کرده و از رحت و سقم آن ها خبر داشته باشد و آ

یون انسان گفتن سخن. شوندمى آگاه یکدیگر مقارد از سخن وسیلة به موجودات. خود را باال ببرد گوى ا یوار کوه دارد را ویه  اخت

لوی حضرت (ش1394)احمدی، ؛است بوده تنازل احیاناً و تکامل سب  همواره و داشته دخالت آن در انسان سوان( ع)ع  بودون ان

َِةٌ أَوْ مُمَثَّلَةٌ صُورَةٌ إِلَّا اللِّسَانُ لَا لَوْ الْإِنْسَانُ »مَا: است فرموده و داشته محسوب انسان، رورت در حیوانی را تکلم قدرت  بَهِیم

موى.«شده واگکاشته جانور  یا شده کشیده رورتى مگر نباشد زبان اگر نیست »آدمى مُهْمَلَة« مود ،  )تمی نود  (ق1410آ خداو

یودکند و میمى از سخن گفتن ستایش قرآن کریم، در متعال ِسَنَ*عَلَّمَهُ رْءَانَ*خَلَقَالْقُ »الرَّحْمَانُ*عَلَّمَ: فرما َِان« الْان  الْبَی

شوود  را «بیان» او به آفرید*و را فرمود*انسان تعلیم را رحمان*قرآن »خداوند توه  قودر گف آموخت«. از اهمیت سخن گفتن هر 

تواند شکر آن شود زیرا خداوند متعال چنین نعمتی بزرگی به انسان عنایت نموده که انسان به هیچ وجه نمیح ّ مطل  ادا نمی

 را آن گونه که ح  مطل  است به جا آورد.

سوان هور ارزش .کند پرواز بیکران تا هاآن با تواند می انسان که هستند بالی دو آگاهی و علماز طرفی دیگر  گوونگی بوا ان  بوه چ

سوت بودان هوم گانفرشت حتی که رسانند می جایی به را انسان معرفت و آگاهی دانش، و علم .شود می معین هاآن کارگیری  د

سوت نکته این بیانگر مسئله این. شود می تررنگ پر زندگی در او رهبری نقش شود، بیشتر انسان دانایی چه هر .یابندنمی  کوه ا

سویاری کردار از و کندمی پیدا نمود او رفتار در کندگیرد یا آگاهی که در مورد موروعی کس  میمی فرا انسان که دانشی هر  ب

مور سوره در متعال خداوند که بس همین علم و دانش ارزش در. برد پی هاآن علم و آگاهی میزان به توانمی افراد از یوه ز  11 ا

موی که کسانی با دانندمی که کسانی آیا ( »بگو11)زمر/ یعلَمُونَ« ال الذین و یعلَمُونَ الذَّینَ یستَوی هَل قُل» :فرماید می -ن

 «هستند؟ برابر دانند

ضواوت خووب و دارند عاقالنه گفتار کنند،می فکر درست زندگی در که افرادی .کند می هدایت کمال سوی به ار انسان دانش،  ق

بودون  .کنندمی جکب خود به را دیگران اجتماعی برخوردهای کنند، درمی یورا  انسان همواره باید به دنبال کس  آگاهی باشد ز

ها و آثاری خواهد داشت زیرا هم خود فرد گمراه گشته و وده و آسی آگاهی در مورد موروعی رحبت کردن در اسالم مکموم ب
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یوات هم دیگران را گمراه می کوریم و روا قورآن  نماید و در این رورت تبعات آن را باید بپکیرد. در منابع معتبر اسالمی همچون 

 آگاهی سخن نگوید. ائمه اطهار)ع( به این موروع پرداخته شده و همواره به انسان توریه شده که بدون علم و

 عوامل سخن گفتن بدون علم و آگاهی

تواند به تنهایی موج  این امر شود و بستگی به گردد که هر کدام میسخن گفتن بدون علم و آگاهی به عوامل متعددی بر می

 شود:می ترین عوامل اشارهخود انسان دارد که موقع سخن گفتن به کدام یك از این علل دچار شود؛ در ذیل به مهم

 جهل -1

سوان را ترین عواملی که باعث مییکی از مهم هول ان شود انسان بدون علم و یقین سخن بر زبان آورد جهل و نادانی وی است؛ ج

