مجلس بیستوششم :علل و زمینههای نزاع و درگیریها میان مردم
حجتاالسالم والمسلمین دکتر سعید شریعتی فرانی

*

اشاره

روزانه دهها پرونده حقوقی و کیفری در دادگاهها گشوده و رسیدگی میشود و شـاید روزی نیسـت
که در کوچه و خیابان ،شاهد بگومگوها و مشاجرات لفظی و گاه نزاعهـا و درگیریهـای فیزیکـی
نباشیم .این مسنله در جوام شهری ،بهویژه در شهرهای بزرگ ،با تنوع و ابعـاد گسـتردهتری دیـده
میشود .بررسی عل و عوام نزاعهای خیابانی ،نیازمند پژوهشهای دقیق میدانی است که بایـد
توس پژوهشگران مختلف انجام شود .در این مقاله ،با استفاده از نتایج مطالعات انجـامشـده در
این زمینه ،به مهمترین عل و عوام نزاعهـای خیابـانی اشـاره مـیکنیم و در بخشـی دیگـر ،بـا
استفاده از نظریات صاحبنظران و با استمداد از آیات و روایات معصومین  ،در صـدد طـرح
ّ
راهح هایی برای کاهش نزاعها و مشاجرات خیابـانی هسـتیم .باشـد کـه مـورد اسـتفاده مبلغـان
ارجمند قرار گیرد.
الف .تعریف نزاع

نزاع و درگیری ،رخداد و واکنشی است اغلب هیجانی که فرد در مواق عصـبانیت از خـود نشـان
ا
میدهد و غالبا موجـب تـوهین ،فیاشـی ،ضـرب و شـتم و مصـدومیت میشـود .آسـیبهای
اجتماعی ناشی از رواب ناسالم انسانی است که بنیانهای جامعه را به طور جدی تهدید میکند.
تیقیقات موجود نشان میدهد که عمـدهتـرین آسـیبهای اجتمـاعی در جامعـه امـروز ایـران،
* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق.
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عبارتاند از :اعتیاد ،نزاع و درگیری ،سرقت ،قت  ،روسپیگری ،فرار ،تکدی و جرایم مالی.
ب .اهمیت بحث

پدیده نزاع و درگیری در جامعه ،از آن دسته آسیب هـایی اسـت کـه بـا ایجـاد اخـالل در روابـ
اجتماعی ،فضایی آکنده از بغض ،کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود میآورد که این امـر ،بـا
زمینهسازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی ،جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر میسازد.

1

مالحظه آمارهای منتشرشده توس مراج رسمی ،اهمیت پـرداختن متصـدیان امـور فرهنگـی و
تربیتی را به این موضوع روشن میسازد؛ بهویژه اگر به این نکته توجه کنیم کـه آمارهـای موجـود،
تنها ناظر به مواردی است که به نهادهای مربوطه مانند پزشکی قانونی یا کالنتریها مراجعه شـده
است .بسیاری از موارد نیز با پادرمیانی مردم یا گذشت طـرفین ،خاتمـه یافتـه اسـت .بـر اسـا،
ا
گزارش رسمی پزشکی قانونی کشور 2،در سال  9414مجموعا  431069مورد نزاع بـه پزشـکی
قانونی مراجعه شده که از این تعداد 414833 ،مورد مربوط به مردان ،و  919411مـورد مربـوط
به زنان است .همچنین ،در هشت ماهه سال  ،18آمار نزاع  410144مـورد بـوده کـه 688493
مورد مربوط به مردان ،و  963641مورد مربوط به زنان است .آمارهای موجـود بـهخـوبی نشـان
میدهد که میزان شیوع نزاع میان مردان ،بهمراتب بیشـتر از زنـان اسـت و ایـن امـر ،میتوانـد در
تفاوت وضعیت جسمی ،روحی و میزان حضور در فعالیتهای اجتماعی زمینهساز نـزاع ،ریشـه
داشته باشد.
متأسفانه در بسیاری موارد ،وجود آالت قتاله در دستر ،افراد ،موجـب عواقـب جبـران ناپـذیری
میشود؛ برای نمونه ،در تاریخ  68بهمن  18در تهران ،یک اخـتال بـه قتـ جـوانی  63سـاله
منجر شد .قات در اظهارات ّاولیه بیان داشت« :مقتول و همـراه وی ،از همشـهریان مـن اسـت و
سالها در شهرستان زندگی میکردیم که برای کار به تهران مهاجرت نمودیم .چند وقتـی بـود کـه
 .1فریبرز نیکدل و علیاکبر پیراسته مطلق« ،خشم صفت – حالت و شیوه های کنترل خشـم و گـرایش افـراد بـه نـزاع
دستهجمعی» ،مجله پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،ش  ،1ص .998
 . 2آمار نزاع در سال  9414و هشت ماهه ّاول سال  ،9418بـهتفکیک اسـتانها در وبگـاه رسـمی سـازمان پزشـکی
قانونی کشور قاب دسترسی است؛ تاریخ مشاهده ،9418/90/94 :نشانی:
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با مقتول اختال داشتم و چند روزی پشت تلفن به یکدیگر فیاشی میکردیم .شـب حادثـه ،در
خانه بودم که زنگ خانه را زد و وقتی بیرون آمدم ،دیدم با قمه حمله کرد و مـن هـم بـه آشـپزخانه
رفتم و چاقو آوردم و با همدیگر درگیر شدیم .آنقدر عصبانی بودم که دیگر چیزی نفهمیدم».

