
 فحاشی :همچهارد مجلس

 *کریمی محمدکاظم

 اشاره

 و فّیاشـی جلسـه، ایـن بیـث میـور شـد. پرداخته متته موضوع بررسی به پیشین، جلسه در
 بـه امروز جامعه که است انسانی منزلت و حرمت جدی هایآسیب از فّیاشی است. ناسزاگویی

 راحتیبه برخی که یافته گسترش ایگونهبه اخالقی، رذیله این است. روروبه آن با گوناگون اشکال
 هـایآموزه در کـه اسـت حـالی در ایـن شکنند.می را هاانسان حرمت و گشایندمی ناسزا به زبان
 است. شده نکوهش آن از شدتبه دینی

 فحش تعریف

 و اسـت بـدی در گذشتن حد از و ناسزا دشنام، معنای به اّول، ضم به «ُفیش» ریشه از فّیاشی،
 فّیـاش عمـ  فّیاشـی، دهد.می دشنام که است کسی و بددهن دهنده،فیش معنای به فّیاش،

   1است.
 خـاص امکاح و آثار یکهر و است گونه دو زشت، و بد سخنان آوردن زبان به فقها، اصطالح رد

 دارد:
 زادگـیحـرام و زنـا نسبت صورت به اگر ناروا: لماتک گفتن و مؤمن به زشت هاینسبت دادن .9

 ، حـدود و طـالق اح،کـن مختلـف ابـواب در فقـه تـبک در و نامندمی «قذ » را آن فقها باشد،
 است. شده رکذ آن برای خاصی امکاح
 و سـگ فـاجر، فاسـق، ،کخـو خـائن، ملعون، گسار،یم رباخوار،  :یقب از هایینسبت دادن .6
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 و نامنـدمی «سّب » را آن فقهی اصطالح در است، مؤمن ردنکزبون و ریتیق متضمن هک آن مانند
 1اند.کرده رکذ خاصی امکاح آن، برای فقها

 و شـده نهـی آن از تیـباه  ثیـاحاد زبـان در که است دوم قسم همین فّیاشی، از مقصود
 است. گرفته قرار وهشکن مورد

 بحث بایستگی
 تـا شـوند متوسـ  هاییتوجیه به شوند،می مرتکب که گناهانی برای افراد شود،می مشاهده اغلب
 هـایلوهج آشکار نمود   دلی  به فّیاشی، عم  ولی سازند؛ خارج گناه یا جرم دایره از را خود عم 

 فـرار قـبیش از آن، به تمسک با بخواهد شوندهمرتکب فرد تا گذاردنمی باقی گریزی راه هیچ آن،
 بـا تعامـ  هنگـام آن، ماننـد و بـدگویی ناسـزا، دشنام، بر مشتم  سخن   هر مبادله رو،ازاین کند.

 بر ظلم و سلیم عق  نکوهش مورد و است حرام شرع نظر از و فّیاشی مصداق دیگر، هایانسان
 شود.می تلقی بندگان
 از حـاکی رفتارهایی و عبارات از سرشار مجازی، فضای در کاربران صفیات که شاهدیم امروزه

 اسـت قبیـ  این از مواردی و افترا و تهمت ناسزاگویی، و بددهنی رکیک، الفا  بیان پرخاشگری،
 غیرحقیقـی و خصـیش مییطـی ظاهربـه هرچند مجازی، فضای شود.می روزرسانیبه مدام که

 هـاییواکنش خویش، خلوت میی  در که کسی زیرا باشد؛ حقیقت نمایانگر تواندمی اما است،
 آیـد، فـراهم فرصتی اگر گذارد،می نمایش به خود از آن مانند و فیزیکی عاطفی، گفتاری، از اعم

 دهد. انجام را رفتار آن نیز حقیقی میی  در که است آن مستعد
 شـده واق  ستم مورد که کسی برای مگر است؛ ندانسته جایز را بدی به صدا ردنبلندک کریم، قرآن

 از کـریم قرآن 3است. داده ترجی  را گذشت و عفو نیز خصوص همین در اینکه از گذشته 2باشد.
وا ال َوْ» اسـت: کرده نهی نیز مشرکان خدایان به ناسزاگویی ذیَنْ َتُسب  ُعوَنْ ال  ْ َید  هِْ ُدوِنْ ِمن  واَفیَْ الل   ُسـب 

