
 

 وانيان)(دكتر مژده شير

ها و گناهان زبان است كه زياد جدي و پرحرفي در شمار آن دسته از بيماري
شود. برخالف شايعات مرسوم، اين بيماري زبان تنها در لود تلقي نميآگناه

ها شيوع ندارد بلكه بسياري از آقايان نيز به آن مبتال هستند. ميان خانم
كرد كه در يك محفل دوستانه اين موضوع مطرح شد كه دوستي تعريف مي

روع به ها ناراحت شدند و شترند. همة خانمها خيلي از آقايان پرحرفخانم



ها اعتراض كردند. پس از چند دقيقه همهمه و جر و بحث، يكي از خانم
اتفاقاً اين موضوع بسيار مهم «دوستان خود را به سكوت دعوت كرد و گفت: 

گوييد و صحيح است؛ دليل آن اين است كه شما آقايان يك بار مطلبي را مي
چندين بار موضوعي  ها بايدشنويم، اما ما خانمو ما با گوش شنوا آن را مي

ترديد اين يك نظر شخصي و يك بي» را بگوييم تا به گوش شما برود!
ديدگاه كلي است، اما مطالعات و تحقيقات در اين رابطه نشان داده است كه 
نه تنها مردان در مهمانيها، محافل و جلسات عمومي بيشتر از زنان صحبت 

بت كردن آنها نيز تقريبًا كنند، بلكه مدت زمان صحو اظهارنظر و سؤال مي
اكثر افراد پرحرف، خودشان متوجه نيستند كه زيادتر از  هاست!سه برابر خانم

شوند، آن كنند و در اندك مواردي هم كه متوجه ميحد معمول صحبت مي
آه، چقدر «دانند و ممكن است لبخندي بزنند و با گفتن: خطر ميرا كامالً بي
روي پيامدهاي اين گناه زبان ببندند. برخي نيز چشمِ خود را به » حرف زدم!

كُنِ هر محفلي باشند، ولو آنكه اين گرمدانند كه مجلسخود را مسئول مي
مقدس اين كار به بهاي حرافي و گفتن سخنان پوچ و بيهوده باشد. اما كتاب

كند و در مورد علت، نتايج و درمان آن به گناه زبان را بسيار جدي تلقي مي
 .گويدسخن ميكرات 

توانند عوامل اگرچه تنهايي و در مواردي خستگي و افكار مغشوش نيز مي
مهمي در تشديد بيماري پرحرفي باشند، اما كالم خدا پرگويي را با حماقت 

اين  17:28عنوان مثال در كتاب امثال به 2بيند!سرنوشت ميهمزاد و هم
آن كه دهانش را بسته نگاه «ن شده است: طور مثبت چنين بياموضوع به

در امثال  "نادانِ پرگو"همچنين عبارت ». شوددارد، فهيم شمرده ميمي
 .دهدطرزي منفي آشكارا نشان ميتوأم بودِن حماقت و پرگويي را به 10:8



 هر آن ديو كايد زمانش فراز            
 زبانش به گفتار گردد دراز                        

 فردوسي شاهنامه                                               

  
كنيم، پرحرفي با هر انگيزه و به مالحظه مي 28: 17همانطور كه در امثال 

هر شكلي كه باشد، خواه در سخنان روزمره و خواه حتي در نوشتار و موعظه، 
بسيار جدي گرفت روست كه بايد اين بيماري زبان را آبستن گناه است. از اين

شك خوانندگان عزيز با افراد پرحرفي و نسبت به اين عادت محتاط بود. بي
پرند، در مورد اي ديگر مياند كه مرتب از يك شاخه به شاخهبرخورد كرده

كنند و نه تنها همة افكار خود را براي همگان بازگو همه چيز اظهار نظر مي
رند اسرار خصوصي ديگران را نيز كنند، بلكه براي آنكه چيزي كم نياومي

دهد كه با مرد پرگو كنند. از اين رو كالم خدا صريحاً هشدار ميفاش مي
 ).20:19همنشيني مكن (امثال 

  
نام دارد. اين دو  "گوييبيهوده"در كنار خود همپايي دارد كه  "پرگويي"