موه کوه چورا است؛ بشر مصیبت ترینبزرگ عمل و نظر مقام در نادانی و شود. جهلبه راللت کشانده و باعث هالکت وی می  ه

هول با مرتبط که انسان بزرگ مشکل دو .دارد انسان جهالت در ریشه آخرت و دنیا در بشر هایبدبختی سوت ج کوی :ا قودان ی  ف

سوان هایبودبختی همه خاستگاه مشکل دو این. است تعقل همان یعنی عقل از گیریبهره عدم دیگری و علم و دانش سوت ان  .ا

شوتبجهل آسی  حو ، ها و تبعات بسیاری در زندگی و آخرت آدمی دارد از جمله: ا گوران، دوری از  کوردن دی موراه  کوردن، گ اه 

ربری، هالکت، گمراهی، دنیاطلبی، زیان به خود و دیگران و موارد بسیار ادبی، بیبدعت، رایع کردن حقوق افراد، پشیمانی، بی

بوار و ارزش از را انسان های جهالت و نادانی است. جهالت،دیگر از آسی  یوا در اعت خورت و دن نودازدمی آ توار. ا  روی از کوه یرف

بوع می آدمی ذلت و خواری موج  خود گیردمی رورت جهالت شود که یکی از موارد آن سخن گفتن بدون علم و آگاهی و به ت

شواره آن آسی  های بسیار آن است. در مورد جهالت و نادانی در اسالم بسیار سخن گفته شده و قرآن کریم نیز به این موروع ا

« نادِمین فَعَلْتُمْ ما عَلى فَتُصْبِحُوا بِجَهالَةٍ قَوْماً تُصیبُوا أَنْ فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسِقٌ جاءَکُمْ إِنْ آمَنُوا ذینَالَّ أَیُّهَا »یا نموده است:

یواورد، شما برا  خبر  فاسقى شخص اگر! ایدآورده ایمان که کسانى »ا  (6)حجرات/ بواره ب یو  آن در یود، تحق بوادا کن  بوه م

موی شوید« پشیمان خود کرده از و برسانید آسی  نادانى رو  از گروهى نوادانی و در این آیه خداوند به مومنین  کوه از  یود  فرما

شوند و دیگر اینکه در مورد سخنان نه تنها باید گوینده به سخنش علم داشته جهالت پرهیز کنند زیرا از کرده خود پشیمان می

 دقت نماید که یك موقع خبر ککب نباشد یا از روی حسادت و کینه و ... نباشد.باشد بلکه شنونده نیز باید در سخنان گوینده 

 زیزعَ نمِ م»کَ: اند)ع( فرمودهحضرت علی اند:ای داشته و به پرهیز از آن سفارش نمودهروایات نیز به موروع جهل عنایت ویهه

 عِزٌّ »الصِّدْقُ فرمایند:در بیانی دیگر می (، همانی آمدیساخت( )تمیم خوار را او اشنادانى که، عزیز  بسیار )چه هله«جَ أذل ه

موی (همان ،کلینی) خواری( و ذلّت نادانى و است عزّت )راستىذُل«  الْجَهْلُ وَ کوه در این دو حدیث امام آدمی را متوجه  سوازد 

بور  پیامبر گرامی اسالم در حدییی کند.کند و عزت انسان را نابود میجهل انسان را خوار می به خوبی انسان را از نادانی و جهل 

 و تفق هوا و عل موا و فتعل موا خرب کبیت الحکمة من ءشی فیه لیس »قلب کند:دارد و وی را به دانایی دعوت میحکر می

 گیرید علیمت پس است خراب خانه چون نباشد آن در خرد از نشانى که )دلى الجهل« على یعذر ال اللَّه فإن  جه اال تموتوا ال

 (ش1382( )پاینده، .نمیگکرد جهل از خدا که نمیرید جهل بر و آموزید فقه و دهید تعلیم و
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فوی از ای از اهمیت بحث جهالت اشاره شد و از آن بر حکر داشته شد؛ جهالت نشانهدر احادییی که ذکر شد به گوشه های مختل

بوه خدا، تکبر، افراط و تفریط، ناشکیبایی، ب جمله نافرمانی ی بهره بودن از علم، دشمنی و بسیاری نشانه دیگر دارد که انسان را 

