تأثیرات منفی آفات سهگانه زبان (غیبت ،تهمت و بهتان)
بر زندگی اسالمی
اسماء بهارستانی (((،معصومه پناهی

(((

یک��ی از مباح��ث مهم در اخالق اس�لامی که در قرآن و روایات بدان بس��یار
توجه ش��ده ،آفات اعضای بدن اس��ت .بر مبنای آموزههای قرآن و سنت ،هر
ی��ک از اعضای بدن ،در کنار منافعی که ب��رای صاحب خود دارند ،در صورت
بهرهبرداری نادرس��ت ،مضاری نیز برای فرد میتوانند داش��ته باش��ند .در این
می��ان زبان یکی از اعضایی اس��ت که به دلیل کاربس��ت فراوانش در زندگی،
لغزشهای بیش��تری نیز دارد و آفتهای بیشتری را میتواند متوجه فرد سازد.
این پژوهش ،س��ه آفت مهم زبان یعنی غیبت ،بهتان و تهمت را ،که به نوعی
با هم مرتبط هس��تند ،از منظر قرآن و روایات مورد بررس��ی قرار داده و پس از
تبیین حوزۀ معنایی این سه واژه و تفاوتهای مفهومی میان آنها ،به بررسی
آس��یبهای این س��ه گناه در زندگی اسالمی پرداخته و پیامدهای آن را تبیین
نموده است.
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چکیده

واژگان کلیدی :غیبت ،بهتان ،تهمت ،گناهان کبیره ،آفات زبان.

مقدمه
در متن بس��یاری از روایات اس�لامی از آفات اعضای بدن برای انس��ان س��خن رفته و
آس��یبهایی که هر یک از اعض��ای بدن میتواند از نظر معنوی ب��ر روح و روان افراد
وارد کند ،تبیین ش��ده اس��ت .یکی از اعضای بدن که در روایات ما بسیار بدان توجه و
آفتهای آن تبیین و گاه بیش از بیست آفت برای آن ذکر شده ،زبان است .زبان یکی
( .1نویسنده مسئول)؛ دانشجوی کارشناسی تربیت معلم قرآن مجید؛ دانشکده علوم قرآنی خوی.
 .2دانشجوی کارشناسی تربیت معلم قرآن مجید؛ دانشکده علوم قرآنی خوی.
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از اعض��ای پرکاربرد بدن اس��ت و به دلیل همین کاربرد فراوانش ،آفتهای بس��یاری
نی��ز به صورت بالقوه در آن نهفته اس��ت .این آفته��ا را از زوایای مختلف میتوان در
دس��تهبندیهای مختلفی ارائه کرد .اگر از جنبه صدق و کذب س��خن به آن نگاه کنیم،
آف��ت آن دروغ اس��ت .اگر از جنبۀ نیتگوینده بدان بنگریم ،آفت آن س��خن ریاکارانه
و متملقانه اس��ت .اگر از زاویۀ حق و باطل بدان نگاه کنیم ،آفتهایی مثل ش��هادت به
ناحق ،جدل باطل و  ...را میتوان نام برد .یکی از گروههای آفات زبان ،آفتهایی است
ک��ه به قضاوت ما دربارۀ دیگران مربوط اس��ت که اغلب در زمانهایی انجام میش��ود
ک��ه فردی که در موردش قضاوت��ی انجام میگیرد ،حضور ندارد ت��ا از خود دفاع کند.
آفتهایی که در این گروه قرار میگیرند ،س��ه آفت مهم غیبت ،بهتان و تهمت اس��ت
که در این پژوهش موضوع بحث قرار گرفته اس��ت .تا کنون پژوهشهایی چند در این
موضوع انجام شده و محققان بسیاری آفتهای سهگانۀ مذکور را مورد بررسی قرار داده
و آثار آن را ارزیابی نمودهاند ،اما بر اس��اس بررس��یهای انجامشده ،تا کنون پژوهشی
که عالوه بر بررس��ی و تببین تفاوتهای غیبت ،تهمت و بهتان ،بر تأثیر آن بر س��بک
زندگی پرداخته باش��د ،صورت نگرفته است ،ولی آثاری با موضوعات مرتبط تألیف شده
است که مهمترین آنها کتاب آفات زبان ،از محسن غفاری است که در سال  1391به
چاپ رسیده است و همچنین کتاب اخالق الهی از مجتبی تهرانی که در سال  1381به
چاپ رسیده است .عالوه بر کتب مذکور مقاالتی از جمله «غیبت و پیامد های آن» از
عبداهلل زکی منتشرشده در فصلنامه بشارت و مقاله «خطرات آفات زبان» منتشرشده در
ماهنامه گنجینه را میتوان نام برد .تمایز این پژوهش با سایر کارهایی که در این زمینه
انجام ش��ده ،در این اس��ت که این پژوهش از منظر سبک زندگی و تأثیر این آفتها در
سبک زندگی اسالمی و تخریب مناسبات میان افراد به موضوع نگریسته و ابعاد جدیدی
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از آسیبهای این اعمال را آشکار ساخته است.
بحث و بررسی
1ـ معناشناسی واژههای تهمت ،غیبت و بهتان