هَْ واْا الل  رِْ َعد  ْ ِبَغی  م 
 یکتـا خـدای به جهالت، روی از آنها مبادا تا ندهید، دشنام آنها معبودهای به 4؛ِعل 

 «دهند. دشنام
 او روانیـپ و هیمعاو ،شاصیاب از یجمع دیشن نیصف جنگ در هک یهنگام علی ،منانؤم ریام
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 ،دشنام یجا هب شما اگر نکل ؛دیباش اشفّی  شما هک ندارم دوست من» فرمود: ،دهندیم دشنام را
 1«است. بهتر ،حجت اتمام یبرا و ترکینزد حق به ،دینک رکذ را آنها احوال و اعمال

  هاعرصه

 خانوادگی عرصه .1

ــه از ــرینمهم جمل ــ  ت ــاینزاع عوام ــته ه ــونت و جمعیدس ــانی هایخش ــورهمین و خیاب  ط
 و همکـاران جامعـه، خـانواده، اعضـای گشودن ناسزا به زبان و فّیاشی خانوادگی، هایاختال 
 یکـدیگر بـه جامعه اعضای تیم  آستانه آمدنپایین است بدیهی است. یکدیگر برابر در دوستان

 رفتار، یا برخورد ترینکوچک با افراد کهایگونهبه آورد؛ شمار به پدیده این نمود   آشکارترین باید را
 هـایمیی  در فیزیکـی برخوردهـای آن، طبیعـی نتیجه لباا غا و گشایندمی ناسزا و دشنام به زبان

 اخیر، هایسال در رفتارها نوع این گسترش متأسفانه، که است بوده عمومی فضاهای و خانوادگی
   است. ساخته مخدوش را اسالمی نظام و دین چهره

 و شـودمی میسـوب جامعـه اعضـای پـذیریجامعه و پذیریفرهنگ برای میی  اّولین خانواده،
 آن الزامات به و شوند آشنا اجتماعی بهتر زیست هایروش با باید میی ، این در خانواده اعضای

 تربیـت در رودمی انتظار و است بیشتر مراتببه خانواده اهمیت اسالمی، جامعه در گردند. ملتزم
 هـایمیی  در اثرگـذار الگوهـای وجـود رو،ازایـن باشـند. کوشا اخالقی موازین مطابق صیی 

 امـری بایـد مطلـوب، اجتمـاعی   زیسـت الزامـات بـا خانواده اعضای آشناسازی برای خانوادگی
 و ناصـیی  اعمـال از صـیی ، رفتارهای با خانواده اعضای آشنایی ضمن تا شود تلقی ضروری

   شوند. داده پرهیز آنان، شأن از دور
 بـه در والدین ناصیی  برخوردهای است، مشهود بسیار که امروز هایخانواده مخاطرات از یکی

 در الفا  همین کارگیریبه عکسبر و خویش، فرزندان درباره ناسزا و رکیک اصطالحات کاربردن
 است. فرزندان توس  خانواده اعضای دیگر و والدین مورد

 مقابـ  در زنان و مردان توس  خانواده میی  در ناسزا و فیش حاوی الفا  کارگیری به همچنین،
 و زن خـانوادگی روابـ  کردنسسـت بر عالوه که رودمی شمار به فّیاشی انواع ردیگ از یکدیگر،

 نیـز طـالق و قهـر و درگیـری مـرز تا آن گسترش و همسران اختالفات به مواق ، بیشتر در شوهر،
 است. شده منجر
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 اجتماعی عرصه .2

 نیـز فراوانـی خواستهنا و خواسته پیامدهای و آثار که جامعه در ناسزاگویی و فّیاشی رایج انواع از
 و اداره پـارک، خیابـان، ماننـد: اجتمـاعی، هایمیی  در یکدیگر برابر در افراد هایفّیاشی دارد،

 نیـز برخـی اسـت. آن مانند و مترو قطار، اتوبو،، تاکسی، قبی : از عمومی، نق  و حم  وسای 
 نگـه را خـود زبـان یر،شـه عالمـان و دینـی بزرگـان حرمت   هتک و بدگویی در و نهاده فراتر را پا

 گردیـده مسـلمانان جامعه گیردامن امروزه که است بزرگی هایآفت از امور، این همه و دارندنمی
 است.

