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یکی از زشت ترین رفتارهای اجتماعی، تهمت، بهتان و افترا زدن 
به دیگری است. نگاه منفی به دیگری و بدگمانی، موجب می شود که 
فرد نسبت به دیگری چنین رفتاری داشته باشد و عرض و آبروی او 
را در معرض خطر قرار دهد. نویسنده در این مطلب به آثار اجتماعی 
و ابعاد گوناگون این معضل و بلکه بیماری اجتماعی و ضد اخالقی و 

ضد هنجاری براساس آموزه های اسالم پرداخته است.
معنا و مفهوم بهتان، تهمت و افترا

نسبت دادن سخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست به دیگری که موجب 
آبروریزی می شــود، گناهی نابخشودنی و یکی از گناهان کبیره زبانی است 
که در برخی از مصادیق آن جرم نیز تلقی شده و احکام قانونی چون حد و 
تعزیر بر آن بار می شــود. از نظر اسالم هر چند این نسبت دادن برخاسته از 
اعتقاد فرد باشــد، جایز و روا نیســت؛ زیرا تا زمانی که چیزی بر اساس ادله 
محکمه پسند اثبات نشده باشد، بیان هر سخن یا کار نادرست یا صفت ناروا 
به دیگری، عملی ضد اخالقی، گناهی نابخشودنی و گاه جرم قانونی است که 

تبعات حقوقی و کیفری به دنبال دارد.
این نســبت دادن می تواند در قالب و اشکال گوناگونی از جمله تهمت، 
افترا، بهتان و مانند آن ها انجام گیرد. البته برخی ســوء ظن را نیز جزو آن 
دانسته اند، ولی این بدگمانی تا زمانی که به لفظ در نیاید از مصادیق نسبت 
دادن نیســت، بلکه زمانی که این نسبت ها به زبان و رفتار بیان می شود، به 

عنوان مصادیق این موضوع در می آید.
واژه  تهمت از ریشه »تهم« در لغت به معنای فساد و بوگرفتگی از گندگی 
است. وقتی به کسی اتهام و تهمت زده می شود یعنی او را به فساد و گندگی 

نسبت می دهند.
واژه بهتان از »بهت« به معنای امری است که مورد دهشت، تحیر، مفاجات 
و مبهوتی شخص می شود؛ یعنی وقتی شخص از دیگری سخنی ناروا می شنود 
مبهوت می شود و در تحیر و دهشت قرار می گیرد به طوری که انتظار شنیدن 
این سخن ناروا را نداشته است و برای او ناگهانی بوده است. در حقیقت بهتان 

ناظر به واکنش متهمی است که به او نسبت ناروائي داده شده است.
اما واژه افتراء از ریشــه »فری« به معنای خلق چیزی باطل اســت. در 
حقیقت باطلی را لباس خلقت پوشــاندن را فری و افتراء گویند. پس کسی 
که افترا می زند، در حقیقت، باطلی را لباس حق می پوشاند و آن را به عنوان 
مطلب حق و راســت و درســت به دیگری نسبت می دهد در حالی که این 
نسبت باطل و این خلقت، باطل و دروغین است. پس می توان گفت که افترا 

به معنای جعل و ساختن و خلق دروغ و باطل است.
در قــرآن، واژه تهمت و اتهام به کار نرفته، ولی واژه  »بهت« و »بهتان« 
چندین بار به کار رفته است. »بهت« به معنای مبهوت شدن در هنگام استدالل 
و شکست در جدل احسن در آیه 285 سوره بقره در داستان مجادله نمرود با 
حضرت ابراهیم)ع( آمده است. همچنین بهت، به معنای مبهوت شدن در برابر 
امری ناگهانی که انتظارش را ندارد، در  آیه 40 سوره انبیاء به کار رفته است.

اما  »بهتان« به معنای نســبت های ناروا و دروغی که شخص را مبهوت 
می ســازد، در آیاتی از جمله 20 و 112 و 156 سوره نساء و 16 سوره نور و 

* علی چرخکار

* کسی که نسبت ناروا می زند باید خود را آماده کند 
تا در دوزخ بر تلی از آتش بایستد و بسوزد. پیامبر 
اسالم فرموده است: کسی که به مرد یا زن با ایمان 

تهمت بزند و یا درباره او چیزی بگوید که در او نیست، 
خداوند در روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار می دهد 

تا از مسئولیت آنچه گفته است درآید.

* هر گونه نسبت ناروایی به دیگری به ویژه مؤمنان 
موجب ذوب شدن ایمان و از دست رفتن آن می شود. 
امام صادق)ع( می فرماید: هرگاه مؤمن به برادر [دینی] 

خود تهمت بزند، ایمان در قلب او از میان می رود، 
همچنان که نمک در آب، ذوب می شود. 