1

ج .علل و زمینههای نزاع

شیوع نزاع و خشونت در جامعه ،عل و عوام متعددی دارد که در اینجـا بـه مهـمتـرین عوامـ
فردی اشاره میکنیم.
 .1پایینبودن میزان تحصیالت و دانش افراد

پژوهشگرانی که در زمینه آسیبهای اجتماعی به پژوهش پرداخته ،عل نـزاع و درگیـری را رصـد
کردهاند ،به رابطه معناداری میان افزایش سـط تیصـیالت افـراد و کـاهش نـزاع و درگیـری پـی
بردهاند؛ برای مثال ،نتیجه یکی از پژوهشها بیان میدارد که:
«افزایش تیصیالت ،باعث افزایش آگاهیهای عمومی و عملی افراد شده و موجـب میشـود تـا
آنان نسبت به نزاعهای جمعی گرایش کمتری نشان بدهند .از سویی ،تیصـیالت ،باعـث تغییـر
ارزشهــای اجتمــاعی و تغییـرات فرهنگــی میشــود و از شــدت گـرایش بــه نزاعهــای جمعــی
2
میکاهد».
بر همین اسا ،،پژوهشگران این حوزه ،بهدرستی پیشنهاد دادهاند که بـا توجـه بـه معنـاداربودن و
معکو،بودن رابطه تیصیالت و گرایش بـه نـزاع جمعـی ،بایـد اهتمـام افزونتـری بـه آمـوزش
3
خانوادهها و کاهش بیسوادی صورت گیرد.
تأ کید فراوان بزرگان دین بر علمآموزی و سفارش بـه آمـوزش فرزنـدان ،نشـانه اهتمـام ایـن دیـن
مقد ،به رشد فکری و فرهنگی افراد است .افزایش دانش ،موجـب شـکوفایی اسـتعداد و رشـد
ظرفیت وجودی و اعتالی سط بیـنش و فرهنـگ انسـانهاسـت و در نتیجـه ،آدمیـان در سـط
باالتری از رواب با دیگران قرار میگیرند.
.

1.

 .2علیحسین حسینزاده ،عبدالرضا نواح و علی عنبری« ،بررسی جامعهشناختی عوام مؤثر بر میزان گرایش به نزاع
دستهجمعی؛ مورد مطالعه :شهر اهواز» ،فصلنامه دانش انتظامی ،ش  ،49ص .691
 .3همان ،ص .669
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ُ

عال ٌِّم ُینتف ُ ِّع ِب ِعل ِم ِِّه أفض ِّل ِمنِّ سب ِعينِّ ألفِّ ع ِابد؛ 1عالمی کـه مـردم از علمـش
امام باقر فرمودِ « :
منتف شوند ،از هفتاد هزار عابد برتر است ».در وصایای لقمان به فرزندش آمده است« :فرزنـدم!
بهراستی ،دنیا دریایی ژر است که جهانی بسیار [از مردم] در آن غرقهاند .باید کشـتی تـو در آن
تقوای الهی و ُپر از بار ایمان باشد و بادبانش توک  ،ناخدایش خرد ،راهنمـایش دانـش و لنگـرش
2
شکیبایی باشد».
 .2ناآگاهی به احکام شرعی