 ای» فرمـود: حضـرت بالفاصـله، رسـیدم. صـادق امـام خـدمت د:یگومی مهرانبنسماعة
 وقـوع بـه دی،بـو ردهکـ هیـراک او از هکـ شتری صاحب و تو انیم هک بود جنجالی چه نیا سماعه!
 اتفـاقی چنین گفتم: پاسخ در «باشی. سیک بر فرستندهلعنت و بدزبان دهنده،دشنام مبادا پیوست!

 از نیـا ردی.کـ سـتم شـتریب تـو رد،کـ ستم تو به او اگر» فرمود: بود. ردهک ستم من به او اما افتاد؛
 و بطلـب آمرزش رتپروردگا از دهم.نمی دستوری نیچن انمیعیش به و ستین تیباه  ما اخالق

 1نکردم. تکرار دیگر و نمودم استغفار هم من «نگرد. باز عم  آن به گرید
 سـهولت و اجتمـاعی حیات گوناگون سطوح در مجازی فضای فراگیرشدن امروزه این، از گذشته
 ایـن از هـاگروه و اشـخاص اطالعـات بـه آسان دسترسی ویژهبه یکدیگر، با افراد تعام  و ارتباط
 هتـک اسـت. شـده تبـدی  جامعه در فّیاشی گسترش بسترهای از یکی به خود أسفانهمت طریق،
 و مطالـب حاوی هایپیامک ارسال نزاکت، از دور و رکیک الفا  بیان طریق از اشخاص حرمت
 اسـت؛ سـاخته گرجلـوه بستر این از نامناسب تصویری بدگویی، و فیش بر مشتم  هایعبارت

 سیاسـی، مسـائ  و مباحـث حوزه به هافناوری قبی  این ظرفیت یافتناهر و کارگیریبه آنکه ویژهبه
 و اشـخاص دربـاره بـدگویی و ناسـزا انـواع بـه زدندامـن و جامعه در فّیاشی گسترش متأسفانه

 همچـون سیاسـی هایپدیـده در کـه اسـت بـدیهی اسـت. گردیـده باعث را سیاسی هایجناح
 افـزایش دیگـر زمـان هـر از بـیش ناشایسـت تارهایرف این گستره و حجم انتخاباتی، هایرقابت

 یابد.می

 بودنـد داده اطالع ایشان به گفتند.می اصول در، عصرها قم، سلماسی مسجد در خمینی امام
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 و عصـبانیت حالت با ایشان .است شده اهانت مالصدرا به میققان، بعضی در، مجلس در که
 مسـائلی مالصـدرا؟ ما أدراک ما و» :فرمود یند بزرگان به کردنجسارت از نهی و موعظه مقام در
 1«نیستیم؟ زبانمان مواظب چرا است. کرده ح  مالصدرا بود، مانده عاجز آنها از بوعلی که

 پیامدها و آثار

 اجتماعی مشکالت بروز .1

 فرد اخروی عذاب و دنیا در آبروییبی باعث و است کبیره گناهی که فردی جنبه بر عالوه فّیاشی
 کینـه، گسـترش یکـدیگر، از افراد خاطر رنجش دارد. همراه به نیز فراوانی اجتماعی آثار شود،می

عمــال غیرمنطقـی، دعواهـای و نفـرت و خشـم بــروز بلندمـدت، هـایارتباط قطـ  و دشـمنی  ا 
 قومی و خیابانی خانوادگی، هاینزاع برخی بروز و همدیگر ضّد  بر فیزیکی و زبانی هایخشونت

   است. اجتماعی هایمیی  در فّیاشی پیامدهای و آثار جمله از جامعه، در
  وخىنیی  چشیما   کی   قیدم   آ  ظای 

 

 سییدخىنی ر  عییاییم   ییاسییخن زآ  
 

 کنییی ویییر   سییخن ییی  ر  عییاییم 
 

 2کنیییی شییییر   ر  میییر ه روبَهیییا  
 

عمـال مـورد،بی هایغضب و خشم دیرینه، هایکینه و قهر از بسیاری ریشه وقتی  و هاخشـونت ا 
 بررسـی امـروزی جامعـه در را بلندمـدت هـایمجازات و هارفتنزنـدان ها،قت  از بسیاری حتی