پیش از ورود به بحث الزم است معنای واژگان سهگانۀ مذکور و روابط حاکم میان آنها
از نظر لغوی بررسی و تبیین شود.
1ـ 1ـ مفهوم غیبت

غیبت در اصل به معنای پوش��یده ماندن چیزی از مقابل چش��مها اس��ت( .ابنفارس،
779 :1429؛ جوهری112 ،3 :1429 ،؛ شریعتمداری )378 ،3 :1384 ،که بعدها توسعۀ
معنایی یافته و به بدگویی پش��ت س��ر دیگری و عیبهای فرد که در غیاب او یادآوری
میش��ود ،اطالق یافته است( .قرشی )58 ،2 :1378 ،راغب میگوید« :غیبت این است
كه انسان را به عیبی كه در اوست ،بدون اینكه نیازی به ذكرش باشد ،یادآوری کنند».
(راغب )724 :1375 ،غیبت در اصطالح عبارت اس��ت از یاد كردن دیگران به كالم یا
اخالقی افراد یا كیفیت گفتاری یا كرداری آنها باشد یا غیر آن( .نراقی :1361 ،ص429؛
نیلیپور )585 ،2 :1387 ،امام صادق (علیه الس�لام) در تعریف غیبت میفرمایند« :اِنَّ مِنَ
قول فی اَخیكَ ما سَ�� َترَهُ ا ُ
اَلغِیبَه اَن تَ َ
هلل علیهِ»؛ غیبت آن است که دربارۀ برادرت حرفی
را بر زبان بیاوری که خداوند آن را مخفی نموده اس��ت( .حر عاملی282 ،12 :1409 ،؛
مجلس��ی240 ،75 :1403 ،؛ کلین��ی )333 ،5 :1407 ،بنابرای��ن میتوان گفت مفهوم
عیب موجودِ پوشیده است.
غیبت ،آشکار کردن ِ
1ـ 2ـ مفهوم بهتان

بهتان در لغت ،به معنای «دهشت» و «حیرت» است و در عرف ،به معنای دروغ بستن
به افـراد اس��ت به گونهای كه مایه تحیـر شود( .ابنفارس )139 :1429 ،تعـابیر قرآنی
به��ت الذی َك َفرَ﴾ (بقره )258/و ﴿هذا بُهتانٌ عَظی��مٌ﴾ (نور )16/نیز به این معانی
﴿ َف
َ
اشاره دارد .بهتان در اصطالح عبارت است از آنكه انسان ،گناه خود را به دیگری نسبت

دهد( .تاج لنگرودی )133 :1372 ،و نیز به معنای دروغ بستن به افراد است؛ به گونهای
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فعل��ی كه اگر بفهمند ،آن را خوش ندارن��د ،خواه موضوع آن نقص عضو افراد یا ضعف

كه مایه تحیـر آنها شود( .تهرانی )13 ،4 :1381 ،همچنیـن در قرآن كریم آمده است:
﴿وَ مَنْ ْ
یكسِبْ خَ طی َئ ًة اَو اِثمًا ٌثمَّ یرْ ِم بِهِ بَریًا َفقَد احْ َتم ََل بٌهْ ّتانًا و اِثْمًا مُبِی ًنا﴾ (نساء)112/