هاي توان از هم جدا كرد. هر چه سخن بيشتر شود، حرفدوست را هرگز نمي
سخناني  -هدف و پوچ هم به همان نسبت زيادتر خواهد شد بيهوده و بي

انضباط هستند و تنها جهالت و كه زاييدة افكار نامنظم و سرگردان و بي
در نهايت اين دو دوست تا ). 9:13گذارند (امثال حماقت را به نمايش مي

شود، بلكه ي ميروند كه نه تنها مستمع خسته و كسل و فرارجايي پيش مي
خود احساس  عالوه بر آزرده شدنِ ديگران، خود گوينده نيز از سخنان

هايي از شخصيت خود را كند زيرا با كثرت كالم، ناخواسته جنبهپشيماني مي



بروز داده است كه مايل نبوده در برابر ديگران فاش شود. اينگونه افراد اغلب 
 !شده است آيند كه ديگر ديرخود ميتنها زماني به

           ها شد خموشهر كه از ناگفتني            
 در پشيماني دلش نامد به جوش            

 مولوي                                                

  
ام كه وقتي مطلبي براي گفتن اين هنر را آموخته«گويد: لوتر ميمارتين 

آساني حقيقتًا كه خاموش ماندن هنري است كه به». ندارم، خاموش بمانم
هنر، بهره بودن از اين خاطر بيشود. چه بسيارند كساني كه بهآموخته نمي

و شنونده  دانند صحبت را چگونه به پايان آورند و با تكرار مكررات، خودنمي
 .سازندرا خسته و كسل مي

 :توانستيم اين نصيحت سعدي را آويزة گوش سازيم كهكاش هميشه مي
 مجال سخن تا نبيني ز پيش

 به بيهوده گفتن مَبَر قدر خويش            

  
دهد كالم خدا نه تنها در مورد پرحرفي در رابطه با ديگران به ما هشدار مي

دارد. در جامعه با خدا نيز ما را از پرگويي برحذر ميبلكه حتي در دعا و رابطه 
چون به خانة خدا بروي، پاي خود را نگاه دار، زيرا «خوانيم: چنين مي 5:1-2

هاي احمقان بهتر است، جهت استماع، از گذرانيدن قربانيتقرب جستن به
ما و كنند. با دهان خود تعجيل مندانند كه عمل بد ميچونكه ايشان نمي



دلت براي گفتن سخني به حضور خدا نشتابد زيرا خدا در آسمان است و تو 
 ».بر زمين هستي؛ پس سخنانت كم باشد

 :قول سعديباز هم به
 خداوند تدبير و فرهنگ و هوش

 نگويد سخن تا نبيند خموش            

وت و حكمت توان از هم جدا كرد، سكهمانطور كه پرگويي و حماقت را نمي
نيز از هم ناگسستني هستند، چه در رابطه با خدا و چه در رابطه با ديگران. 

» بازايستيد و بدانيد كه من خدا هستم«دهد كه كالم خدا به ما فرمان مي
سكوت در حضور خدا به ما فرصت تعمق و شنيدن صداي  ).46:10(مزمور 

سكوت درك «د: گويمي دهد. يك نويسندة مسيحي فرانسويخدا را مي
حضور است. در دلِ سكوت، او را يافتم كه پر از آرامش، ماليمت و حكمت 

 »است
شود كه بيشتر بتوانيم به در رابطه با ديگران نيز سكوت نه تنها باعث مي

شان گوش دهيم و آنان را بهتر درك كنيم، بلكه به خود ما هم اين سخنان
هيم بگوييم بيشتر فكر كنيم. چه خوادهد كه در مورد آنچه ميفرصت را مي

تر رفتار بسا كه با سخن نگفتن و سكوت كردن قادر خواهيم بود حكيمانه
تر از كلمات باطل و نسنجيده كنيم و سكوت و گوش كردنِ ما شفابخش

  .باشد

  



دهد آري، راه حل و درماني كه كالم خدا براي بيماري پر حرفي ارائه مي
آن كه دهانش را بسته «ن و خاموش بودن! بسيار ساده است: كم حرف زد

  )17:28(امثال » شوددارد، فهيم شمرده مينگاه مي
 !تر استگويند: سخن هر چه كوته بُوَد خوشجهت نيست كه ميبي

 


