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غیبت وپیامدهای  اجتماعی آن درتعالیم اسالمی

دل آرا نعمتی پیر علی 1
 مهری طاهر2

 چکیده
غيبت ، اعظم مهلكات و اشّد معاصى است و به اجماع جميع امت و صريح قرآن  و احاديث پيغمبر 
صّلىاهلل عليه وآله و ائمۀ اثناعشرعليهم السالم حرمت آن ثابت است و در روايات بسياری هم اين عمل 
زشت تقبيح شده و عذاب سختى برايش بيان گرديده است . غيبت يكى از گناهان و لغزش های بزرگ 
زبان است که دراصطالح به معنای پشت سر مؤمن بدگويى کردن با گفتار يا اشاره است ودرآيه دوازدهم 
ازسوره مبارکه حجرات به صراحت و در آيات ديگر از جمله آيه 148 نساء، 19 نور، 36 اسراء و آيه 
يک سوره همزه به تلويح از آن نهى شده است. علت اين نهى را در پيامدهای مهلک فردی واجتماعى 
آن مى توان دانست. هدف دراين تحقيق تبيين برخى از پيامدهای اجتماعى غيبت براساس تعاليم اسالمى 
و به ويژه توجه به آيات قرآن کريم وسياق آنهاست که به روش توصيفى مورد تحليل قرار گرفته است. 
براين اساس برخى از پيامدهای فردی غيبت عبارت است از: خروج از واليت خداوند، حبط اعمال و 
عذاب الهى و خروج از دايره ايمان و از مهم ترين پيامدهای اجتماعى آن نيزمى توان به ترور شخصيت 
و هتک حرمت مؤمن ، تضعيف روابط خانوادگى و اجتماعى ، ترويج ضد ارزش ها و عدم پويايى و 
سالمت جامعه اشاره نمود. از جمله اهداف اجتماعى نظام اخالقى اسالم از تحريم غيبت ، بهينه سازی 
روابط اجتماعى ، تقويت همبستگى خانوادگى ، حفظ حرمت و کرامت افراد و در نهايت ايجاد جامعه 
سالم و پويا است. نتيجه بررسى غيبت درنظام اخالقى اسالم از رذائل اخالقى محسوب شده و در فرهنگ 
اسالمى ازعوامل انحطاط و خسران فرد و جامعه تلقى مى شود  که موجب اختالل در بهداشت روانى 

فرد و وحدت و انسجام جامعه مى گردد.
  کلیدواژه ها:غيبت، پيامد ها ، رذايل اخالقى ، اخالق اسالمى ، تفسير موضوعى ، تعليم و تربيت اسالمى.

1(. استادیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسالمی - واحد کرج. 

2(.کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. 
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1-مقدمه

از اهداف بزرگ انبيای الهى )عليهم السالم( ، تشكيل مدينه فاضله و جامعه  نيكوست و اين مهم 
زمانى به وجود مى آيد که مردم با يكديگر محبت، الفت، برادری، صداقت قلبى، صفای باطنى و 
ظاهری داشته باشند، به طوری که همگى به منزله يک شخص باشند و در اين صورت چنين ملتى 
بر ملت های ديگر پيروز خواهد شد، همان طور که مسلمين صدر اسالم بر اثر همين وحدت و 
يكپارچگى بر حكومت های بزرگ آن روز پيروز شدند. مسلمين مأمور و موظفند که با يكديگر 
دوستى و مودت ورزند و طبعاً آن چه سبب افزايش اين دوستى مى شود، مطلوب و پسنديده است 

و هر چه از اين دوستى و مودت کم کند، ناپسند است .
از آنجا که انسان موجودی اجتماعى است و زندگى اجتماعى نيازمند تفاهم مى باشد، خداوند 
متعال زبان و قدرت تكلم را در نهاد و سرشت افراد بشر قرار داده، تا در پرتو آن با هم نوعان خويش 
ارتباط برقرار نموده و به آسانى ما فى الضمير خود را به يكديگر تفهيم نمايند. على رغم اينكه 
»سخن و گفتار« از ارزش و جايگاه ويژه ای برخوردار است؛ اما اگر بجا و درست از آن استفاده 
نگردد، ممكن است دستخوش آفات شده و در نتيجه پيامدهای خطرناک و جبران ناپذيری را به 
بار آورد. يكى از آفات زبان، »غيبت« است؛ گناهى که آسيب ها و پيامدهای ناگواری را متوجه 
خود فرد و جامعه خواهد کرد. بنابراين اطالع از برخى از پيامدهای فردی و اجتماعى »غيبت« 
مى تواند نقش مؤثر و چشمگيری در عدم ابتال به اين بيماری اخالقى ايفا نمايد. از اين رو 
مى توان پرسش های اصلى اين تحقيق را چنين مطرح نمود: 1- مفهوم غيبت وآيات مربوط 
به آن درقرآن کريم چيست؟ 2- اهداف اجتماعى تحريم غيبت درتعاليم اسالمى چيست؟ 

3- پيامدهای فردی واجتماعى غيبت چيست؟

2-مفهوم شناسی غیبت

غيبت از ريشه »غيب« بر چيزی که از چشم ها پوشيده باشد، داللت دارد)مصطفوی، 1364:  289/7(. 
دربارۀ فعل »غاَب « گفته شده : «غاَب فالناً غیبًة: َذَكَر ِمن َورائِه ُعیوبَُه الَّتی َیسُتُرها َو َیسوُءهُ ِذكُرها» )انيس و 
ديگران ، 1387: 667/2( ؛يعنى وقتى مى گويند کسى ديگری را غيبت کرد به اين معناست که 
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عيوبى را که در او وجود دارد و آنها را پنهان مى کند و از ذکر آنها خوشش نمى آيد، پشت 
سر او بيان کند. »غاب« نيز به معنى »عاب« يعنى عيب جويى و بيان آن صفتى که زشت است 
مانند غيبت ، الِْغیَبُة[غيب ]: سخن چينى، ُمرادف االْغِتَیاب است« )بستانى، 1387: 521(. آنچه در 
غياب شخص بدگويى مي شود، اگر در او باشد آن غيبت است و اگر در وی نباشد بهتان 
ناميده مي شود و اگر رو برو گفته شود آنرا شتم )فحش( گويند، ِ«اغتابَُه اِذا َذَكَرُه بِما ُیكِرُهُه ِمن 
الُعیوب َو ُهَو َحق» )فيومى، 1372: 458/2 (؛ يعنى وقتى او را به صفات ناپسند که بررسى را ناخوش 

دارد، ياد کند و سخن گوينده راستگو باشد. راغب نيز مى نويسد: »غِيبَت: اين است که انسان 
را با عيبى که در او هست بدون اينكه نيازی به ذکرش باشد يادآوری نمايند« )راغب اصفهانى، 

1373: 724/2(. پيامبر اعظم صلى اهلل عليه و آله در رابطه با تبيين مفهوم »غيبت« مى فرمايد:

ــَرُه » )حرعاملى،  ــُم َقاَل ِذْكُرَك َأَخاَك بَِما َیْك ــولُُه َأْعَل ــا الِْغیَبُة َقالُوا اهللاُ َو َرُس ــْدُرونَ  َم  «َأ َت
1387: 598/8(: آيا مى دانيد غيبت چيست؟ پاسخ دادند: خدا و رسولش داناترند. 

حضرت فرمود: ياد کردن توست برادرت را به آنچه خوش نمى دارد.

 نراقي مي گويد: «الغیَبُة َوِهَي اَن َیذُكَر الَغیر بِما ُیكِرُهُه لَو بََلَغُه،َسواٌء كاَن ذلَِك بَِنقٍص ِفي بََدِنه اَو اَخالِقه 
َقِة  بِدیِنه اَو ُدنیاه، بَل َوِان كاَن بَِنقٍص ِفي َثوبِه اَو داِره اَو دابَِّته» اَو ِفي اَقوالِه، اَو ِفي اَفعالِه الُمَتَعلِّ

)نراقى، 303/1368:2(: غيبت آن است که چيزي درباره کسي گفته شود که اگربه گوش وي برسد، 
خوشش نيايد، خواه آن گفته راجع به نقص و کاستي در بدن يا دراخالق )خلق خوي( يا در 
گفتارها و يا در رفتارهاي مربوط به دين يا دنياي او باشد؛ بلكه حتي اگر مربوط به کاستي هايي 
درلباس يا خانه يا مرکب وي باشد. در اين مقاله مى خواهيم پيامد های اجتماعى غيبت را مطرح 

و بررسى نماييم ؛ اما الزم است قبل از آن به بيانى اجمالى از آيات مرتبط با بحث بپردازيم . 