در اینجا هم بهتان به معنای کاری اس��ت که ش��خصی مرتکب شود و مسئولیت انجام
آن را بر عهده دیگری بگذارد؛ به بیان دیگر ،کار را به فرد دیگری نسبت دهد .با توجه
عیب غیرموجود به دیگری است؛ خواه در مقابل
به آنچه گفته ش��د ،بهتان نسبت دادنِ ِ
دیدگان او باشد ،خواه پشت سر او انجام شود.
1ـ 3ـ مفهوم تهمت

«تهمت» از ریش��ه «وهم» ،به معنای اظهار بدگمانی اس��ت كه به دل انسان راه یافته
است( .فراهیدی54 ،4 :1409 ،؛ ابنفارس1068 :1429 ،؛ جوهری)1164 ،3 :1429 ،
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در تهم��ت ،انس��ان از گفت��ار ،رفتار یا حالت دیگری ،برداش��ت ب��د و منفی میكند كه
البته این برداش��ت ،گاه به خ��ود رفتار باز میگ��ردد و گاه از آن رفتار ،صفات درونی و
ویژگیهای ناپس��ند برداشت میش��ود ،بیآنكه خود رفتار بد و ناپس��ند باشد( .تهرانی،
 )144 ،4 :1381بنابراین ،تهمت زدن ،نوعی وهم و خیال است؛ به این معنا که انسان،
رفتاری را از فردی میبیند و تصور میکند که آن رفتار ،نوعی رفتار بد اس��ت یا از نیت
بدی سرچشمه گرفته است.
1ـ 4ـ تفاوت معنایی غیبت ،تهمت و بهتان

هر س��ه واژۀ یادش��ده ،هر چند از نظر معنا شباهتهایی با هم دارند ،اما تفاوتهایی نیز
میان آنها هست که در ادامه به آن میپردازیم.
1ـ 4ـ 1ـ تفاوت غیبت و بهتان

بهتان بدان معنی اس��ت که عیبی را که میدانی در کسی نیست ،به او نسبت دهی ،اما
غیب��ت عبارت اس��ت از یادآوری عیبی که میدانیم در فردی وج��ود دارد .پس تفاوت
غیبت و بهتان در مسئلۀ وجود و عدم وجود عیب در فرد است .اگر عیب موجود در فرد
را بر زبان بیاوریم ،مرتکب غیبت ش��دهایم ،اما اگر عیبی را که در فرد موجود نیست ،به
او نس��بت دهیم ،مرتکب بهتان ش��دهایم .البته اگر صفتی را که در شخص وجود ندارد،
پش��ت سرش به او نسبت دهند ،هم غیبت او را کرده و هم به او بهتان زدهاند و احکام
ه��ر دو م��ورد بر آن صدق میکند؛ به این معنا که غیبتکننده هم باید اس��تغفار کند و
هم باید از آن فرد حاللیت بطلبد( .مدرس��ی423 ،13 :1378 ،؛ تهرانی31 ،4 :1381 ،؛
خرمش��اهی1324 ،2 :1377 ،؛ نراقی )429 :1361 ،این معنا در روایات هم تبیین شده
است؛ چنانکه پیامبر در پاسخ ابوذر که از او دربارۀ مفهوم غیبت پرسیده بود ،فرمود:
لت« :یا رَسو َُل اَهللَِ ،فاِن کانَ فیهِ الّذی یُذ َکرُ
«ذِکرُکَ اَخاکَ بِما یَکرَهُُ ».ق ُ
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بِ��ه؟» َ
قال« :اِعلَم اَنَّکَ اِذا َذ َکرتَهُ بِما هُوَ فیهِ َفقَد اغ َتب َتهُ وَ اِذا َذ َکرتَهُ بِما
لَی��سَ فیهِ َفقَد بَهَ َّتهُ» (حر عاملی281 ،12 :1409 ،؛ مجلس��ی:1403 ،

245 ،75؛ کلینی)333 :1407 ،
«غیبت این اس��ت که برادرت را به چیزی که از آن ناخرسند میشود،
ی��اد کنی ».عرض ک��ردم« :اگر عیبی که یاد ک��ردم در او بود ،چه؟»
فرم��ود« :اگر عیبی که یاد کردی در او باش��د ،غیب��ت کردهای و اگر
نباشد ،به او بهتان زدهای».