رواب حقوقی و معامالتی ،یکـی از سـاحتهایی اسـت کـه نـزاع و درگیـری در آن بسـیار دیـده
میشود و عام اصلی غالب این نزاعها ،عدم آشـنایی افـراد بـه مسـائ حقـوقی ،بیاحتیـاطی و
اعتماد بیجا ،مسامیه در امور معامالتی و عدم احترام به حقوق دیگران است.
ُ
اار ال ِفقاهِّ ثامِّ المتجارِّ
اصبغبننباته گوید :شنیدم که علی بر فراز منبر میگفت« :یاا معشارِّ الت َّج ِِّ
ُ
َّ
ُ
ُ
ال علای َّ
الصافا؛ 3ای
ياب َّالنم ِ ِّ
ال ِفقهِّ ثمِّ المتجرِّ ال ِفقهِّ ثمِّ المتجرِّ وِّ الل ِِّه للربا ِف ه ِذ ِِّه األ َّم ِِّة أَّفی ِمانِّ د ِب ِ ِّ
گروه تاجران! ابتدا احکام را یاد بگیرید ،سپس تجارت کنید! ابتـدا احکـام را یـاد بگیریـد ،سـپس
تجارت کنید! ابتدا احکام را یاد بگیرید ،سپس تجارت کنید! به خـدا قسـم کـه ربـا در میـان ایـن
امت ،ناپیداتر از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ است ».این دستور و تأ کید ،به دلی دقـت در
تجارت و دچارنشدن در گرداب ربا و نیز توجه به حالل و حرام الهی در معامالت است .بسیاری
از منازعات و اختالفاتی که امروزه به دادگاهها کشیده میشود ،ریشه در عدم پایبنـدی بـه احکـام
الهی و ضعف باورهای دینـی دارد .فریبکـاری و سوءاسـتفاده از جهـ و عـدم تخصـص طـر
مقاب  ،یکی از این نمونههاست.
امام صادق میفرماید« :در زمان رسول خدا زنی عطرفروش به نام زینب نزد زنـان پیـامبر
آمده بود .وقتی پیامبر اسالم وی را دید ،به او فرمود« :هنگامی که به خانه ما میآیی ،اطاقهای مـا
خوشبو میشود ».زینب گفت« :اطاقهای خانه ،بـه بـوی خودتـان خوشـبوتر اسـت ،ای پیـامبر
خدا!» آنگاه پیامبر به او فرمود :هرگاه جنسی میفروشی ،جنس خوبی بفـروش و غـش مـزن
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،9ص .44
 .2همان ،ص .98
 .3همان ،ج  ،4ص .940
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که این روش ،به تقوا نزدیکتر و برای ماندن مال [و برکت داشتن آن] بهتـر اسـت 1».و در روایـت
دیگر ،هشامبنحکم میگو ید« :من در جاهای سایه [و کمنور] ،سابری 2میفروختم .روزی امـام
موسی کاظم  ،سواره بر من گذشت و به مـن فرمـود :ای هشـام! فـروش در جاهـای سـایه [و
3
کمنور] ،غش (فریب) و خیانت است و غش ،حالل نیست».
 .3عدم اطالع از پیامدهای کیفری نزاع