 کشاند.بیراهه می

 تعجیل -2

خوود دیگر از  فوتن  سوخن گ کوه در  عوامل سخن گفتن بدون علم و آگاهی عجله کردن در رحبت و سخن گفتن است. انسانی 

مویگوید و هم اینکه آن چه نمیگوید که هم به رررش است و هم نسنجیده میکند سخنانی را میعجله می آورد داند بر زبان 

شود. خداوند در قرآن به عجول بودن انسان اشاره نموده کند از گفته خود پشیمان میبه طوری که بعداً که به سخنانش فکر می

کور  ( یکی37« )انبیاء/شده است آفریده عجله از »انسان عَجَلٍ« مِنْ الْإِنْسانُ »خُلِقَفرماید: و می از مفسرین در مورد این آیه ذ

لو  عجله از آدمى ارال گویى که قدر آن اش،درجه نهایت به آن بلوغ و انسان، عجله زیاد  از است »این آیه کنایه نموده که:  خ

نوى یا و است، شر سراپا یا و است، خیر اشهمه فالنى: گویندمى اینکه نظیر شناسد،نمى چیز  عجله از غیر و شده، یور از فال  خ

جوول فالنى چقدر بگوییم، که است این از تربلیغ تعبیر اینطور و شده، خمیر شر با گلش و آب فالنى یا و شده، خل  سوت، ع  و ا

نود،مى عجله آنها اگر: بفرماید و کند اعتنایىبى مشرکین امر به نسبت است خواسته نیز و آمده، تعج  مورد در کالم این  موا کن

ئوه  (ش1371« )مکارم، .شودنمى فوت ما تالفى و گریزند،نمى ما دست از چون نداریم، ا عجله قرآن و تفسیری که مفسران ارا

شوومی نموده حاکی از این است که عجله در برخی امور مکموم و عواق  ناخوشایندی دارد از جمله در سخن گفتن  قو   که عوا

 در بر خواهد داشت.

لوه و شوتاب از کون حکر پسر »ا  گوید:لقمان حکیم در وریتش به فرزند خود می نوا کوردن عج لوه هواعورب هما  موادر را عج

 پیش را چیز  گویدمی عجول شخص کهآن چه است بد خصلت شش عجله در که است آن به سب  این و اندگفته هاپشیمانی

 قطع نماید آن در تأمّل آنکه زا پیش کندمی کارها در عزم و اندیشه بفهمد و بسنجد کهآن از پیش دهدمی جواب بداند کهآن از

نودازه آنکه از پیش را چیز  کندمی مکمّت کند تجربه آنکه از پیش کندمی ستایش و بگیرد اندازه آنکه از پیش کندمی  حودّ و ا

سوى در مگر باشدنمی هاخصلت این و نماید معلوم را آن شویمانى و نودامت رواح  کوه ک شود بووده سوالمت از خوارج و پ « .با

کند و منظور از این ها یاد میکند و از آن به عنوان مادر پشیمانیلقمان حکیم به خوبی لفظ عجله را تبیین می تا(بی )کراجکى،

 ها به علت عجله نمودن و شتاب در امور است. حرف این است که بسیاری از پشیمانی

َونمزدگی در امور دعوت میو شتاب روایات نیز عجله کردن انسان را امری مکموم دانسته و انسان را به عدم عجله نود: ع لوی کن  أَب

ِِكْ لَمْ تَثَبَّتُوا النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ الْعَجَلَةُ النَّاسَ أَهْلَكَ »إِنَّمَا اللَّهل)ص(: رَسُولُ قَالَ قَالَ جَعمفَرٍ)ع( َِد« یَهْل موود:  أَح یوامبر)ص( فر پ

« .شود نمى هالك کس هیچ بودند، دور به زدگىشتاب از مردم، اگر ،است انداخته هالکت به زدگىشتاب حقیقت، در را، »مردم

نود:. در حدییی دیگر حضرت علی)ع( می(ش1371)برقی،  ِْدَ الْأَنَاةُ وَ الْإِمْکَانِ قَبْلَ الْمُعَاجَلَةُ الْخُرْقِ مِنَ» فرمای ِصَة بَع  «الْفُرْ

سوت نادانی از فررت آوردن دست به از بعد کردن سستی و توانایی آوردن به دست از پیش کاری در کردن »شتاب شوریف.ا ( » 

موورش  اش پشیمانی خواهد و معموالًهمچنان که در روایات ذکر شد عجله در امور نتیجه (ق1414الررى،  نوادان در ا شوخص 
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سان باید از شتاب کند؛ یکی از این امور عجله در سخن گفتن است که نهایتاً به پشیمانی منجر خواهد شد در نتیجه انعجله می

 در گفتار بر حکر باشد.