1ـ 4ـ 2ـ تفاوت معنایی تهمت و غیبت

تهمت آن است که بر پایه حدس و گمان بد در حق کسی ،به او رفتار یا حالت ناپسندی
را نسبت دهند؛ در حالی که غیبت ،باز گفتن عیبهای واقعی شخص در غیاب او است.
(قارون��ی176 :1384 ،؛ طباطبایی193 ،22 :1364 ،؛ تهرانی )32 ،4 :1381 ،بنابراین،
تفاوت معنایی غیبت و تهمت به حوزه توهم و واقعیت بازمیگردد؛ یعنی اگر تصور کنیم
که رفتاری که از فرد سر زده است ،رفتاری ناپسند است یا از نیتی ناپسند نشأت گرفته
و یقین داریم در فرد موجود است ،بر زبان آوریم ،مرتکب غیبت گشتهایم.
1ـ 4ـ 3ـ تفاوت معنایی بهتان و تهمت

در بهتان ،انس��ان میداند كس��ی كه به او نسبت ناروا میدهد ،كار نادرستی انجام نداده
است؛ ولی از روی اغراض و خواستههای نفسانی ،همانند دشمنی ،كینه و حسد ،صفت
یا رفتار ناشایس��تی را به او نس��بت میدهد؛ اما در تهمت انسان تنها برداشت خویش از
رفت��ار دیگری را مد نظر قرار میدهد و او را متهم میس��ازد؛ در حالی كه نمیداند این
رفتار از او سر نزده است( .تهرانی144 ،4 :1381 ،؛ مکارم شیرازی)201 ،22 :1364 ،
2ـ اسباب و عوامل ارتکاب به آفات سهگانۀ زبان
اس��باب و عوامل آفتهای س��هگانۀ مذکور را میتوان در درون انسان جستجو کرد .هر
یک از آفتهای س��هگانۀ فوق برای خود اسباب و عوامل جداگانهای دارند که در ادامه
بدانها میپردازیم.
2ـ 1ـ ریشههای درونی غیبت
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است ،مرتکب تهمت شدهایم و به نوعی او را متهم ساختهایم ،اما اگر عیبی را که قطع

غیبت از گناهانی است که عوامل بسیاری دارد که هرکدام به تنهایی میتواند سرچشمه
غیبت شود ،که از آن جمله میتوان فرو نشاندن خشم ،همراهی با همنشینان و دوستان
ناصالح (تحت تأثیر جو قرار گرفتن) ،انتقامجویی ،توجیه یا رفع اتهام ،کبر ،حس��د ،مزاح
و ش��وخی افسارگسیخته ،تمسخر ،دلسوزی نس��نجیده ،خشم ،ریاکاری و  ...را میتوان
نام برد .قدر مشترک همه این عوامل این است که انسان سعی میکند با غیبت کردن،
شخصیت طرف و موقعیت اجتماعی او را در هم بشکند و او را در نظرها خوار و بیمقدار
کند و از این طریق از او انتقام بگیرد یا خش��م خود را فرو نش��اند یا او را از مقام و مال
محروم كند یا خود را برتر و باالتر از دیگران معرفی کند( .مکارم ش��یرازی،3 :1388 ،
111؛ تویسرکانی)99 :1387 ،
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2ـ 2ـ ریشههای درونی بهتان