خشم کنترلنشده ،همچون پردهای عقـ انسـان را میپوشـاند و منشـأ رفتـار و گفتـار نابخردانـه
میشود؛ به صورتی که با فرونشستن لهیب غضب ،خود شخص دچار پشیمانی میشود .در ایـن
میان ،بسیاری از افراد از پیامد دنیوی و اخروی رفتار و گفتار خود ،بیخبر یا غاف اند و بیپروا بـه
ناسزاگویی و زدوخورد میپردازند .بر اسا ،روایات ،مشاجره با دیگران ،عزت و آبـروی انسـان را
ُ
از بین میبرد 4و موجب فساد اعمال انسان است 5.پیامبر اسالم فرمود« :لامِّ یای ِّ جبر ِئ ِّ
يال
ُ
ب الخم ِِّار وِّ ِعبااد ِِّة أوثاانِّ؛ 6پیوسـته جبرئیـ مـرا
اة الرجاا ِ ِّ كماا ینهاا ِن عانِّ شار ِ ِّ
ینها ِن عنِّ ُمالح ِِّ
بازمیداشت از درافتادن با مردمان؛ چنانکه بازمیداشت از میخواری و پرستش بتان».
از نظر قانونی ،به موجب ماده  808قانون مجازات اسالمی« ،توهین به افـراد از قبیـ فیاشـی و
استعمال الفا رکیک ،چنانکه موجب حد قذ نباشد ،به مجازات شالق تا  13ضـربه و یـا 40
هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود ».همچنین ،به موجب مـاده  894همـین قـانون،
«هرگاه عدهای با یکدیگر منازعه نمایند ،هریـک از شـرکتکننـدگان در نـزاع ،حسـب مـورد بـه
مجازات زیر میکوم میشوند:
یک .در صورتی که نزاع منتهی به قت شود ،به حبس از یک تا سه سال؛
دو .در صورتی که منتهی به نقص عضو شود ،به حبس از شش ماه تا سه سال؛
 .1همان ،ص .949
 .2نوعی جامه نازک مرغوب.
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .989
ُْ ُ ْ
ْ
ُ
« .4قال ر ُس ُول الله  :إی ْ
اکم و ُمشاجرة النا ،فننها تظهر الغـرة و تـدفن العـزة( ».مجلسـی ،بحـار االنـوار ،ج ،16
ص)690
« .5عن الصادق

ُ
ا
ٌ ْ ُ
 :س ْبعة ُیفسدون أ ْعمال ُه ْم و ذکر م ْن ُه ُم الذی ُیجادل أخ ُاه ُمخاصما ل ُه( ».همان)

 .6همان ،ج  ،13ص .963
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سه .در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال.
تبصره  :6مجازاتهای فوق ،مان اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد».
 .4عدم رعایت اخالق اجتماعی

از نگاه اسالم ،تنها رعایت احکام فقهی و اجتناب از میرمات الهی کافی نیست؛ بلکه افراد بایـد
در رواب میان خود ،آموزههای اخالقی را نصبالعـین قـرار دهنـد .رعایـت اصـول اخالقـی ،از
بسیاری از نزاعهـا جلـوگیری میکنـد .در سـفارشها و سـیره عملـی پیشـوایان و عالمـان دیـن،
نمونههای بسیاری از تأ کید بر اخالق در رواب معامالتی دیـده میشـود .در روایتـی ،نقـ شـده
است که علی در دوران حکومتش در کوفه ،هر روز از از مقر حکومت خـارج و بـه بازارهـای
کوفه سرکشی میکرد .به هر بازاری که میرسید ،توقف میکرد و با صدای بلند نـدا مـیداد« :ای
صنف تاجر و کاسب! از خدا بترسید ...از او طلب خیر کنید .از آسانگیری ،برکـت خواهیـد ،بـا
خریداران صمیمی باشید ،با بردباری خود را بیارایید ،یکدیگر را از سـوگند یـادکردن بازداریـد ،از
دروغگو یی دوری جو یید ،خود را از ظلم دور دارید ،با مظلومـان [و مغبـونشـدگان] بـا انصـا
رفتار کنید ،به ربا نزدیک مشو ید ،و پیمانـه و تـرازو را تمـام بپیماییـد و وزن کنیـد و از حـق مـردم
چیزی مکاهید و در زمین به فسادگری مپردازید ».بـدین گونـه ،در همـه بازارهـای کوفـه گـردش
1
میکرد و پس از آن ،بازمیگشت و به فیصلهدادن امور مردم میپرداخت.
تأ کید بر خوشقولی و امروز و فردانکردن در معامله 2،پرهیز از تعریف بیرویه از کـاال در هنگـام
فروش و مذمت در هنگام خرید 3،مهلتدادن به بدهکار تنگدست و پذیرش درخواسـت طـر
معامله برای بههمزدن معامله 4،از نمونههای ذکرشده در روایات است .شهید ثانی در کتاب شرح
لمعه در باب آداب تجارت به  63مورد اشاره میکند که غالب این موارد ،به اخـالق و انصـا و
رعایت حقوق دیگران مربوط است؛ مانند اینکه :تاجر با افراد مختلف به طور مساوی و منصـفانه
برخورد کند؛ برای جلب رغبت مشتری ،کاالیش را زینت نکند؛ اگـر کـاالیش عیبـی دارد ،فـاش
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .949
ٌْ ُ ُ
ُ
ْْ
ُ
ٌ
« . 2قال ر ُسول الله  :و ْی ل ُتجار أمتی م ْن ال و الله و بلی و الله و و ی لصناع أمتی من الیوم و غد( ».شیخ صدوق،
من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص )980
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .940
 .4همان ،ص .949
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سازد؛ در خرید و فروش سه گیر باشد که موجب برکت است؛ مشتری پـس از خریـد ،سـه بـار
تکبیر گوید و شهادتین را بر زبان جاری سازد؛ در هنگام فروش ،قدری بیشتر و در هنگام خریـد،
قدری کمتر وزن کند؛ از مؤمنان سود نگیرد ،بهویژه از کسی که وعده احسـان بـه وی داده اسـت؛
1
در معامله دیگران وارد نشود؛ یعنی با پیشنهاد قیمت باالتر ،معامله دیگران را بههم نزند.
 .5عدم دقت و دوراندیشی در روابط معامالتی