 غفلت -3

فول کند غفلت است؛ یکی از علتاز عواملی که انسان بدون علم و آگاهی اقدام به سخن گفتن می دیگر یکی های اینکه انسان غا

شوود؛ در موی دهد و سب  غفلت ویآورد اهمیت نمیشود اهمیت ندادن به امور است یعنی انسان به سخنی که بر زبان میمی

 انسان زیرا، است، آخرت و دنیا در هالکت سب  شود. از طرفی غفلتامور دیگر نیز چنین است که کم اهمیتی موج  غفلت می

مووده رایع را امکانات دهد، می دست از را هافررت خبری،بی این با و سازد می خبربی معنوی و ازمادی اعم او مصالح از را  و ن

-آیات به این بحث توجه ویهه داشته و انسان را از غفلت بر حکر می جهت، همین به. دهدمی خواهد باد بر را خود استعدادهای

َِأْوَئهُمُ ئكَغَافِلُونَ * أُوْلَ ءَایَاتِنَا عَنْ هُمْ الَّذِینَ وَ بهَِّا اطْمَأَنُّواْ وَ الدُّنْیَا بِالحَّْیَوةِ رَضُواْ وَ لِقَاءَنَا یَرْجُونَ لَا الَّذِینَ »إِنَّ دارند:  م

 و شدند خشنود دنیا زندگى به و ندارند،( رستاخیز روز و) ما مالقات به ایمان که ها»آن (8و7)یونس/ «یَکْسِبُون کَانُواْ بِمَا النَّارُ

نودداموى انجام که کارهایى به خاطر است، آتش جایگاهشان هاآن( همه)غافلند *  ما آیات از که هاآن و کردند، تکیه آن بر  «!د

یوا  نودگی دن بوه ز در این آیه خداوند جایگاه کسانی را که از آیات قرآن غافل هستند را آتش دوزخ دانسته و غافالن را وابستگان 

 نماید.معرفی می

موود شود:روایات نیز مانند آیات قرآن به بحث غفلت عنایت دارند و در ذیل به برخی اشاره می لوی)ع( فر نودهحضرت ع َِ: ا  ن»م

کوت گردد هالك زود یعنى او، هالك کند تعجیل او غفلت کشد دراز که »هر هلکته« تعج لت فلتهغَ طالت نوو «  بوه هال مع

کوت حضرت علی)ع( در این حدیث انسان را از غفلت بر حکر می (همان)تمیمی آمدی،  بوه هال کوار  دارد به این علت که با این 

 است، ظلمت غفلت آرد، روشنى فکر! جان »پسر: فرمود (ع)حسین ماما فرزندش به حضرت علی)ع( در سفارش شود.نزدیك می

بون پند دیگران( سرگکشت) از که است کسى سعادتمند است، گمراهى ستیزگى یورد.« )ا یون  (ش1382شوعبه،  گ ضورت در ا ح

مویحدیث از عواق  غفلت سخن به میان آورده و می سوخن  یود فرماید که نتیجه غفلت ظلمت است؛ انسانی که بدون یقین  گو

کند و موجبات گمراهی دیگران را فراهم نموده و به تبع آن دیگران را به هالکت و ظلمت خود را به هالکت و ظلمت نزدیك می

 کند.نزدیك می

 هوای نفس -4

هووس،  هووا و  یوروی از  بوا پ سوان  یکی دیگر از عوامل مهم سخن گفتن بدون علم و آگاهی انسان، پیروی از هوای نفس است؛ ان

سوی بندد و باعث میخود را بر همه چیز میچشم  بوه آ بوع آن  هوای آن شود سخنانی بر زبان آورد که به آن یقین ندارد و به ت

بورای گوید که به آنشود؛ انسان به خاطر خوشی زودگکر و شاید خوشایند دیگران سخنانی میدچار می قوط  نودارد و ف لوم  ها ع