3 - آیات غیبت در قرآن کریم

قرآن کريم در آيه 12 سوره مبارکه حجرات به طور مستقيم و با لحنى شديد از غيبت نكوهش نموده و از 
آن نهى کرده است  و همچنين در آيات 148 نساء ، 19 نور ، 36 اسراء، 1 همزه  به صورت تلويحى زشتى 
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اين عمل را متذکر ساخته است .حال به بررسى بيشتر آيات مربوط به غيبت مى پردازيم .

3 – 1- آیه غیبت 
با توجه به اهميت مسئله غيبت، قرآن مجيد در آيه 12 سوره مبارکه حجرات ، دربارۀ اين گناه بزرگ 

با تعابير تكان دهنده ای سخن به ميان آورده است.

ُسوا َوالَیغَتب بَعُضُكم  نِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَّ نِّ ِإنَّ بَْعَض الظَّ «یا َأیَُّها الَِّذیَن اَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثیراً ِمَن الظَّ
اٌب َرِحیٌم» )  ــوا اَهللا ِإنَّ اَهللا َتوَّ ــِه َمیتًا َفَكِرهُتموه َو اتَُّق ــبُّ اََحُدُكم اَن یأُكَل لَحَم اَخی ــًا اَُیِح بَعض
الحجرات:12(: ای كسانی كه ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید كه پاره ای 
ــی مكنید و بعضی از شما غیبت بعضی نكند آیا كسی از  ــت و جاسوس از گمان ها گناه اس
ــما دوست دارد كه گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن كراهت دارید. [پس ] از خدا  ش

بترسید كه خدا توبه  پذیر مهربان است. 

اين آيه شريفه درباره اخالق اجتماعى سه حكم اسالمى رابيان فرموده که عبارتنداز : اجتناب از 
گمان بد، تجسس وغيبت. نهى از گمان بد، به منظور جلوگيری از آثار منفى مترتب بر آن است؛ 
يعنى هر گاه گمان بدی نسبت به مسلمانى در ذهن شما پيدا شد، در عمل کوچک ترين اعتنايى 
به آن نكنيد، طرز رفتار خود را دگرگون نسازيد و مناسبات خود را با طرف تغيير ندهيد. لذا در 
روايات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نيكوترين وجه ممكن حمل کن تا دليلى بر 
خالف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنى که از برادر مسلمانت صادر شده گمان بد مبر مادام 
که مى توانى محمل نيكى برای آن بيابى! سپس در دستور بعد، نهى از تجسس را مطرح کرده و 
مى فرمايد: و )هرگز در کار ديگران( تجسس نكنيد و باالخره در سومين و آخرين دستور که در 
حقيقت معلول و نتيجه دو برنامه قبل است مى فرمايد: و هيچ يكى از شما ديگری را غيبت نكند و به 
اين ترتيب گمان بد سر چشمه تجسس و تجسس موجب افشای عيوب و اسرار پنهانى و آگاهى بر 
اين امور سبب غيبت مى شود که اسالم از معلول و علت همگى نهى کرده است ) مكارم 
شيرازي، 1377:  505/4( در اين قسمت به بررسى تعدادی از آيات قرآن کريم که به صورت 

تلويحى در رابطه با غيبت سخن به ميان آورده است، مى پردازيم.
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3 – 2 -  آیه نهی از جهر با لسوء 
«ال ُیِحبُّ اهللاُ الَجهَر بِالّسوِء ِمَن الَقوِل اّال َمن ُظِلم و كاَن اهللاُ َسمیعًا َعلیمًا» )النساء: 148(: خداوند، بانگ 

برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از] کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواِی 
داناست. »سالمت زبان از گفتارهای ناهنجار و بد يكى از ارزش هايى است که اسالم همواره 
مردم را به آن خوانده است. در جامعه اسالمى زبان مردم مانند روح و فكرشان بايد پاک و 
پاکيزه باشد و آلوده به سخنان ناپسندی چون فحش و دروغ و تهمت و غيبت نباشد. پاکى زبان 
نشانى از پاکى روح و صفای نفس است. در اين آيه اين اصل کلى را بيان مى کند که خداوند، 
آشكار کردن سخن بد را دوست ندارد منظور از سخن بد در اينجا هر سخنى است که موجب 
ناراحتى و آزار يک انسان باشد مانند دشنام دادن، نفرين کردن، تهمت زدن و غيبت نمودن 
که هر گاه به گوش طرف مقابل برسد، آزرده مى شود چنين کاری موجب خشم خداست و 
خدا همان گونه که جان و مال مؤمن را در امان قرار داده، شخصيت او را نيز در امان قرار داده 
و اجازه نمى دهد که کسى درباره مؤمن بدگويى کند و اساساً انسان در مقابل گفته های خود 

مسئوليت دارد و گفته های او در دفتری ثبت مى شود«) جعفری ، 1376:  7/3(. 

3 – 3-آیه نهی از اشاعه فحشاء

نیا واالِخَرِة َو اهللاُ  ــة ِفی الَّذیَن اَمنوا لَُهم َعذاٌب اَلیُم ِفی الدُّ ــیَع الفاِحَش «انَّ الَّذیَن ُیِحّبوَن اَن َتش
ــت دارند كه زشتكاری در میان آنان  ــانی كه دوس َیعَلُم َو اَنُتم الَتعَلموَن» )النور: 19(: كس
كه ایمان آورده اند، شیوع پیدا كند، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد خواهد بود، 

و خدا [ست كه ] می داند و شما نمی دانید. 

در اين آيه خداوند يک قانون کلّى و جامع را بيان نموده است و آن ناپسند بودن اشاعه وترويج 
عمل زشت است که البته به شيوه های گوناگون انجام مى يابد. در ذيل بحث غيبت به نظر مى 
رسد که عمل غيبت از دو جهت مصداق اين آيه شريفه باشد:1- به واسطه اشاعه اعمال افراد 
مورد غيبت که احتماال ناپسندند؛ 2-ترويج عمل غيبت به واسطه بى تقوايى درسخن گفتن؛ 
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پس با اين توجه، غيبت مصداق بارزی از اعمال زشت واشاعه آنهاست که در آيه مورد تقبيح 
قرار گرفته است. قابل توّجه وتأمّل است که نمى گويد کسانى که اشاعۀ فحشا نمايند، بلكه 
مى گويد کسانى که دوست دارند که چنين کاری را انجام دهند، ليكن هنوز به مرحلۀ عمل 
نرسيده است و اين نهايت تأکيد در اين زمينه است. دراين خصوص رهنمودهای ائمه )ع( 
درنحوه عملكرد مؤمنين راهگشا خواهد بود: مردی به حضرت کاظم عليه السالم گفت: از 
برادری مسلمان گناهى برايم گزارش کردند که از او آن را انتظار نداشتم و بر من گران آمد، از 
اين رو از خودش جويا شدم و او آن را نفى کرد و اينک با وجود نفى او گروهى آن را گواهى 
مى کنند که به چنين کاری دست يازيده است؛ وظيفه من در اين ميان چيست؟ حضرت فرمود:

ْبُهْم  ْقُه َو َكذِّ ْب  َسْمَعَك  َو بََصَركَ  َعْن أَِخیَك َفِإْن َشِهَد ِعْنَدَك َخْمُسوَن َقَساَمًة َو َقاَل لََك َقْوًال َفَصدِّ  «َكذِّ
َال ُتِذیَعنَّ َعَلْیهِ  َشْیئاً َتِشیُنهُ  بِِه َو َتْهِدُم بِِه ُمُروَءَتُه َفَتُكوَن ِمَن الَِّذیَن َقاَل اهللاُ ِفي ِكَتابِِه ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّونَ  أَْن 
ْنیا َو اآلِخَرِة» )كلینی رازی، 1389: 147/8(:  َتِشیَع الْفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب أَلِیمٌ  ِفی الُدّ
نفر  پنجاه  یا نوعی ات گواهی مكن، گرچه  برادر دینی و  برابر  گوش و چشم خود را در 
سوگند یاد كنند كه او كاری ناروا انجام داده و خودش بگوید چنین نكرده ام ؛گفتار او را 
بپذیر و دیگران را رها كن! هرگز كاری را كه مایه رسوایی اوست و كرامت او را خدشه دار 
می كند، در میان مردم از او پخش مكن ؛چرا كه در آن صورت از كسانی خواهی شد كه خدا 
می فرماید:آن كسانی كه دوست می دارند زشتي ها در جامعه پخش شود، عذاب دردناكی 

خواهند داشت.