 و اسـت گردیـده آغاز رکیک سخن یا دشنام یا بدزبانی یک از آنها فراوان بخش بینیممی کنیم،می
 شـرای  در افـراد مناسـب، کنتـرل عـدم و اّولیـه غضـب و خشـم صـیی  نشدنهدایت دلی  به

 .شد واق  افتاد،می اتفاق نباید آنچه و رفتندگ قرار ناخواسته
 بیییل بیی  گییرفىن شییایی چشییم رِس

 

 3پیییل بیی  گذشییىن نشییایی پرشییی چیید 
 

 گناه از زداییقبح .2

 قب  متأسفانه، است. زشت رفتار این از زداییقب  جامعه، در فّیاشی ناخواسته پیامدهای از یکی
 خودنمـایی برای برخی شودمی مشاهده کهیطوربه است؛ شده شکسته ایرانی جامعه در فّیاشی
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 و سـرگرمی بـرای ایعـده خـود، اجتمـاعی و گروهی هویت معرفی برای بعضی خودشیرینی، و
 اصـطالح بـه و شوخی باب از گروهی عادت، روی از بعضی همدردی، ابراز برای برخی تفری ،

 و دشـنام رکیـک، الفا  از ن،آ مانند و اعتماد جلب و صمیمیت ابراز برای نیز ایعده و گیریغاف 
   کنند.می استفاده ناسزا
 و فرانسـوی خاورشـنا، و جهانگرد «شاردن ژان» که آنجاست تا زمینایران فرهنگ برای کار قب 

 بـا و داشـت اقامـت ایران در مدیدی مدت صفویه دوره در که شاردن نامهسیاحت کتاب نویسنده
 پـی ناهنجار رفتار این ویژهبه ایرانیان، ما رفتاری صخصای عمق به بود، شده آشنا نیز فارسی زبان
 وی اسـت. داشـته تقـدیم جهانیـان بـه هنرمندانـه توصـیفی بـا را خـود مشـاهدات و است برده
   نویسد:می

 سـتایش عادتشان گرچه دارند. ناشایست صفتی اخالقی، هایفضیلت همه این برابر در ایرانیان»
 و گوینـدمی اللهبسم حتماا  کاری، به نهادن آغاز هنگام و است احدیت حضرت درپیپی نیایش و

 زبـان همان از اّما نرانند؛ زبان بر اللهشاءان و آورند میان در سخن چیزی یا کاری از است ناشدنی
 و رکیـک جمالت و کلمات و دشنام هزاران تراود،می بیرون حق تیمید و نعت چندین که دهان و

 و خـوی همـین بـر اشـرا  و اعیـان و بزرگان بلکه عامی، مردمان اتنه نه شود.می خارج ناسزاوار
 که برندمی را بدن اعضای از قسمت آن نام غالباا  هم، به دادنفیش و ناسزاگفتن ضمن اند.صفت

 نـه آنکـه حـال دهنـد؛می ناسزاوار هاینسبت هم زنان به و است، شرمگین آن اسم آوردن از قلم
 ایشـان رسـوایی و بـدنامی خواهـان دل در اینکـه نـه و داننـد،می را نامشـان نـه و انددیده را آنان
 1«ندارند. مردان از کمیدست هم، با ستیزگری هنگام نیز زنان باشند.می

 در گنـاه یـک کـردنرایج برای» :فرمایدمی زشت رفتارهای از زداییقب  درباره رهبری معظم مقام
 از قـبیش که بگویند قدر آن کنند؛ رایج هازبان در را گناه آن که است این هایشراه از یکی عم ،

   2«برود. بین

 مقابله هایراه

 زبان مدیریت .1

 ابـزار، یک عنوان به زبان است. زبان مدیریت فّیاشی، شنی  عم  با مقابله اصلی هایراه از یکی
                                                           

 . 940، ص 3، ج شاردن نامهسیاحت . ژان شاردن،1
 .96/8/9416آموزان و دانشجویان، تاریخ . بیانات مقام معظم هبری در دیدار جمعی از دانش2
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 ارد.د ناصتحیح استتفاده ظرفیت هم و است صحیح استفاده استعداد دارای هم بالقوه، صورت به
 کارهتای بته هم و شود واداشته نیک کارهای به هم شودمی باعث فرد، در استعدادی چنین وجود
 شتود،می یتاد «زبتان مدیریت» به آن از که زبان از مراقبت و حفظ رو،ازاین شود. داده سوق ناروا