نوىشهوت به خاطر فقط که نفسى آورد. هوا اشد سخنانی بر زبان میاینکه سخنی گفته باشد یا خودشیرینی کرده ب  لوکت و را

سووء اماره نفس پیرو  کرد پیرو  چنانچه و مکموم، آن از پیرو  نباشد منظور آن در خدا و باشد دنیو  اغراض و جسمانى  به 

بو  بور چوه اگر باشد او را ر تحصیل برا  و دهد خداوند انجام امر اطاعت به خاطر انسان چهآن و است، کرده را خوواه ط  و دل
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موراهنیست. خداوند متعال در قرآن کریم کسانی که از هوای نفس خویش پیروی می مکموم باشد او هواپرستى -کنند را جزء گ

صوص/ «اللَّه مِنَ هُدىً بِغَیْرِ هَواهُ اتَّبَعَ مِمَّنِ أَضَلُّ مَنْ وَ أَهْواءَهُمْ یَتَّبِعُونَ »أَنَّما فرماید:ترین افراد برشمرده می نوان (50)ق  »آ

هوى هودایت هویچ و کورده خوویش نفس هوا  پیرو  که کس آن از ترگمراه آیا و! کنندمى پیرو  خود ها هوس از تنها  را ال

 شمارد.ترین افراد میکنند را گمراهدر آیه فوق کسانی که از هوای نفس خود پیروی می شود؟«مى پیدا کسى نپکیرفته،

 ِسَمِعْتُ قَالَ الْوَابِشِیِّ مُحَمَّدٍ أَبِی شمارند:ت نیز به موروع هوای نفس توجه داشته و تبعیت نادرست از آن را مکموم میروایا

 حَصَائِدِ وَ أَهْوَائِهِمْ تِّبَاعِا مِنِ لِلرِّجَالِ أَعْدَى ءٌشَیْ فَلَیْسَ أَعْدَاءَکُمْ تَحْذَرُونَ کَمَا أَهْوَاءَکُمْ »احْذَرُوا :یَقُولُ )ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبَا

 بترسید و باشید حکر بر خود( نفسانى) هواها  »از: فرمودمی حضرت رادق)ع( که از شنیدم: گوید وابشى محمد ابو أَلْسِنَتِهِمْ«

 یعنى) شانهازبان ها دروشده و خودشان هواها  پیرو  از تردشمن مردان برا  چیز  زیرا کنید،می حکر دشمنان از چنانچه

 الْهَوَى اثْنَتَیْنِ اتِّبَاعَ عَلَیْکُمُ أَخَافُ »إِنَّمَا )ع(: الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ. (همان« )کلینی، .نیست( شود خارج دهان از بیهوده آنچه

ِسِی لِالْأَمَ طُولُ أَمَّا وَ الْحَقِّ عَنِ یَصُدُّ فَإِنَّهُ الْهَوَى اتِّبَاعُ أَمَّا الْأَمَلِ طُولَ وَ ِْخخِرَةَ فَیُنْ موان «.ال لوی)ع( ()کلینی،ه ضورت ع  ح

 ح  از که همانا پس هوا پیرو  اما آرزو، دراز  و نفس، هوای پیرو : ترسممى چیز دو از شما بر من که نیست این »جز: فرمود

سوان را از . روایات معصومین)ع( به این مقوله مهم بسیا«.سازد فراموش را آخرت آرزو دراز  اما و میدارد باز یوت داده و ان ر اهم

لوکا  شدهشود که دل انسان کور دارند؛ پروی از هوای نفس باعث میآن بر حکر می شوود  موام  و سخنانی بگوید که به رررش ت

 تواند در گفتار خویش دقت نماید.انسان با عدم تبعیت از هوای نفس می

 منفعت -5

یوز و شخصی منفعت جل  سوی به را وی خصیصه، این. است خوددوستی و خودخواهی ذات، حُ ّ انسان، ذاتی های ویهگی از  ن

روورت منفعت از دیگر عواملی است که می. دهد می سوق ررر، دفع بودین  توان برای سخن گفتن بدون علم و آگاهی برشمرد 

یود شود که انسان به دنبال یقین و آگاهی پیدا کردن درباره سخنی که میکه منفعت باعث می کوه خواهد بگو حووی  بوه ن نورود 

کورش انسان را کور کرده و به علت رسیدن به منفعت خویش چشم بر خیلی چیزها میدل  منفعت کور و ذ سوان ف گور ان نودد. ا ب