3– 4 - آیه مسئول بودن انسان
مَع َو الَبَصَر َو الُفَؤاَد كلُّ اُولِئَك كاَن َعنُه  َمسُئوًال » )االسراء: 36(: و  «َو الَتقُف َما لَیَس لََك بِِه ِعلٌم اِنَّ السَّ

چيزی را که بدان علم نداری، دنبال مكن، زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع 
خواهندشد. از نظر قرآن همه اعضا و جوارح آدمى، نعمت هايى است که در نزد وی به امانت 
گذاشته شده و آدمى مسئول حفظ و نگهداری و بهره برداری درست از آن است و بى شک 
مسئوليت انسان درقبال گوش و زبانش اين است که از اين دو نعمت بزرگ الهى به وجه 
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احسن بهره برداری نمايد و بى ترديد اين نحوه بهره برداری درسايه رعايت تقوا درگفتار و 
شنيدار حاصل خواهد شد که يكى از مصاديق آن پرهيز از غيبت کردن و غيبت شنودن است. 

درتذکر به اين مسئوليت مهم انسان ، امام حسين عليه السالم مى فرمايند:

ــَهُد َجواِرُحَك َعَلْیَك َیْوَم َتِزلُّ فیِه  ــا اْبَن آَدم! اُْذُكْر َمْصَرَعَك َو َمْضَجَعَك بَْیَن َیَدی اهللاِ، َتْش  «َی
اْألْقدام» )فرزانه، 1403ق: 59( : ای فرزند آدم، به یاد آور لحظات مرگ و خوابگاه خود را 
در قبر، همچنین به یاد آور كه در پیشگاه خداوند قرار خواهی گرفت و اعضاء و جوارحت 

بر علیه تو شهادت خواهند داد، در آن روزی كه قدم ها لرزان و لغزان می باشد. 

3 – 5- آیات نهی از بدگویی وعیب جویی

ِ ُهَمَزٍة لَُمَزِة» )الهمزه:1(:  وای بر   خداوند درتحذير از بدگويى وعيب جويى مى فرمايد: «َویٌل لُِكلِّ
اٍء بَِنِمیٍم»)القلم:11(:کسى که بسيار  اٍز َمشَّ هر بدگوی عيب جوي و در بيانى ديگر مى فرمايد: «َهمَّ
اٌز و ُهَمَزة هر سه به يک معنى است: غيبت  عيب جوست وبه سخن چينى آمد وشد دارد. َهاِمز و َهمَّ
کننده و عيب جو. )راغب اصفهانى، 1373ق: 529/4(. خداوند در اين آيات نيز بى قيدی در زبان 
را مورد نهى قرار داده و استفاده از آن را در بيان عيوب ديگران و بدگويى و سخن چينى، مورد 
تقبيح قرار داده است. شكى نيست که غيبت يكى از مصاديق اين نهى است چرا که درغيبت 
هم بدگويى وعيب جويى انجام مى گيرد و هم در ارتباط تنگاتنگ با عمل قبيح سخن چينى مى 
باشد. بنابراين اصوال غيبت عملى است که با ديگران مرتبط است و صبغه ای کامال فردی ندارد 
و لذا پيامدهای آن نيز جمع و جامعه را درگير مى سازد؛ اما پيش از بررسى پيامدهای اجتماعى 

آن، ضرورت دارد که برخى از پيامدهای فردی غيبت را نيز متذکر شويم.

3-4-  پیامد های فردی غیبت  

انسان بدون داشتن حّس اعتماد به ديگران، نمى تواند اجتماعى زندگى کند و همواره بايد 
درعزلت و انزوا به سر برد و اين حالت، وجدان بشری را رنج مى دهد و طراوت و نشاط 
روحى او را سلب مى کند. دراينجا ضرورت دارد که برخى ازآسيب های فردی و معنوی 
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غيبت را براساس تعاليم اسالمى بازگو نمائيم. اين پيامدها آن چنان عظيم است که در بيان معصومان 
)ع( ازآن به خروج از واليت الهى تعبير شده است آن چنان که امام صادق »عليه الّسالم« فرمود: 
از اين مفهوم دربيانى ديگر به کفر و شرک تعبير شده است؛ آنجا که امام صادق »عليه الّسالم« 
اِضي بَِها ُمْشِرك » )ابن بابويه، 1377:  315/1(:غيبت،  مى فرمايند: «الِْغیَبُة ُكْفٌر َو الُْمْسَتِمُع لََها َو الرَّ
کفر، وشنونده و خشنود از آن، مشرک است؛ و در جايى ديگر خوار ساختن مؤمن را که 
مى تواند نتيجه غيبت کردن از او باشد با محاربه با خدا يكسان دانسته و مى فرمايند که رسول خدا 
فرمودند: «َقاَل اهللا َعزَّ َو َجلَّ َمْن َأَهانَ  لِي  َولِّیًا َفَقْد َأْرَصَد لُِمَحاَربَِتي » )ابن بابويه،1377: 351/2(: خداوند 
تبارک و تعالى فرموده است: هر کس دوستى از دوستان مرا خوار کند، در کمين جنگ 
با من نشسته است. پس غيبت باعث مى شود که به رشته دوستى ميان خالق و مخلوق، 
ضربه وارد شود. بى شـک، کسى که مرتكب غيبت گردد، دين خود را از دست داده و 
در قيامت به عذاب سختى گرفتار خواهد شد. در روايتى از اين عمل ناروا به کمترين 
حّد کفر تعبير شده است؛ پيامبر اکرم صلى اهلل عليه و آله و سلم مى فرمايند: «َأْدنَی الُْكْفِر اَْن 
ُجُل َعْن اَخیِه َكِلَمًة َفَیْحَفَظها َعَلْیِه ُیریُد اَْن َیْفَضَحُه بِها اُولِئَك ال َخالَق  لَُهْم» )نوری طبرسى، 1393:  َیْسَمَع الرَّ

110/9(: کمترين حّد کفر آن است که انسان مطلبى را در مورد برادر )مسلمانش( بشنود و آن را 
حفظ کند با اين قصد که روزی او را رسوا نمايد؛ آنان در پايان کار و در رستاخيز بهره  ای نمى برند. 
از ديگر آثار غيبت، حبط حسنات است که درروايات به نابودگری آتش تمثيل شده است: «َقاَل 

اِدُق علیه السالم الِْغیَبُة َحَراٌم َعَلی ُكلِّ ُمْسِلم َواِنََّها لََتْأُكُل الَْحَسَناِت َكَما َتْأُكُل النَّاُر الَْحَطَب» الصَّ

)شهيد ثانى، 1376: 9(: غيبت کردن برای هر مسلمانى حرام است و همان گونه که آتش هيزم 
را مى خورد ، غيبت نيز کارهای نيک انسان را مى خورد و از بين مى برد. گاه اتفاق مى افتد که 
انسان با کلى زحمت و تالش عمل نيک و پسنديده ای را انجام مى دهد اما با يک لحظه غفلت 
مرتكب غيبت مى شود و بدين وسيله مانع ثبت آن در نامۀ عمل خويش مى شود، چرا که يكى 
از پيامدهای غيبت عدم قبولى طاعات و عبادات است و سرمايه های معنوی انسان بيشترين خطر 
را از سوی خود انسان متحمل مى شود. رسول خدا صلّى اهلّل عليه و آله فرمود: «الُْجُلوُس ِفي 
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اَلِة ِعَباَدٌة َما لَْم ُیْحِدْث ِقیَل َیا َرُسوَل اهللا َوَما ُیْحِدُث َقاَل صلَّی اهللا علیه و آله اِالْغِتَیاُب«  الَْمْسِجِد اْنِتَظاراً لِلصَّ

)کلينى رازی،1389: 357/2(: نشـستن در مسجد و انتظار کشيدن برای رسيدن وقت نماز 
عبادت است تا زمانى که حدثى از انسان سر نزند. سؤال شد : حدث چيست ؟ فرمود : غيبت.