بهتان ،ثمره تلخ و مولود نامیمون صفات زشت درونی انسان است .این رفتار ناپسند در
برخی از رذایل اخالقی ریشه دارد كه مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) دش��منی :گاه انس��ان برای فرو نشاندن آتش دش��منی و کینه خویش ،به دیگری
دروغ میبندد و نسبتهایی ناپسند به او میدهد.
ب) حسد :گاهی انسان به رتبه ،شأن و کماالت دیگری حسادت میکند و برای از بین
بردن وجههاش به او بهتان میزند.
ج) ترس و فرار از مجازات :گاه انس��ان از ترس مجازات خطایی که مرتکب شده است،
یا برای برطرف کردن نسبت ناروایی که ممکن است به او داده شود ،به دیگری بهتان
میزند و دروغ میبندد.
بهتان زدن به دیگری از ترس مجازات خطایی که مرتکب شده یا برای برطرف کردن
نسبت ناروایی که ممکن است به او داده شود که هر دو هم در قالب دروغ خواهد بود.
وچون بهتان است یعنی عیب و نقصی در شخص نیست به او منسوب می شود .شجره
خبیثه این رذایل در مس��أله بهتان ،می��وهای به مراتب تلختر از غیبت میدهد .چون در
غیبت آن عیب و نقص درواقع در شخص هست و گفته می شود ولی در بهتان نیست.
(نیلیپور585 ،2 :1387 ،؛ تهرانی)136 ،4 :1381 ،
2ـ 3ـ ریشههای درونی تهمت

ریشه رفتار ناپسند تهمت را نیز ،همانند بسیاری از رفتارهای زشت دیگر ،باید در رذایل
اخالقی که از عدم اعتدال قوای درونی انس��ان پدید میآیند ،جس��توجو کرد .حس��د،
طمع ،ترس از مجازات ،انتقامجویی و  ...رذایلی هستند که موجب بروز این رفتار زشت
میش��وند .گاه انس��ان از روی حس��ادت به کمالی که در دیگری وجود دارد ،به متهم
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س��اختن وی اقدام میکند تا به این وس��یله کمال او نادیده گرفته ش��ود .گاه به سبب
واهم��های ک��ه از مجازات اعمال خودش دارد ،به دیگ��ری اتهام میزند و گاه حرص و
طمع برای رس��یدن به مقام و رتبه مته��م ،او را به تهمت وا میدارد .البته توجه به این
نکته ضرورت دارد که نیروی درونی «واهمه»که همان ترس از مجازات است و ریشه
توهم و بدگمانی اس��ت در تمام این موارد نقش مهمی را ایفا میکند تا در برابر اعمال
زشت خویش و برای تبرئه خود به دیگری تهمت بزند( .تهرانی)158 ،4 :1381 ،
3ـ آثار منفی آفات سهگانه زبان در زندگی انسان

این آفات سهگانه پیامدهای زشت و آزاردهندهای برای افراد و جامعه در زندگی دنیوی
به بار میآورد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
3ـ 1ـ ریختن آبرو و شکستن حریم افراد
كسی كه به دیگری بهتان یا تهمت میزند ،یا از او غیبت 
میکند ،در حقیقت آبروی او را

مورد حمله قرار میدهد .از طرفی با توجه به سنتهای تغییرناپذیر الهی ،فرد غیبتکننده یا
تهمتزننده از مكر الهی مصون نمیماند و خود نیز سرانجام رسوا میشود؛ چرا كه خداوند،
چنین کاری در زندگی افراد رایج شود ،امنیت و آبروی افراد تهدید 
میشود( .مصباح یزدی،

27 ،3 :1384؛ خمینی309 :1375 ،؛ تهرانی)137 ،4 :1381 ،
َعض ُکم بَعضاً﴾ (حجرات )12/از رس��ول اکرم (صلی اهلل علیه وآله)
در تفس��یر آیۀ ﴿ال یَغ َتب ب ُ