توه کشاند و هم کسانی را که از وی تبعیت نمودهمنفعت خودش باشد هم خودش را به هالکت و تباهی می اند گمراه میکند؛ الب

شومرده منفعت تقسیمات مختلفی از ج موکموم  یوات  مووارد در روا مله منفعت شخصی یا منفعت اجتماعی و ... دارد و در برخی 

گوران  نشده به آن توریه شده است ولی مقصود در این بحث منفعت مکموم بوده و منفعتی است که انسان با تخری  منفعت دی

 رسد.یا جامعه به آن می

شودن و ... ی عوامل فرعی دیگریترین عوامل سخن بدون علم و یقین ذکر شد ولمهم یوك  بوار، تحر شوایعه، اج یوروی از   میل پ

 شود.گنجد و به همین مقدار بسنده میوجود دارد ولی در مجال این بحث نمی
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 گیریحث و نتیجهب

رودم و راز از سوخن وسیله به موجودات. است گفتن سخن هستى زبان و موجودات میان ارتباط وسیلة ترینپیچیده کودیگر قا  ی

سوان اختیار در رایگان سبحان خدا  به ظاهر ساده را که نعمت این اگر .شوندمى آگاه بوود داده، قورار ان سوان و ن یول ان  سوایر م

نود سوخن نقش زیرا نداشت تکاملى روند و بود عار  تمدن از او زندگى بود گنگ هاپدیده سوتاندیشه پیو گواهی، .ها نوش و آ  دا

کنند، می قضاوت خوب و دارند عاقالنه گفتار کنند،می فکر درست زندگی در که افرادی .کندمی دایته کمال سوی به را انسان

یوار ویهگى این انسان در که است سخن اهمیت لحاظ به .کنندمی جکب خود به را دیگران اجتماعی برخوردهای در موال مع  و ک

علم و آگاهی بر اساس آیات قرآن کریم و روایات ائمه)ع( بوده و سخن بدون  عواملرود. نوشتار حارر در مورد مى شمار به نقص

 باشد:نتایج حارل از بررسی منابع معتبر اسالمی به شرح ذیل می

 گکار خداوند باشد.انسان باید این نعمت بزرگ الهی را ارج نهاده و سپاس -1

 شوده شومرده واج  منابع برخی در و شده سفارش آن به اسالم در که اموری ترینبافضیلت از با توجه به اینکه یکی -2

قوت از است که انسانی وظایف نخستین است لکا از انسان کردن پیدا آگاهی و آموزیعلم یودا  حقی گواهی پ سوخنش آ

لو  به کردن پیدا اشراف و اطالع یعنی یافتن آگاهی. بگوید خواهدمی چه و گویدمی چه که بداند باید آدمی. کند  مط

-می که انسانی بر نیاز؛ مورد موارد سایر و اطالعات افزایش زمینه در چه گفتن، سخن نهزمی در چه مطل  حقیقت و

جو  گوکارد توأثیر دیگران بر سخنش و ببرند بهره وی سخنان از دیگران خواهد سوت وا سوخنانش بور کوه ا توار و   گف

 ببرد. باال را خود آگاهی و باشد داشته خبر هاآن سقم و رحت از و کرده پیدا اشرافیت

موین ترین اعضای بدن بوده و نقش بسیار سازندهترین و مهمون زبان یکی از حساسچ -3 ای در زندگی انسان دارد به ه

سوان علت دارای آفت نوابراین ان های بسیاری از جمله دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن، دشنام دادن و ... است؛ ب

 چار نشود.عوامل گفتار بدون آگاهی را بشناسد تا به آفات آن دباید 

بواط در مختلف هایحوزه و علوم تمامی با که است موروعاتی معدود از آگاهی و علم بدون گفتار موروع -4  و بووده ارت

 .نشوند دچار آن عواق  و هاآسی  به تا کنند رعایت را موروع این که هستند ناچار علوم آن طالبان

شوود تواندمی تنهایی به کدام هر که گرددمی بر متعددی عوامل به آگاهی و علم بدون گفتن سخن -5 یون  کوه  موج  ا

یون از یوك کدام به گفتن سخن موقع که دارد انسان خود به بستگی و این شود سخن انسان دچار آفت لول ا چوار ع  د

 شود. 