ناآشنایی با مسائ حقوقی ،زمینه پیدایش بسیاری از نزاعهاست .بسیار دیده شده که افراد به دلیـ
اعتماد به یکدیگر یا سه انگـاری در امـور مـالی و معـامالتی ،دچـار آسـیب و ضـرر شـدهاند.
طلبکاری که به دلی نداشتن مدرک میکمهپسند ،مانند سـند کتبـی یـا شـهود معتبـر ،از اثبـات
طلبش در دادگاه عاجز میماند؛ زنی که بدون سند رسمی و یا استشهاد ،بـه عقـد نکـاح دیگـری
درمیآید و به دلی ناتوانی در اثبات علقه زوجیت ،از دریافت مهریه یـا ارث خـود بـاز میمانـد؛
فروشندهای که بدون اخذ تضمین کافی ،کاالیی را به مشتری ناشناسی مـیفروشـد؛ ضـامنی کـه
ا
بیمیابا و غالبا با نیت خیر و کمک به دیگری ،وامهای متعـددی را ضـمانت میکنـد و مسـائلی
ا
نظایر آن ،همگی نمونههایی است از عدم دقت و دوراندیشـی در امـور حقـوقی کـه معمـوال بـه
اختال و کینه و نزاع منجر میگردد.
در فرهنگ اسالمی به موازات تأکید بر رعایت اخالق و تسهی در معامله ،بـه داشـتن حسـاب و
کتاب و استیکام و حزم و دوراندیشی اهتمام گردیده است .جالب است بدانیم کـه طـوالنیترین

َ
آیه قرآن ،در باب کتابت دین و شاهدگرفتن بر آن است .در آیـه  686بقـره میخـوانیم« :یـا أی َُـا
َ
َ َُ
ُ َ ا َ ُ
َ َ ُ
ـاكت ُبوه ». ...در ایـن آیـه ،بـر کتابـت دیـن و نیـز
داینتمْ ِب َدینْ ِإلی أ َجـلْ مسـمی ف
آمنوا ِإذا ت
ال ِذ ْ
ین

شاهدگرفتن و گرفتن وثیقه تأ کید فراوانی شده است .فلسفه اصـلی ایـن امـر ،جلـوگیری از انکـار

حق و نزاعهای بعدی در مورد اص دین ،میزان دین و شرای آن است.
علیبنابراهیم در تفسیر معروفش میگو ید :در خبر آمده است که در سـوره بقـره ،پانصـد حکـم
اسالمی است و در این آیه ،پانزده حکم 2و به قولی ،نوزده حکم 3خاص وارد شده است.
 .1شهید ثانی ،الروضة البهیة ،ج  ،4ص .684
 .2علیبنابراهیم قمی ،تفسیر قمی ،ج  ،9ص .13
 .3ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،6ص .410
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 .6آسیبهای اخالق فردی

رفتار ما انسانها ،میوه درخت اخالق و ملکات نفسـانی ماسـت کـه بـر پایـه و ریشـه اعتقـادات
صیی و حقه استوار شده باشد .به همین دلی  ،نقش اخالق در تنظیم روابـ اجتمـاعی ،بسـیار
تعیینکننده است .بسـیاری از نزاعهـا و درگیریهـای خیابـانی ،ریشـه در عـدم تربیـت صـیی
اخالقی دارد؛ برای نمونه ،به چند صفت که زمینهساز نزاع هستند ،اشاره میشود:
یک .از خود راضیبودن :امام علی