 استت  فرمتوده ختدا رستو  استت. آن ناخواسته پیامدهای از بودنایمن برای ضروری امری
«َ
 
َ ْمِسْكَأ ك  ان  ا ِلس  ه  ِإنَّ ةَ  ف  ق  د  َ ص  ق  دَّ ص  ت  ا ت  ل ى ِبه  َ ع  ْفِسك  َ ن  م َّ َ ث  ما   َ ق  َ و  َ ل    ِِ ْعم َ ي  ْبمد  مةَ  ع  ِقيق  ماِ َ ح  يم  مى اْْلِ تَّ  ح 

َ ْخز    هَ  ي  ان   ختودت جتان بترای کته استت ایصتدقه زبتان، از مراقبتت زیرا نگهدار؛ را زبانت 1؛ِلس 
 «است. میسر زبان از مراقبت با تنها ایمان، حقیقت فهم فرمود  گاهآن کنی.می پرداخت

   فرماید می حنفیهمحمدبن به وصیت در علی امام
«َ ا و  َ م  ق  ل  هَ  خ  َ اللَّ لَّ ج  و  زَّ ْيئاَ  ع  َ ش  ن  ْحس 

 
َ أ ِمَ ِمن  َل  َ اْلك  َ و  َ ل  ح  ْقب 

 
ِمَ ِمْنمه   أ َل  مِ َ ِبماْلك  ضَّ مو َ  اْبي  ج  َ اْلو  ِمَ و  َل   ِبماْلك 

ِتَ دَّ و اْسو  ج  َ  َ اْلو  ْ َ و  َ اْعل  َّ 
 
َ أ م  َل  َ ِفي اْلك  اِقك  ث  ا و  ْ َ م  ْ َ ل  لَّ ك  ت  ا ِبِهَ ت  ِإذ  َ ف  ْم   لَّ ك  َ ِبمِهَ ت  ت  ِْ اِقمِهَ ِفمي ِصم ث  ْ َ و  ماْخز   ف 

َ ك  ان  ا ِلس  م  َ ك  ْخز    َ ت  ك  ب  ه  َ ذ  َ و  ك  ِرق   انستان ستخن، بتا است؛ نیافریده سخن از بهتر چیزی خداوند 2؛و 
 در ستخن ای،نیتاورده زبان به را سخن که زمانی تا بدان و گرددمی هروسیا آن با و شودمی آبرومند

 اتنقره و طال مانند را زبانت بنابراین، هستی. آن پیمان در تو آوردی، زبان بر چون و توست پیمان
 «کن. محافظت

   است  شده وارد نیز باقر امام از سخن، این مشابه
«َ ا ِإ َّ ذ  َ ه  ا   س  َ اللِّ اح  َ ِمْفت  لِّ َ ك  ِ َخ  َ ْي َ و   ِ ِغي ش  ْنب  ي  ْؤِمِنَ ف  ْ َ ِلْلم 

 
َ أ ْخِت   ل ى ي  ماِنِهَ ع  ما ِلس  م  َ ك  ْخمِت   مى ي  ل  ِبمِهَ ع  ه  َ ذ   و 

ِتِهَ  ختود زبتان بتر متممن استت شایستته بنابراین، هاست.بدی و هاخوبی همه کلید زبان، 3؛ِفضَّ
َ» فرمود  حضرت گاهآن «زند. قفل هایشنقره و طال همانند َ ل  ْسل    َ ي 

 
َأ د  َ ح  وِ َ ِمن  ن  مى المذن تَّ َ ح  ْخمز     ي 

هَ  ان   «کند. کنتر  را زبانش اینکه مگر ماند،نمی ایمن گناه از کسهیچ 4؛ِلس 
 

 بسییی  دیییی   زگفتییی   پشییین   
 

 5کسیی  خ وشیی  از نگشیی  پشیین    
 

                                                           
 .281، ص 21، ج الشیعة وسائل. حّر عاملی، 1
 .291. همان، ص 2
 .258، ص 57، ج األنوار بحار . مجلسی،3
 . همان.4
 ، دفتر اّو ، قسمت اّو ، بخش چهارم، قسمت دوم؛ برگرفته از کشکولالدین عاملی، . شیخ بهاء5
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 ناسزاگویی زشتی یادآوری .2