روایت ش��ده اس��ت که هر ک��س برادر مؤمن خ��ود را در حضورش بس��تاید و در عدم

حضورش به غیبت کردن از او بپردازد ،عصمت میان آنان بریده میش��ود( .مجلس��ی،
 )381 ،75 :1403همچنین فرموده اس��ت :اگر کسی به واسطه غیبت ،احترام و حیثیت
ف��ردی را از بی��ن ببرد ،گویی گوش��ت او را میخورد و فقط اس��تخوانش باقی میماند.
(قرشی )282 ،4 :1378 ،همچنین امام صادق (علیه السالم) فرمودهاند:
ال تَغ َتبَ ،ف ُتغ َتب؛ وَال تَحفَر َلاِخیکَ حُفرَةًَ ،ف َت َقعَ فیها( .مجلسی:1403 ،
)247 ،72
غیبت نکن که مورد غیبت واقع میش��وی و برای برادرت گودالی ن ََکن
که خود در آن خواهی افتاد.
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آبروی مومن را حفظ 
میكند و او را از آسیب بهتان ،تهمت و غیبت دیگران میرهاند .اگر

این روایت از دور باطلی س��خن میگوید که غیبت به دنبال دارد؛ بدین معنا که با غیبت
کردن از یک شخص و ریختن آبروی او ،زمینه برای غیبت از ما فراهم میشود و دیگران
نیز از ما غیبت میکنند و آبروی ما را میبرند و به واسطۀ همین کار ،از غیبتکنندگان ما
نیز غیبت میشود و این تسلسل همچنان ادامه مییابد و باعث دریده شدن پردهها و هتک
حرمتها میشود( .تهرانی65 ،4 :1381،؛ سلطانی220 ،2 :1361 ،؛ حبیبیان)43 :1382 ،
در حالی که در روایتی از رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) میخوانیم:
المس��لم حرام دَمُهُ و مالُهُ و عرضُ ��هُ؛ هتک خون ،مال و
اَلمس��لِمُ عَلَی
ِ
آبروی مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است.
(مجموعه ورام ،بی تا)1،115 ،
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3ـ 2ـ ایجاد دشمنی ،بغض و کینه

از آنجا که غیبت ،تهمت و بهتان ،آبروی مؤمنی را میریزد ،دوس��تی او را به دش��منی
تبدیل میکند .به تبع او ،دوس��تان آن فرد نیز با غیبتکننده دش��من میشوند و باالتر
از همه خش��م پروردگار هم شامل حال فرد میش��ود .بنابراین ،این سه گناه ،هم خشم
پروردگار و هم خش��م بندگان او را بر میانگیزد( .مکارم شیرازی113 :1388 ،؛ تهرانی،
 )65 ،1 :1381امیر مؤمنان علی (علیه السالم) فرمود« :اِیّاکَ وَالغیبَ َة َفاِنَّها َتم ُق ُتکَ اِلی اهللِ وَ
��اس وَ تُحبِ ُط اَجرَکَ( ».آمدی ،221 :1339 ،ح)4425؛ از غیبت بپرهیز؛ چون موجب
ال ّن ِ
میش��ود مورد خشم و دش��منی خدا و مردم قرار گیری و پاداشت نابود شود .در همین
راس��تا حدیث دیگری از امام صادق (علیه الس�لام) آمده اس��ت که فرمود« :غیبتکننده به
س�لامتی خود اطمینان ندارد( ».مجلس��ی )249 ،75 :1403 ،و شاید سبب این ناامنی
آن باش��د که هر کس غیبت کند یا به مردم تهمت و بهتان زند ،دش��منی آنان را نسبت
به خود برمیانگیزد یا اینکه س��بب ایجاد اختالف و تفرقه میش��ود که در این صورت،
سالمتی فرد به مخاطره میافتد( .مدرسی)428 ،13 :1378 ،
3ـ 3ـ سلب اعتماد

اگر انس��ان ،عیب برادر مؤمنش را بگوید یا به او نس��بت ناروا دهد ،اعتماد دیگران را از او
و حتی از خودش س��لب میکند؛ زیرا دیگران به این باور میرس��ند که او شخص مطمئنی
نیست و اسرار زندگی اشخاص را فاش میسازد؛ در این صورت انسجام زندگیها در معرض
خطر قرار میگیرد و باعث فروپاشی نظام خانوادهها میشود( .تهرانی)65 ،4 :1381 ،
هر آن که برد نام مردم به عار

تو خیر خ��ود از وی توقع مدار

که اندر قفای ت��و گوید همان

که پیش تو گفت از پس مردمان
(کلیات سعدی،باب)7،352
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3ـ4ـ تبلیغ زشتیها