همچنين ازپيامبراکرم )ص(نقل شده که عاقبت شوم غیبت را متوجه غیبت کننده کرده و 

فرموده است: «َقاَل َرُسوُل اهللا )ص ( َال َتْطُلُبوا َعَثَراِت  الُْمْؤِمِنیَن َفِإنَّ َمْن َتَتبََّع َعَثَراِت َأِخیِه َتَتبََّع اهللا َعَثَراِتِه َو َمْن 
َتَتبََّع الُه َعَثَراِتِه َیْفَضْحُه َو لَْو ِفي َجْوِف بَْیِتِه» )بحرانى ،1416ق: 111/5(: پيامبراکرم )ص( فرمود که 

به دنبال خطاهای مؤمنين نباشيد که اگر کسى چنين کند، خداوند نيز در احصاء خطايای 
او سخت گيری خواهد نمود و در نتيجه او را حتى اگر در دل خانه اش باشد، رسوا مى 
سازد. عالوه بربيان عواقب فردی ومعنوی غيبت، روايات به تفصيل به بيان عقوبت های 
اخروی ناشى ازغيبت نيز پرداخته اند به عنوان مثال، در روايات معصومان عليهم السالم حال 
غيبت کننده در روز قيامت بسيار ناخوشايند توصيف شده است. امام صادق  »عليه الّسالم« از 
پدران معصومش عليهم السالم چنين روايت مى فرمايد: «َمِن اْغَتاَب اْمَرًأ ُمْسِلمًا  َجاَء َیْوَم الِْقَیاَمِة 
َیُفوحُ  ِمنْ  ِفیهِ  َرائَِحٌة َأْنَتُن ِمَن الِْجیَفِة َیَتَأذَّی بِِه َأْهُل الَْمْوِقف » )حرعاملى،1387: 282/12(: کسى که از 

فرد مسلمانى غيبت کند، روز قيامت در حالى که از دهانش بويى بدتر از بوی مردار به مشام 
مى رسد، مى آيد که اهل محشر از آن اذيت مى شوند. 

    پيامبر اکرم صلّى اهلّل عليه و آله و سلّم نيز فرمود:

ِه َمِیّتًا َكَما َأَكَلْتُه َحَیًّا َفَیْأُكُلُه  َب ِإلَِیِه َیْوَم الِقَیاَمِة َفُیَقاُل لَُه َكلِّ ِنیا َقَرّ ــْن َأَكَل لَْحَم َأِخِیِه ِفي الُدّ  «َم
ــی كه در دنیا گوشـت برادر خود را بخورد و  » )ورام،1369: 116/1(: كس َوَیْكَلُح َوَیِضُجّ
ــی كه غیبتش را كرده است می  ـــود او را پیش كس غیبتش را بكند روز قیامت كه می ش
برند و به او می گویند همان گونه كه در دنیا گوشـت او را در حالی كه زنده بود، خوردی 
ــت او را بخور. یكی دیگراز آثار غیبت این است كه غیبت  ــت نیز گوش اكنون كه مرده اس
كننده به گناهی بدتر از گناه زنا آلوده می شود چون در روایات و احادیث آمده است كه 

غیبت از زنا بدتر است.
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 پيامبر اکرم صلى اهلل عليه وآله وسلم خطاب به ابوذر فرمود:
نَا» )الحر العاملي، 1387: 280/12(: ای اباذر برحذر   «َیا َأبَاَذر ِإیَّاَك َو الِْغیَبَة َفِإنَّ الِْغیَبَة َأَشدُّ ِمَن الزِّ
مى دارم تو را از غيبت  کردن ؛ چرا که بدتر از زناست. بر اين اساس مى توان گفت که غيبت 
کردن و غيبت شنيدن از رذائل اخالقى است که پيامدهای شوم دنيوی، معنوی و اخروی 
فراوانى را برای شخص به همراه مى آورد. از اين روست که معصومين عليهم السالم به بيانات 
مختلف آن را توصيف نموده وعواقب شوم آن را متذکر شده اند. اما برای تحليل علت حرمت 
و زشتى غيبت الزم است که عالوه بر وجه فردی آن به وجه اجتماعى غيبت وآثار حاصل از 
آن توجه شود. با اين هدف ضرورت دارد که نخست اهداف اجتماعى نظام اخالقى اسالم از 

تحريم غيبت مورد توجه و بررسى قرارگيرد.

5- اهداف اجتماعی تحریم غیبت درنظام اخالقی اسالم 

    اسالم يک دين اجتماعى است از اين رو تعاليم ودستورات فراوانى را برای ارتقا و اعتالی 
جامعه اسالمى ارائه نموده است. اين تعاليم درعرصه های مختلف دين نمود وظهور يافته 
است. از اين ميان، مى توان  نظام اخالقى اسالم را نمونه آورد که بسياری ازتعاليم آن به جامعه 
نظرداشته واصالح آن را هدف خودقرارداده است. بنابراين مى توان اهداف اجتماعى دين 
اسالم و نظام اخالقى آن را از تحريم غيبت و نهى موکد از آن مورد توجه و بررسى قرارداد. 

براين اساس برخى از اين اهداف را مى توان چنين برشمرد:

5-1-بهینه سازی روابط اجتماعی 

    آيه غيبت درسوره حجرات قرار دارد که مى فرمايد:

سوا َوالَیغَتب بَعُضُكم  نِّ ِإْثٌم َوالَتَجسَّ نِّ ِإنَّ بَْعَض الظَّ  «یا َأیَُّها الَِّذیَن اَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثیراً ِمَن الظَّ
ــیاری از گمان ها بپرهیزید  ــانی كه ایمان آورده اید، از بس بَعضًا» )الحجرات: 12(: ای كس
كه پاره ای از گمان ها گناه است، و جاسوسی مكنید، و بعضی از شما غیبت بعضی نكند. 
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با توجه به اين که اين آيه شريفه درسياقى قرارگرفته است که صدر آن آيه 11 از اين سوره 

است که مى فرمايد:

ــی  َأْن َیُكونُوا َخْیراً ِمْنُهْم َو ال ِنساٌء ِمْن ِنساٍء  ْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعس ــخَ  «یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َیْس
لْقاِب  بِْئَس اِالْسُم الُْفُسوُق بَْعَد  َعسی  َأْن َیُكنَّ َخْیراً ِمْنُهن  َو ال َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َو ال َتنابَُزوا بِاْألَ
الُِمون »: ای كسانی كه ایمان آورده اید! نباید گروهی  اْإلِیماِن َو َمْن لَْم َیُتْب َفُأولِئَك ُهُم الظَّ
ــخره كنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانی زنان  ــما گروه دیگر را مس از مردان ش
دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یكدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید 
ــت و ناپسند یكدیگر را یاد نكنید، بسیار بد است كه بر كسی پس از ایمان  و با القاب زش

نام كفرآمیز بگذارید و آنها كه توبه نكنند، ظالم و ستمگرند.