 بتا هکت یافتراد و استت انستانی وجود در حیوانیت هایجنبه غلبه و خشم غلیان از ناشی فحش،
 یتا خواستته آورنتد،می روی ناستزا و فحش به شرمانهبی و شوندمی نیخشمگ بهانه نیترکوچک

 و زشتتی همتواره بایتد کسانی چنین بنابراین، گیرند.می فاصله انسانی واقعی صفات از ناخواسته،
 فرمایتد می بتاقر امتام گیرند. فاصله آن از کمکم تا کنند، یادآوری خویش به را گناه این پستی

«َ ح  اِمَ ِسَل  ئ  َ اللِّ ِبيح  ِمَ ق  َل   موستی امتام «استت. هیتفروما و پستت افتراد ستال  زشتت، المکت 1؛اْلك 
ا» فرماید می نیز اظمک َ م  ا َّ س  اِ َ ت  َ اْثن  َ ِإلَّ م َّ مى اْنح  مى اْْل ْعل  مةَِ ِإل  ب  ت  ِْ ل م   بته هکت نفتر دو 2؛اْْل ْسمف 

 «کنند.می سقوط آن نییپا مرتبه به [تی]انسان یواال مرتبه از دهند،می فحش همدیگر
 3«است. انسان پستی و خباثت صفت، این منشأ» است  آمده شّبر اخالق کتاب در
 مردم به مهربانی .3

 ُبعتد در خصتوصبه اجتماعی، حیات به خاصی توجه دین، بزرگان سیره و سالمیا هایآموزه در
 مناست  تعامتل و همتدیگر بتا درستت رفتتار هبت را اعضتا و استت شده جامعه اعضای رفتاری

 متودت و محبتت رحتم،، )صتله خویشتاوندان بتا ارتبتاط یکتدیگر، به نیکوکاری اند.برانگیخته
 امتوری از یکتدیگر، از انتدوه و غتم ساختنبرطرف و اختالفات حّل  همدیگر، به جامعه اعضای

 فرمایتد می ختدا امبریتپ 4استت. شده واقع فراوان تأکید مورد اسالمی هایآموزه در که است
«َ و   ْؤِمن  ِهْ َ ِفي اْلم  ارِّ ب  َ ت  ِمِهْ َ و  اح   ِ َ ت  ِفِهْ َ و  اط  ع  مِلَ ت  ث  م  مِدَ ك  س  ا اْلج  ى ِإذ  ك  ى اْشمت  اع  مد  مهَ  ت  ِ  َ  ل  ِِ ما َِِ س 

مه  َ ِبالسَّ  و 
ى مَّ  آن از یعضتو اگر هک هستند بدن همانند ،یورزعاطفه و مهربانی نیکوکاری، در مممنان 5؛اْلح 

 «.نندکیم یهمدرد آن با ،یدارت  و یداریبش  با اعضا هیبق شود، درد ردچا
 و مردمتان بین صمیمیت و مهربانی مودت، ایجاد نیز معرفت اهل و دینی عالمان گفتار و سیره در

 استت؛ برختوردار ایبرجستته جایگتاه و بسزا اهمیت از یکدیگر، به بدزبانی و خشونت از پرهیز
 اللته» استت  شده توصیه قاضی آقاسیدعلی اللهآیت مرحوم نامهوصیت نیپایا بخش در کهچنان

                                                           
 .287، ص 57، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .111. همان، ص 2
 . 118، ص اخالق. عبدالله شبر، 3
 .281ت  279، ص 11، ج الشیعة وسائلحّر عاملی، . 4
 .424، ص 12، ج الوسائل مستدرکن نوری، حسی. 5
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 اسـت شده نق  طباطبایی عالمه مرحوم درباره همچنین، 1«نرنجانید. را کسهیچ دل که الله، الله
 مـورد بسـیار مجـام  در داد،مـی آزارشان تند سخنان با و ورزیدمی دشمنی ایشان به که شخصی

 دعـا شما برای اّول روم،می که حرم به» فرمود:می ایشان به خطاب و گرفتمی قرار عالمه احترام
 2«کنم.می