 هایآثار و آسی  عالوه بر اینکه عوامل مختلفی دارد که در رورت عدم رعایت آن هم آگاهی و علم بدون گفتن سخن -6

و اخروی و به دنبال آن عواق  و نتایج دنیوی و اخروی خواهد داشت؛ در اهمیت این موروع به رورت مفصل  دنیوی

کور  در منابع اریل اسالمی اشاره ولی به خاطر طوالنی بودن بحث و اینکه خار از محدوده موروع این پهوهش است ذ

 شود.نمی
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نابع معتبر اسالمی به دست آورد و با توجه به اینکه انسان موجودی با توجه به مطال ، اهداف و نتایجی که این نوشتار از م

کورده و  موام  دارای عقل و اختیار بوده و تصمیمات، اعمال و سخنانش باید بر اساس منط  باشد خداوند حجت را بر وی ت

 عواق  تمامی اعمال و سخنانش بر عهده خود وی بوده و در محضر خداوند متعال باید پاسخگو باشد.

 نابعم

 قرآن کریم -1

 الساّلم.انتشارات آل علی علیه ،قم ،اول چاپ، ترجمه رادق حسن زاده، تحف العقول ،ش1382ابن شعبه، حسن بن على،  -2

 .ایفاطم انتشارات ،، قمدر علوم قرآن یپژوهش ش،1394 اهلل، یحب ،یاحمد -3

 دارالکت  اإلسالمیة.انتشارات  ،قم دوم،چاپ  ،المحاسن ،ق1371برقى، احمد بن محمد بن خالد،  -4

سووم،  -5 هووارم، ، نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)ص(( ،ش1382پاینده، ابو القا هوورانچوواپ چ شووارات  ،ت انت

 دنیا  دانش.

شووارات  ،قوومچوواپ دوم، : سیدمهد  رجائى، حتصحی ،الکلم درر و الحکم غرر ،ق1410 محمد، بن الواحد عبد آمد ،تمیمى -6 انت

 دارالکتاب اإلسالمی.

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه دهخداش، 1377، علی اکبر، دهخدا -7

موود،  -8 سووروی مفردات الفاظ قرآن ش،1374راغ  ارفهانى، حسین بن مح رووا خ مووه غالمر سووینی()ترج هوورانچوواپ دوم، ، ح  ،ت

 مرتضوی.انتشارات 

 .ریرکبینتشارات ام، تهران: اقرآن  یتار،ش1389محمود،  ار،یرام -9

 هجرت. انتشارات، قم چاپ اول، : ربحی رالح، ی، تحقنهج البالغة، ق1414شریف الررى، محمد بن حسین،  -10

 ، چاپ بیست و سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر.دیعم فرهنگش، 1381عمید، حسن،  -11

 میه.دارالکت  االسال انتشارات، تهران چاپ ششم، ،قاموس قرآن ،ش1371قرشى، على اکبر،  -12

 اسالمیه. انتشارات، تهرانچاپ اول، ، نزهة النواظر )ترجمه معدن الجواهر( ،تایکراجکى، محمد بن على، ب -13

 .اسوه انتشارات، قم چاپ سوم، ،(ا ترجمه محمدباقر کمره) أصول الکافی ،ش1375، کلینى، محمد بن یعقوب -14

 .یدفتر انتشارات اسالم اراتانتش، قم نهم، چاپ ،ثالحدیةیدرا ،ش1389کاظم،  ،چیرشانهیمد -15

 .یدفتر انتشارات اسالم ،قم ،بیست و دومچاپ  ،ثیالحدعلم ،ش1388کاظم،  ،چیرشانهیمد -16

شووارات ، روتیب چاپ دوم، ،بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ق1403مجلسى، محمدباقر،  -17 توورا  انت یوواء ال دار إح

 العربی.

 ، چاپ سوم، تهران، انتشارات زرین.نیفرهنگ معش، 1386معین، محمد،  -18

 دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمى. انتشارات، قمچاپ دوم، ، ترجمه قرآن)مکارم( ،ش1373نارر،  ،یرازیمکارم ش. -19

 دارالکت  اإلسالمیة. انتشارات، تهرانچاپ دهم، ، تفسیر نمونه ،ش1371شیراز ، نارر،  مکارم -20
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