 و اين آيه شريفه عوامل آشكار ايجاد کدورت ها را مطرح ساخته است، مى توان گفت 
که آيه غيبت در ادامه اين سياق، عامل اصلى ايجاد کدورت ميان مؤمنين را که به صورت 
پنهانى انجام مى شود، غيبت معرفى کرده است. پس با اين توجه مى توان گفت که هدف از 
تحريم غيبت، ايجاد الفت و اخوت در ميان مؤمنين است که بهترين حالت در روابط اجتماعى 
است. اين مفهوم را آخرين آيه سياق قبل يعنى آيه 10 سوره حجرات تأييد مى کند که مى فرمايد: 

«اِنََّما الُْمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَْیَن َأَخَوْیُكْم َو اتَُّقوا اهللا لََعلَُّكمْ تُْرَحُمونَ »: مؤمنان برادر يكديگرند، پس دو 

برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقوای الهى پيشه کنيد، باشد که مشمول رحمت او شويد.
براساس اين آيه شريفه مؤمنين به اصالح ميان برادران مكلف شده اند. پس هدف قرآن کريم 
برقراری حسن روابط، آن هم درمرتبه اعالی آن،يعنى اخوت و برادری است و چون 
غيبت موجب بروز ناامنى اخالقى شده وکدورت ها را تشديد مى کند، مخّل اين هدف 
واالی اجتماعى اسالم است. از اين جهت به شديد ترين وجهى تحريم شده است و به 
همين دليل پيش ازتحريم صريح غيبت، عوامل موجبه آن مورد نهى قرارگرفته است که 
عبارتند: از گمان بد و تجسس. گمان بد و ترتيب اثر دادن به آن، روح اخوت ايمانى را 
ازبين مى برد )صادقى تهرانى،2479/27(. همچنين تجسس، از مهم ترين زمينه ها و مقدمات 
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ابتال به غيبت است؛ پس اصالح روابط و اعتالی آن يكى از اهداف واالی نظام اخالقى 
اسالم در خصوص تحريم غيبت است. 

5-2-تقویت همبستگی خانوادگی 
 خانواده رکن اساسى جوامع انسانى است که نخستين ومهم ترين آموزشگاه و پرورشگاه 
انسان و انتقال دهنده فرهنگ و ارزش های دينى و انسانى است. رشته حيات خانواده بايد 
چنان استوار باشد که هيچ عاملى نتواند آن را از هم بگسلد. برای حفظ خانواده از فروپاشى 
بايد از همان آغاز مراقب بود و واپايش های الزم را انجام داد. پرهيز ازگناهان به ويژه غيبت 
از جمله عواملى است که سبب حفظ خانواده از خطرات و آلودگى ها مى شود؛ درفرهنگ 
اسالمى خانواده به محدوده زن وشوهر و فرزندان محدود نمى شود. اولين محدوده ومفهوم 
ازخانواده همان فضای متشكل از زن وشوهر است که خداوند آن را با مودت وآرامش تحكيم 
نموده است )الروم:21( و ميان زن و شوهر مسئوليت ها را تقسيم نموده است )النساء: 34( و 
طرفين را به معروف و احسان فراخوانده است )القصص: 77(. مفهوم و محدوده ديگر خانواده 
به زن و شوهر و فرزندان ختم مى شود که احكام وحقوق خاص خود را دارد. دراين نوع، 
حق نيكى و احسان به پدر و مادر بسيار مهم تلقى شده است )االسراء: 23(. مفهوم ديگر آن 
عالوه بر زن و شوهر و فرزندان، اجداد، خواهران و برادران، عمه ها و عموها و خاله ها و 
دايى ها و... را شامل مى شود. دستورهای اسالمى مبنى بر رعايت صله رحم، اين مفهوم 
از خانواده را پوشش مى دهد )النساء: 36(. با توجه به آيات شريفه «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا 
َأنُْفَسُكْم َو َأْهلیُكْم ناراً َوُقوُدَها النَّاُس َو الِْحجاَرُة» )التحريم: 6(: ای کسانى که ايمان آورده ايد! خود 

و خانواده خويش را از آتشى که هيزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه داريد، و آيه شريفه 
«َوَأنِذر َعشیَرِتَك اَألقَربِیَن» )الشعراء:214(: و خويشاِن نزديكت را هشدار ده، ومقارنه آنها با 

آيه غيبت وتوجه به سياق اين آيه مى تواند اين پيام را القا کند که همه مؤمنين به حفظ و 
تقويت خانواده و ويژگى های مثبت آن موظف و مكلف شده اند و يكى ازراه های تحكيم 
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بنيان خانواده و تقويت همبستگى درميان اعضای خانواده، پرهيز کردن از محرمات مطرح 
درآيات سوره حجرات و به ويژه پرهيز کردن ازغيبت است. از امام صادق عليه السالم 
نيز  نقل شده که فرمودند: وقتى اين آيه نازل شد، يک نفر از مسلمانان شروع به گريه کرد و 
گفت ما که از عهده خودمان بر نمى آييم، نسبت به خانواده مان مكلّف شده ايم. سپس رسول 
گرامى اسالم صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمودند: «َحْسُبَك َأْن َتْأُمَرُهْم بَِما َتْأُمُر بِِه نَْفَسَك َو َتْنَهاُهْم 
ا َتْنَهی َعْنُه نَْفَسَك»)مجلسى،1386: 92/97(:کافى است فقط آنها را از آنچه خودت را به  َعمَّ

آنها امر مى کنى سفارش کنى، و از آنچه خودت را از آنها نهى مى کنى، باز داری. بنابراين 
مى توان گفت که يكى ازعلل تحريم غيبت درقرآن کريم حفظ حرمت خانواده، تحكيم و 
تقويت آن و ارتقای همبستگى ميان اعضای خانواده است که خود موجب جلوگيری از 

بروز رذائل اخالقى فراوان مى شود.

5-3-حفظ حرمت وکرامت افراد

خداوند متعال مى فرمايد:

ْلناُهْم َعلی  َكِثیٍر  باِت َو َفضَّ یِّ ْمنا بَِني آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفي الَْبرِّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ  «َو لََقْد َكرَّ
ــراء:70(: ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشكی و  ْن َخَلْقنا َتْفِضیاًل» )االس ِممَّ
دریا بر نشاندیم، از چیزهای پاكیزه روزیشان دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود 

برتری آشكار دادیم . 

پيامبر اکرم صلى اهلل عليه و آله و سلم مبعوث شد تا کرامت انسانى را باال ببرد و حرمت 
انسان ها حفظ شود. اگر در اسالم تاکيد شده که در زندگى خصوصى افراد تجسس نكنيد به 
دليل آن است که کرامت  انسان ها مهم است. زيرا تجسس مقدمه غيبت وغيبت عامل ازبين 
رفتن حرمت و احترام افراد از يک سو و ترويج زشتى ها به واسطه نقل و گفتار از سوی ديگر 
مى گردد. به همين دليل است که خداوند به منظور جلوگيری از شيوع چنين گناهانى و بروز 

پيامدهای ناگوار اجتماعى آن، در مقام تحذير از زشتى ها مى فرمايد: 
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نیا واالِخَرِة َو اُهللا  ــة ِفی الَّذیَن اَمنوا لَُهم َعذاٌب اَلیُم ِفی الدُّ ــیَع الفاِحَش «انَّ الَّذیَن ُیِحّبوَن اَن َتش
ــتی ها در میان مردم با  ــت دارند زش ــانی كه دوس َیعَلُم َو اَنُتم الَتعَلموَن» )النور: 19(: كس
ــت و خداوند می داند و  ــیوع یابد، عذاب دردناكی برای آنان در دنیا و آخرت اس ایمان ش

شما نمی دانید. 