یکی از منزلتهایی که خداوند به انسان داده ،این است که او به دیگران خیر میرساند
و از خیر دیگران نیز بهرهمند میش��ود .غیبت باعث میش��ود که خیرات از جامعه رخت
بربندد و صالحیتهای افراد زیر س��ؤال برود و زش��تیهای آنها تبلیغ و ترویج ش��ود.
(طباطبایی485 ،18 :1386 ،؛ مدرسی )423 ،13 :1378 ،در این زمینه حضرت صادق
(علیه السالم) میفرماید:
قال ا ُ
قال فی مُؤم ٍِن ما رَاَتهُ عَیناهُ وَ سَ��مِعَتهُ اُ ُذناهُ َفهُوَ مِنَ الَّذینَ َ
مَن َ
هلل

عَ َّز وَ ج ََّل﴿ :اِنَّ الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَش��یعَ الفاحِشَ ُ��ة فی الَّذینَ آمَنوا لَهُم
عَذابٌ اَلیمٌ﴾( .نور.)19/
هر کس درباره مؤمنی ،آنچه که با چش��م دیده یا با گوش شنیده است،
بازگوید ،از کسانی است که خداوند عزوجل درباره آنان میفرماید« :قطعًا
کسانی که دوست دارند زشتیها در بین مؤمنان منتشر شود ،برای ایشان
عذابی دردناک است( ».کلینی)331 ،5 :1407 ،
پیامبر اس�لام ،عقد اخوت بین مس��لمانها را در صدر اول اجرا فرمود و اخوت بین تمام
مؤمنان برقرار ش��د .دستوری که آیه ش��ریف قرآن در بردارد ،نهی از بدگویی پشت سر
برادر دینی اس��ت؛ به دلیل آن که صمیمی��ت آنها را از بین میبرد و نقاط ضعف افراد
را آش��کار میکند و موجب ایجاد دشمنی میان برادران اهل ایمان میشود( .طباطبایی،
 ،484 ،18 :1386رفسنجانی )497 ،21 :1388 ،امام جعفر صادق (علیه السالم) فرمود:
من اته��م اخاه فی دینه فال حرمه بینهما؛ ه��ر کس برادر دینیاش را
متهم سازد ،بینشان حرمتی باقی نمیماند( .کلینی)361 ،2 :1407 ،
3ـ 6ـ سست شدن پیوندهای اجتماعی و از بین رفتن یکپارچگی جامعه

ه��ر یک از گناهان س��هگانۀ غیب��ت و بهتان و تهمت ،به ص��ورت بالقوه میتواند روی
ش��نوندگان اثر کند و دید آنها را نس��بت به فرد مورد نظر عوض سازد تا جایی که با او
قطع رابطه کنند و از رفت و آمد با او بپرهیزند .این کار ش��اید در بدو امر مس��ئلۀ مهمی
نباشد ،اما اگر همۀ جامعه را این آفت در میان بگیرد و همگان به دلیل افشای عیوبشان
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3ـ 5ـ از بین رفتن صمیمیت بین برادران

از یکدیگر قطع ارتباط کنند ،چه بالیی بر س��ر اجتماع مسلمانان میآید .در حقیقت این
اعمال همانند خورهای است که پیکرۀ اجتماع مسلمانان را میخورد و رشته حیات آنها
را قطع میس��ازد( .طباطبایی484 ،18 :1386 ،؛ مکارم شیرازی211 :1385 ،؛ قارونی،
)180 :1384
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قدرت تکلم پرداخته و سبک ویژه ای برای استفاده از آن ارائه داده است.
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5ـ فرق غیبت و تهمت ،در راستی وجود عیب و توهم آن است.
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29ـ نراقی ،احمد :1361 ،معراج السعادة ،تهران ،انتشارات رشیدی.
30ـ نیلیپور ،مهدی :1387 ،بهش��ت اخالق ،قم ،مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر
(عج اهلل تعالی فرجه) ،چاپ چهارم.
31ـ هاشمی رفسنجانی ،اکبر :1388 ،فرهنگ قرآن ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.
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