 خشم کنترل .4

 و ایـدن در خـدا هکـنیا مگـر نبـرد، فـرو را خود خشم ایبنده چیه» فرماید:می میمدباقر امام
 بودنـد. نیکـو صـفت این عیارتمام الگوی نیز حضرت آن خود 3«ند.کمی ادیز را او عزت آخرت
 زنـی او گفـت: و کـرد جسـارت حضـرت آن مـادر بـه و شد مواجه باقر امام با نصرانی فردی
 را مـادرم خداوند گویی،می تو که بود چنان آن او اگر» فرمود: امام است. بوده بدزبان و چردهسیاه

 بـا شـخص آن کنندمی نق  «کند. رحمت را تو خدا نبود، گوییمی کهچنانآن اگر و کند رحمت
   4شد. مسلمان و گفت شهادتین امام، رفتار این هدهمشا

 آورد ایشـان نـزد اینوشته کسی طر  از شخصی است: آمده طوسی نصیرالدینخواجه احوال در
 در خواجـه داد. لقب «کلببنکلب» را ایشان جمله از و بود گفته ناسزا بسیار خواجه به آن در که

 درسـت اسـت، خوانـده سـگ مـرا او اینکـه» رمـود:ف آمیزیمالطفت زبان با وی ناسزاهای برابر
 چهارپایـان، جملـه از سـگ، اسـت. سـگ خصوصـیات از غیر من، خصوصیات چون نیست؛

 نیسـت. مـن در خصوصـیات ایـن و دارد دراز هـایناخن و پشـم از پوشیده پوستش عوعوکننده،
 بیـان این با ونه،گبدین «خندانم. و ناطق و است پهن ناخنم پشم،بی تنم و است راست من، قامت

 5.برنجاند را او فرستاده یا بیاورد زبان بر درشتی کلمه آنکهبی گفت؛ پاسخ او به مالیم،
 ترک بر پیمان و عهد .5

 در جریمـه قـراردادن و ناسزاگویی ترک جهت خود با عهدبستن بدزبانی، با مقابله هایراه از یکی
 امـری شـناختی،روان لیـا  بـه چـه و دینی لیا  به چه امر، این است. پیمان شکستن صورت

                                                           
 .901، ص نبایدها و بایدها زبان؛. گروهی از نویسندگان، 1
 . همان. 2
 .990، ص 6، ج کافیال. کلینی، 3
 . 608، ص 98، ج مطهری شهید استاد آثارمجموعه. مرتضی مطهری، 4
 . 698، ص قبله اقالیم بیدارگران. میمدرضا حکیمی، 5
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 در کـه زمانی تشی ، جهان وقت مرج  بروجردی، العظمیاللهآیت است. تأثیرگذار و شدهپذیرفته
 تنـدی افـراد بـه و نکنـد کنتـرل را خـود عصبانیت و خشم اگر که کرد نذر بود، بروجرد شهرستان

 دلیـ  بـه خـود، شـاگردان از یکـی با علمی مباحثه هنگام روز، یک بگیرد. روزه سال یک نماید،
 تنـدی وی بـه و نیـاورد تیمـ  کرد،می بیان بیث موضوع با ارتباطبی و غیرمنطقی مطالب اینکه

 1.کند ادا را خود نذر تا گرفت روزه سال یک ایشان و شد شکسته نذرشان که بود اینجا در .کرد
   ند:کمی عر  خداوند شگاهیپ در سجاد امام سجادیه، صییفه میکوسی دعای در
«ِّ ك  ل  ِّ یا و  ب  طی ر  ر  ِّ ش  الَّ

 
، فی اُعود ِّ أ ُروِهك  ك  ِّ م  مانی و  ِّ ض  ن 

 
ِّ ال أ ِجاع  ِّ فای ار  ُموِمك  اذ  ِّ م  ادی و  ه  ِّ ع  ن 

 
ِّ أ ُجار   اه 

ِّ ع  مي  ِّ ج  ك   و نگـردم بـاز نداری، دوست آنچه به هک امردهک تو شگاهیپ در شرطی پروردگارا! 2؛معاِصي 
 گناهانـت  یـجم از هکـ نمکـمی عهد و نروم ای،ردهک نکوهش تو را آنچه سراغ به نمکمی نیتضم

 «نم.یگز دوری

                                                           
  العظمی بروجردی، نشانی: اللهرسانی آیتالع. پایگاه اط1
 . 49، دعای سجادیه صحیفه. 2