5 – 4- ایجادجامعه سالم وپویا

 جامعه مطلوب قرآنى جامعه ای است که با پرهيز از زشتى ها و درگيری های جزيى و 
فردی يا گروهى حاصل از تمرکز بر روی اشتباهات و اهتمام برخودخواهى های برآمده از 
حسادت، افزون طلبى، بدخواهى وبدبينى، کينه توزی و انتقام گيری و رذائل اخالقى فراوان 
ديگری که منشأ و عامل ظهور فعل حرام غيبت و ترويج آن است، به سوی هدف متعالى رشد 
و شكوفايى در زمينه های مادی و معنوی گام های بزرگ بردارد. الزمه چنين حالتى در يک 
جامعه، حاکم شدن تفكر مثبت و غلبه حس رضايت و شادابى و نشاط در فضای کلى 
جامعه است تا آحاد آن جامعه فارغ از احساسات منفى نسبت به افراد ديگر با نگرشى 
جمعى و روحيه ای مثبت، در حوزه فعاليت و حيات اجتماعى خود به نحو احسن به 
تكاپو پرداخته و به اندازه خود در رشد وتعالى مادی و معنوی خود و جامعه خويش مؤثر 
باشند. با همين نگرش کالن است که قرآن کريم عمل غيبت را به شديدترين وجهى به 
برادر دينى فرد ارتباط داده و آن را تقبيح مى کند و از اين طريق نوعى نظارت اجتماعى را 
که از نوع »نظارت غيررسمى« است، در ميان افراد برقرارمى سازد تا تأثير آن در بطن جامعه 
افزون گردد ؛ زيرا در نظارت غيررسمى، واپايش پديده ها به نهادها و تأسيسات غيررسمى 
مثل دادگاه و پليس واگذار نمى  شود ، بلكه خاستگاه نظارت آن ، معطوف به نظارت جمعى 
همه افراد جامعه، نسبت به رفتارهای يكديگر است. از سوی ديگر تعاليم مكملى را ارائه مى 
کند که موجب تقويت آن نظارت اجتماعى شده  و آن را درعرصه های ديگر حيات اجتماعى 
فعال مى سازد. کامل تـرين مصداق ايـن نظارت، همان است که قـرآن کريـم معرفى مى کنـد: 
سفارش  و حق  صبـر  بـه  را  يكديگر  مؤمنـان  )العصر:3(:  ْبر»  بِالصَّ تَواَصْوا  َو  بِالَْحقِ   تَواَصْوا  «َو 
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مى کنند. در واقع مؤمنان مواظب يكديگر هستند و مردم همديگر را به خير و دوستى راهنمايى 
مى کنند. و اين دو راهكار زيربنايى به انضمام ديگر تعاليم قرآن کريم، موجبات تحقق جامعه 

ای پويا و شكوفا را فراهم مى آورد.

6-  پیامد های اجتماعی غیبت 

 از جمله  پيامد های سوء  اجتماعى  غيبت ، ترور شخصيت  و هتک حرمت مؤمن ، تثبيت زمينه های 
اختالف و کدورت، تضعيف روابط خانوادگى و اجتماعى، عدم پويايى و سالمت جامعه و ترويج 

ضد ارزش ها مى باشد که به توضيح آن مى پردازيم .
6-1- ترور شخصیت و هتک حرمت مؤمن: 

روشن است که غيبت موجب فروريختگي منزلت اجتماعي افراد جامعه مي شود؛ به تعبير 
ديگر به واسطه آن، کرامت انساني مورد خدشه قرار مي گيرد، جايگاه فرد، متزلزل و نقش 
آن در جامعه مختل مي شود؛ زيرا با غيبت ، شخصيت فرد شكسته شده و نمي تواند در جامعه 
حضوري فّعال، با نشاط و همراه با کرامت و عزت داشته باشد، در روايت شريفي آمده است: 
«َال تَْغتَْب َفتُْغتَْب َو َال تَْحِفْر ِألَِخیَك  ُحْفَرًة َفَتَقَع ِفیَها َفِإنََّك َكَما تَِدیُن تَُدان » )حر عاملى، 1387: 282/12(: 

غيبت نكن که مورد غيبت واقع مى شوی و برای برادرت چاه حفر نكن که خود در آن 
خواهى افتاد، زيرا همان طور با تو رفتار مى شود که تو باديگران رفتار مى کنى. معموالً 
در روابط اجتماعي نوعي رقابت جمعي هم شكل مي گيرد، اين رقابت اگر براساس اصول 
و ارزش ها باشد، از منظر منابع ديني ،عملي ارزشي است: «َفاْسَتِبُقوا الَْخْیرات » )البقره: 248(؛ 
اما اگر براساس منافع شخصي و هواهاي نفساني باشد، رفتاري نابهنجار و ضد ارزش است. 
بعضي از افراد که داراي منطق قوي و راه و رسم صحيحي نيستند، براي اينكه در صحنۀ رقابت 
اجتماعي رقيب خود را از صحنه بيرون کنند، با ذکر عيوب آنها و رواج دادن غيبت، اين امر 
را ممكن مي سازند. »شخصيت اجتماعي فرد، منوط به چگونگي رفتار و نحوۀ حضورش، در 
جامعه اي مي باشد که در آن زندگي مي کند« )بيرو، 1370: 370(. غيبت کننده با رفتار ناروايش 
آبرو و حرمت  ديگران را به خطر مى اندازد.از آنجا که سخن معصوم فارغ از هرگونه مبالغه است، 
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وقتى نتيجه غيبت کردن را مورد غيبت قرارگرفتن بيان مى کند، درحقيقت به شيوع ورواج اين 
عمل درصورت ارتكاب آن نظردارد واين به معنى شيوع هتک حرمت و ترور شخصيت در 
ميان افراد آن جامعه است که خود زمينه ظهور مشكالت اخالقى فراوان ديگر درجامعه مى شود 

که موجب سستى بنيان های آن جامعه مى گردد.

6 -2- تثبیت زمینه های اختالف وکدورت 

 درقرآن ، به ايجاد دشمني و کينه توزي به عنوان ابزار اساسي شيطاني اشاره شده و آمده 
ْیَطاُن َأن ُیوِقَع بَْیَنُكُم الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاء» )المائده: 91(: شيطان مي کوشد تا ميان  است: «ِإنََّما ُیِریُد الشَّ
شما دشمني و کينه توزي ايجاد کند. غيبت موجب بدبيني افراد نسبت به يكديگر مي شود 
و جو صفا و صميميت را به هم مي زند که اين امر در گروه هاي کوچک، کاربرد بيشتري 
دارد. امام خميني )ره( راجع به ضررهاي اجتماعي غيبت مي فرمايد: »مسلمين مأمورند به 
دوستي و مواصلت و نيكويي به يكديگر و مّودت و اخّوت؛ و معلوم است، آنچه موجب ازدياد 
اين معاني شد، محبوب و مرغوب است و آنچه اين عقد مواصلت و اخّوت را بگسلد و تفرقه 
در بين جمعيت اندازد، مبغوض صاحب شرع و مخالف مقاصد بزرگ او است و پرواضح است 
که اين کبيره موبقه )غيبت( اگر رايج شود، در بين جمعيت موجب کينه، حسد، بغض و عداوت 
شده و ريشه فساد در جمعيت بدواند، درخت نفاق و دورويي در آنها ايجاد کند و برومند نمايد 
و وحدت و اتحاد جامعه را گسسته کند و پايه ديانت را سست کند و از اين جهت بر فساد و 

قبح آن افزوده گردد« ) خمينى، 1378: 264(.
بنابراين ايجاد بغض وکينه و دشمني ميان افراد جامعه و برادران ايماني از مهم ترين روش هايي 
است که گروه هاي شيطاني و هم پيمانان با ابليس از آن براي دست يابي به اهداف پليد خويش 
سود مي برند. از آن جا که غيبت آبروی مؤمنى را مى ريزد، او را دشمن غيبت کننده مى کند؛ 
هم چنين دوستان کسى که از او غيبت شده، به غيبت کننده به ديده دشمنى مى نگرند، هر 
چند ديدشان درباره کسى که نقصش بيان شده است نيز عوض مى شود؛ پس غيبت کننده 

هم خشم پروردگار و هم خشم بندگان او را برمى انگيزد.
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    اميرمؤمنان حضرت على عليه الّسالم فرمود: «ِإیَّاَك َو الِْغیَبَة َفِإنََّها ُتْمِقُتَك  ِإلَی اِهللا َو النَّاِس َو 
ُتْحِبُط َأْجَرك » )کلينى رازی، 1389: 264/2(: از غيبت برحذرباش؛ چون موجب مى شود مورد 

خشم و دشمنى خدا و مردم قرارگيری و پاداشت نابود شود. غيبت موجب بدبيني افراد 
نسبت به يكديگر مي شود و جو صفا و صميميت را به هم مي زند. در حديث قدسى آمده 
که: «َمن َتَرَك الغیَبَة َظَهَرت َمَحبََّتُه ِفی  الُقلوِب» )همان: 310(: کسى که غيبت و بد گويى ديگران 

را ترک کند، محبتش در دل ها آشكار مى شود.
اگر کسي رفتار نابهنجاري مرتكب شود، اين امر بايد در خفا و پنهاني بماند تا به ديگران 
سرايت نكند، برهمين اساس در معارف ديني پرده پوشي، ناديده گرفتن گناه افراد و عدم نقل 
آن بسيار سفارش شده است که در اين رابطه به چند روايت در چگونگي سامان دهي روابط 

اجتماعي و الگودهي رفتار جمعي اشاره مي گردد.