ُ
ُ
1
ط علياه؛
السااَّ ِّ
فساه كثارِّ
ِ
میفرماید« :من رِّ ِضیِّ عان ن ِ

کسی که از خود راضی باشد ،خشمکننده بر او بسیار شود ».علت این امر ،آن است کـه شـخص
ازخودراضی ،قدر و منزلت خو یش را باالتر از شـأن واقعـی و حـد طبیعـیاش میبینـد ،متوجـه
اشتباهاتش نمیشود و عیوب خود را نمیپذیرد .در مقابـ بیـان عیـوب و خطاهـایش ،در صـدد
توجیه برآمده ،خشم مردم را برمیانگیزاند 2.به عـالوه ،چنـین شخصـی ،انتظـار احتـرام مـردم و
پذیرش حر هایش را دارد .به گمان وی ،مردم حق او را نمیشناسند و همین امر ،موجب خشـم
و نفرت متقاب میشود.

3

مرحوم آیتالله العظمی آخوند مالعلی معصومی همدانی  ،وقتی به خـدمت آیتاللـه مرحـوم
حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی ) میرسد و از ایشان تقاضای موعظه میکنـد ،ایشـان
میفرماید« :مرنج و مرنجان!» آیتالله آخوند میفرماید :مرنجان را میفهمیم و میتـوانیم کـاری
کنیم که مردم از ما رنجش و آزردهخاطر نشوند؛ ولی در مورد مرنج ،این کار خیلی مشک اسـت.
چطور میشود وقتی کسی که اهانت کرد یا اسباب ناراحتی به وجود آورد ،انسـان خـود را کنتـرل
کند و ناراحت نشود؛ بهطوریکه هـم نـاراحتی را بـروز ندهـد و هـم خـودش نرنجـد؟ آیتاللـه
نخودکی فرمود« :اگر انسان همواره خودش را کسی نداند ،هیچ وقت رنجش پیدا نمیکند».

4

دو .سوء ظن و قضاوت عجولنه :یکی از قواعد رفتاری که از سـوی پیشـوایان دیـن سـفارش
شده ،حم بر صیت در مورد رفتار دیگران است .علی

فرمود« :رفتار و گفتار بـرادر خـود را

بر بهترین میم حم کن؛ تا اینکه امری از او سر زند کـه میمـ صـیی و تـوجیهی نداشـته
 .1صبیی صال  ،نهج البالغه ،حکمت .8
 . 2میمد رضازاده جویباری ،راه روشن ،ص .40
 .3ناصر مکارم شیرازی ،پیام امام امیرالمومنین  ،ج  ،96ص .84
 .4فرید برخوردار ،آداب الطالب ،ص  330ـ .339
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باشد 1».برخی از نزاعها در اثر قضاوت عجوالنه در مورد دیگران است .اعتماد به خبرهـا ،بـدون
تیقیق و صیتسنجی ،سوءظن و سوءبرداشت از رفتار دیگران نیز ،از جملـه زمینـههای نـزاع و
درگیری است.
سه .عدم کنترل زبان :آتش بسیاری از نزاعها و درگیریها ،در اثر عدم کنتـرل زبـان شـعلهورتـر
میخوانیم که ابوذر غفـاری

میگردد و دو طر را در خود فرو میبرد .در حدیثی ،از امام باقر
ا
در مواعظش مرتبا میگفت« :ای طالب علم! این زبان ،کلید خیر و شر است .پس ،همانگونهکـه
بر درهم و دینارت ،قف و بند مینهی ،بر زبانت قفـ و بنـد بگـذار 2».همچنـین طبـق روایتـی،
«عذاب زبان ،بسی سختتر از عذاب سایر اعضای بدن است؛ زیـرا مفاسـد برخاسـته از زبـان،
قاب مقایسه با سایر جوارح نیست».

3

ْ
ْ
ْ
« .1ع ْن أبی ع ْبد الله قال :قال أم ُیر ال ُم ْؤمنین فی کالم ل ُه :ض ْ أ ْمر أخیک علی أ ْحسنه حتی یأتیک ما یغل ُبک م ْن ُه
ْ
ا
ُ
ُ
ْ
ا ْ
و ال تظنن بکلمة خرجت م ْن أخیک ُسوءا و أنت تجد لها فی الخ ْیر م ْیمال( ».کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص )486
 .2همان ،ص .993
 .3همان ،ص .994