امام صادق علیه السالم می فرمایند: «َمنْ  َقالَ  ِفي  ُمْؤِمنٍ  َما َرَأْتُه َعْیَناُه َو َسِمَعْتُه ُأُذنَاُه َفُهَو ِمَن 
الَِّذیَن َقاَل اُهللا َعزَّ َو َجلَّ ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأْن َتِشیَع الْفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب َألِیم » 

ــه را دیدگانش دیده و گوش هایش  ــی، 1389: 357/2(: هركس درباره مؤمن آنچ )كلین
ــنیده بگوید، از كسانی است كه خداوند عزوجل درباره  ایشان فرموده است: همانا برای  ش

كسانی كه دوست دارند زشتی در میان مؤمنان آشكار شود ، عذابی دردناك است.

 6 -3- تضعیف روابط  خانوادگی واجتماعی

 روابط خانوادگى به معنای اعم آن که شامل روابط فراتر از خانواده سنتى مى شود، برای انسان 
از جهات مختلف الزم و ضروری مى باشد. فوايد ارتباطات سالم خانوادگى بر هيچ کس پوشيده 
نيست؛ ولى زمانى که بين خانواده ها کدورت پيش بيايد، روابط خانوادگى خود تبديل به يک معضل 

برای انسان ها مى شود. يكى از عوامل مهم فراهم کننده اين کدورت ها غيبت است. 
عالمه طباطبايي در تفسير آيه غيبت)الحجرات،12( مي نويسد: »غيبت، اعضای جامعه را يكي 
بعد از ديگري فاسد مي کند و جامعه را از قابليت تأثيرگذاري مناسبي که از آن انتظار مي رود، 
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ساقط مي کند. امكان برقراري ارتباط ميان افراد و تعامل و درهم آميختگي اعضا با يكديگر 
در فضايي امن و سالم به گونه اي که هر فرد به عنوان انساني متعادل و مساوي با ديگران به 
شمار آيد، با او رابطه اجتماعي برقرار شود، و مورد طرد و نفرت ديگران واقع نشود، چيزي 
است که همگان از جامعه خود انتظار دارند. اما اگر فرد در جامعه با اوصافي نفرت آور و 
تحقيرآميز شناخته شود، رابطه او با ديگران نيز به ميزان قباحت اين اوصاف تضعيف شده و 
يا قطع مي گردد. در حقيقت َمثَل غيبت، َمثَل خوره اي است که اعضاي بدن را يكي بعد از 
ديگري مي خورد و در نهايت به نابودي بدن منتهي مي شود. انسان ها به انگيزه برخورداري 
مناسب وجود  بهره دهي  و  سالم  ارتباطات  برقراري  امكان  آن  در  که  اجتماعي  از حيات 
داشته باشد، جامعه را تشكيل داده اند و غيبت و ذکر عيوب فرد توسط ديگران، منزلت او 
را در جامعه تنزل داده و در حقيقت هويت اجتماعي جامعه را از ميان مي برد. غيبت از 
فرد موجب سرشكستگي عضوي از اعضاي جامعه مي گردد و اگر اين عمل شيوع يافته 
و به ديگران سرايت کند، صالح جامعه به فساد تبديل مي شود و انس، امنيت و اعتماد 
ناآگاهانه، هويت  به طور  فاعل آن،  از  بين مي رود. غيبت، قطع نظر  از  به هم  متقابل اعضا 
اجتماعي جامعه را زايل مي کند« )طباطبايي، 1374: 323/18 – 324(. تحريم غيبت به عنوان 
يكى ازمحرمات عام اجتماعى قرآن کريم است که هدف از آن تقييد آزادی بى قيد انسان 
درسخن گفتن از عيوب پنهان مردم است و اساس تحريم آن از بعد اجتماعى، سه امراست: 
نخست آن که غيبت برکرامت، حرمت و آبروی انسان مؤمن تأثير منفى دارد، زيرا عيوب 
پنهان فرد درموقعيتى بازگو مى شود که خود امكان دفاع از خود را ندارد و اين امر موجب 
مى گردد که آحاد جامعه احساس اطمينان خاطر و حمايت شدن در برابر تعّدی ديگران 
نسبت به حرمت وحريتشان را از دست داده و نوعى بى اعتمادی و عدم اطمينان خاطر بر 
جامعه حكم فرما شود؛ دوم آن که به واسطه شيوع غيبت اين گمان که جامعه مشحون از 
رذائل و زشتى هاست غالب مى شود که خود موجبات شيوع آن زشتى ها رافراهم مى آورد 
و اين گمان را در اذهان تقويت مى کند که خير امری غيرواقعى است و اين شّر است که 
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واقعيت و قوت دارد. سوم ؛ اين که تأثير منفى که غيبت در فرد غيبت شده ايجاد مى کند، 
موجب مى گردد عالقات، ارتباطات و وابستگى های خود را با افراد ديگر محدود سازد 
و از آنجا که اين حالت درتمام آحاد جامعه ايجاد مى گردد، موجب ظهور عداوت، بغض، 

کينه و دشمنى و تقاتل در ميان مردم مى گردد )فضل اهلل،1419ق:155/21(.

6-4- ترویج ضدارزش ها

غيبت، قبح ديگر گناهان را در انظار ديگران مي شكند و بي اهميت جلوه مي دهد. يكي از 
مؤلفه هاي کارساز و موثر اخالق اسالمي ، سعي انسان در حفظ »حياء« بين خود و خداوند 
متعال است که به واسطه آن قبح گناه را در نظر خويش، بزرگ جلوه مي دهد تا مرتكب 
آن نشود. اما غيبت نه تنها زشتي گناه را در خود فرد مي شكند؛ بلكه اشاعۀ آن به ديگران، 
موجب تشويق افراد در ارتكاب به آن اعمال مي شود. شايد حديث شريف نبوي که غيبت 
را از زنا بدتر و قبيح تر جلوه مي دهد؛ به همين خاطر است که غيبت زمينه ساز گناهان ديگر 
شده و موجب يک نوع واگيري اجتماعي مي شود، همانند ويروسي که با سرايت به ساير 
افراد، ديگران را نيز در معرض خطر قرار مي دهد زيرا از طريق آن، بسياري از افراد، ديگر 
گناهان را شناخته و با آن آشنا مي شوند و راه هاي ارتكاب آن را فرامي گيرند و زشتي گناه 
ماواِت َو ما  در نظر آنها فرو مي ريزد. «ُقْل ِإْن ُتْخُفوا ما في  ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َیْعَلْمُه اهللاُ َو َیْعَلُم ما ِفي السَّ
ِفي اْألَْرِض َو اهللا َعلی  ُكلِّ َشيْ ٍء َقدیٌر» )آل عمران: 29(: بگو اگر آنچه را در سينه های شماست، 

پنهان داريد يا آشكار کنيد، خداوند آن را مى داند، و )نيز( از آنچه در آسمان ها و زمين 
است آگاه مى باشد و خداوند بر هر چيزی تواناست. آگاهى از فكر و انديشه بشر در اختيار 
هيچ مأمور و سازمان اطالعاتى نيست ؛ ولى خداوند متعال از تمام افكار و انديشه های 
انسان آگاهى دارد، اين باور اگر در جامعه تقويت شود در پنهان ترين مكان ها، و دوردست ترين 

جاها انسان را حتى از فكر گناه بازمى دارد.
غيبت در واقع همان اشاعۀ فحشا و منكرات است. يكي از اصول بنيادين روابط اجتماعي 
از منظر دين، پخش نشدن عيوب مردم و زشتي کردار آنها است، اگر کسي رفتار نابهنجاري 
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مرتكب شود، اين امر بايد در خفا و پنهاني بماند تا به ديگران سرايت نكند، برهمين اساس در 
معارف ديني پرده پوشي، ناديده گرفتن گناه افراد و عدم نقل آن بسيار سفارش شده است 
که در اين رابطه به يک روايت در چگونگي سامان دهي روابط اجتماعي و الگودهي رفتار 
جمعي اشاره مي گردد: «َعْن َأِمیِر الُْمْؤِمِنیَن )ع(: َأنَُّه َقاَل لَُه النَِّبيُّ )ص( لَْو َرَأْیَت َرُجاًل َعَلی َفاِحَشٍة َقاَل أَْستُُرُه 
اٍت فََقاَل النَّبِيُّ )ص( َال فَتَی ِإالَّ َعلِيٌّ َو قَاَل )ص(: اْسُتُروا  قَاَل ِإْن َرأَیْتَُه ثَانِیًا قَاَل أَْستُُرهُ  بِِإَزاِري  َو ِرَدائِي ِإلَی ثاََلِث َمرَّ

َعَلی ِإْخَوانُِكْم» )محمدي ري شهري، 1363: 336/7 (: پيامبراکرم صلى اهلل عليه و آله و سلم 

ازاميرالمؤمنين حضرت علي عليه السالم سؤال مي کند: اگر مرد زشت کاري را بر زن نابكاري 
ببيني چه مي کني؟ علي عليه السالم فـرمود: آن را مي پوشانم )و ناديـده مي انگارم(، پيـامبر صلى 
اره ديدي، چه مي کني؟ علي عليه السالم فرمود: با عبا و  اهلل عليه و آله و سلم فـرمود: اگر دوـب
ردايم آن  را مي پوشانم، تا سه بار اين عمل را ناديده مي انگارم. سپس پيامبر صلى اهلل عليه 
و آله و سلم ضمن تأييد اين ايده و عمل فرمود: به راستي که جوانمردی، جز علي نيست و 
فرمود: بر برادرانتان ساتر باشيد؛ يعنى وظيفه هر مؤمنى است که راه شيوع منكرات را مسدود 
سازد ويكى از اين راه ها غيبت نكردن است. پس وقتى غيبت نكردن؛ ستر پوشى از برادر دينى 
است، معلوم مى شود که غيبت کردن افشا و رسوا ساختن اوست که اين خود موجب ترويج 

زشتى ها وضد ارزش ها درجامعه مى گردد. 

6 -5- عدم پویایی وسالمت جامعه
 بدگويى به روابط اجتماعى و حسن معاشرت افراد جامعه  لطمات جدی وارد مى کند، اتحاد 
جامعه را خدشه دار مى کند؛ چراکه وقتى پرده دری و ورود به حريم خصوصى افراد امری 
عادی تلقى شده و ورودکننده نه تنها به خاطر ورود به آن عرصه تنبيه نمى شود بلكه امتياز 
نيز دريافت مى کند؛ بنابراين آن عمل ناهنجار به عنوان يک تقويت کنندۀ مثبت و راهگشا در 
رشد تلقى شده و عملى مورد پسند مديران جامعه مخصوصاً در محيط های شغلى جلوه گر 
مى شود. اين در حالى است که در آموزه های دينى ما و نيز در قرآن کريم خداوند مردم را 
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از پذيرفتن بى چون  وچرای سخن بدگويان بازمى دارد، چنانچه مى فرمايد:

ــًا بَِجهالٍَة  َفُتْصِبُحوا َعلی   ــقٌ  بَِنَبٍإ َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْوم ــا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن جاَءُكْم فاِس  «ی
ــانی كه ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی خبری  ما َفَعْلُتْم ناِدِمین » )الحجرات: 6(: ای كس
ــیب برسانید  ــما بیاورد، درباره آن تحقیق كنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آس برای ش

و از كرده خود پشیمان شوید. 

 يكي از مهم ترين اثرات غيبت، بى نظمي اجتماعي است، در فضاي بي سازماني و بي نظمي اجتماعي، 
افراد دچار سردرگمي خواهند شد، هيچ کس وظيفه خود را نمي داند يا نمي تواند برطبق آن عمل 
کند. در سطح کالن جامعه، بيشتر غيبت هايي که به صورت نوشتاري انجام مي گيرد، در به هم 
ريختن نظم اجتماعي نقش مستقيمي دارد؛ زيرا روابط را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد و 

موجب جّو بى  اعتمادی افراد، نسبت به يكديگر مى شود. و چه زيبا خداوند مى فرمايد : 
«أَ لَْم یَْعلَْم بَِأنَ  اهللا یَری » )العلق: 14(: آيا )انسان( ندانست که خداوند )همه اعمالش را( مى  بيند؟ انسان 

بايد همواره به اين نكته توجه داشته باشد که خداوند در هر حالى شاهد و ناظر اعمال و کارهای او 
است. اگر انسان متوجه باشد که خداوند همه جا وجود دارد و در هر حالى اورا مى بيند، 
گناه نمى کند و دائماً مراقب کارهای خودش است. حضرت امام خمينى مى فرمودند: »عالم 

محضر خداست، در محضر خدا معصيت نكنيد« )خمينى، 1378: 234/13( .

7-نتیجه گیری

 غيبت در اصطالح علم اخالق، آن است که در غياب کسى به بيان آن چه نقلش مايه ناخشنودی او مى  شود، 

بپردازند و اين بيان مى تواند به صورت گفتاری، نوشتاری، کرداری، اشاره ای و يا کنايى باشد. در آيات 

متعددی از قرآن به صورت مستقيم يا غير مستقيم از غيبت نهى شده است. غيبت پيامدهای زشت و آزار 

دهنده  ای برای غيبت شونده و غيبت کننده به بار خواهد آورد. 

بر اساس آيات و روايات ، برخى ازپيامدهای فردی غيبت عبارت است از: حبط اعمال، نزول 

عذاب الهى، ايجاد دشمنى و اختالف، سلب اعتماد، مانع پذيرش اعمال نيک، انتقال نيكى  ها، 
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تأخير پاداش و تقديم مجازات، عذاب قبر، تجسم زشت در روز قيامت، از بين برنده اعمال نيک، 

محروم شدن از بهشت، خارج شدن از زمره مؤمنان، خروج ازدايره ايمان و در نهايت خروج ازواليت 

خداوند. و از جمله  پيامدهای اجتماعى آن نيزمى توان به ترور شخصيت و هتک حرمت مؤمن، 
تضعيف روابط خانوادگى و اجتماعى، ترويج ضد ارزش ها و عدم پويايى و سالمت جامعه اشاره نمود. 
اهداف اجتماعى نظام اخالقى اسالم از تحريم غيبت نيز بهينه سازی روابط اجتماعى، تقويت همبستگى 
خانوادگى، حفظ حرمت و کرامت افراد و در نهايت ايجاد جامعه سالم و پويا است.غيبت مانند بسياری 
از صفات ناپسند تدريجاً به صورت يک بيماری روانى در مى آيد، به گونه ای که غيبت کننده از کار خود 
لذت مى برد و از بررسى پيوسته آبروی اين و آن را بريزد، احساس رضا و خشنودی مى کند و اين يكى 

از مراحل بسيار خطرناک اخالقى است. 
اين جا است که غيبت کننده بايد قبل از هر چيز به درمان انگيزه های درونى غيبت که در اعماق روح 

اوست و به اين گناه دامن مى زند، بپردازد و خود را از اين بالی خانمان سوز نجات دهد.
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