* نسبت دادن سخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست 
به دیگری که موجب آبروریزی می شود، گناهی 

نابخشودنی و یکی از گناهان کبیره زبانی است که در 
برخی از مصادیق آن جرم نیز تلقی شده و احکام قانونی 

چون حد و تعزیر بر آن بار می شود. 

58 ســوره احزاب و 12 سوره ممتحنه آمده است. البته در آیه اخیر بهتان 
با افترا به کار رفته اســت، همچنان که در آیه 40 ســوره انبیاء برای تبیین 
شدت ناگهانی بودن عذاب الهی، افزون بر واژه بهت، از واژه »بغته« به معنای 
ناگهانی استفاده شده تا نشان دهد تا چه اندازه عذاب، ناگهانی و حیرت افزا 
است به طوری که انسان قدرت هر واکنشی را از دست داده و هرگونه توانی 

از او سلب می شود.
در قرآن افترا، هم نسبت به انسان ها به کار رفته و هم نسبت به خدا؛ به 
این معنا که شخصی به خدا و خلق نسبت دروغ و کذب و گفتار و رفتار ناروا 
را می دهد؛ اما واژه  بهتان تنها درباره نســبت های ناروا به انسان ها استعمال 

شده است.
البته باید توجه داشت که میان غیبت و تهمت تفاوت ماهوی وجود دارد. 
رســول اکرم)ص( درباره فرق تهمت و غیبت می فرماید: آیا می دانید غیبت 
چیست؟ عرض کردند: خدا و پیامبر او بهتر می دانند. فرمودند: اینکه از برادرت 

چیزی بگویی که دوست ندارد. عرض 
شد: اگر آنچه می گوئیم در برادرم بود 
چه؟ فرمودند: اگــر آنچه می  گویی در 
او باشــد، غیبتش کرده ای و اگر آنچه 
می گویی در او نباشــد، بــه او تهمت 

زده ای. )مجموعه ورام ج1، ص 118(
امام صادق)ع( نیز فرموده است: ان 
من الغیبهًْ ان تقول فی اخیک ما ستره 

اهلل علیه، و ان من البهتان ان تقول فی اخیک ما لیس فیه؛ غیبت آن است 
که در مورد برادرت آنچه را خدا پوشانده بیان کنی و بهتان آن است که آنچه 

در او نیست را به او نسبت دهی. )بحار االنوار، ج 2، ص 248(
البته امام صادق)ع( نسبت به افراد هشدار می دهد و می فرماید: هر کس 
تو را فریب داد نباید امین بشــماری و هــر کس را امین یافتی متهم نکن. 

)قرب االسناد، ص 35(
آثار زیانبار افترا و تهمت و بهتان

اتهام و افترا به خدا آثاری چون  قرار گرفتن در ردیف مجرمان )یونس، 
آیــه17(، ذلت و خواری )اعراف، آیــه 152(، زیانکاری و تباهی )اعراف، آیه 
53؛ انعــام، آیه 140(، ظلم و ســتم )آل عمران، آیــه 194؛ انعام، آیه 21(، 
خشــم و غضب الهی )اعراف، آیه 152(، فریفتگی )آل عمران، آیه 24(، کفر 
)مائده، آیات 72 و 73؛ اعراف، آیه 37(، گمراهی )انعام، آیات 140 و 144(، 
محرومیت از رستگاری )انعام، آیه 21؛ یونس، آیه 17(، محرومیت از هدایت 
)انعام، آیات 140 و 144، صف، آیه 7( و لعن و نفرین الهی )مائده، آیه 64؛ 

توبه، آیه 30( دارد.
اما آثار بهتان و تهمت به انســان ها تبعاتی دارد که در اینجا به برخی از 

آنها اشاره می شود.
1. گناه آشــکار: از نظر قرآن دادن هر گونه نسبت ناروا در هر شکل و 

قالبی بویژه بهتان یک گناه آشکار است. )نساء، آیه 20(
2. ارتکاب حرام: از آنجا که نسبت ناروا گناه است، از نظر شرعی حرام 

بوده و مرتکب آن نیز مرتکب حرام شده است. )نحل، آیه 116(.
3. دروغ: چنین نسبت های ناروا حتی اگر از نظر گوینده آن درست باشد، 
به دلیل آنکه اثبات نشده، از مصادیق دروغ بوده و آثار دروغ بر آن بار می شود.

4. ظلم: از نظر قرآن، نسبت ناروا دادن به ویژه به پیامبر)ص( موجب قرار 
گرفتن در زمره ستمگران و ظالمان است. )یونس، آیات 38 و 39(

5. بدفرجامی: کسی که نسبت ناروایی می زند باید بداند که به سرانجام 
بدی دچار می شود و بدفرجامی پاداش آن است. )یونس، آیات 38 و 39(

6. عذاب اخروی: نسبت دهنده ناروا گرفتار عذاب اخروی خواهد شد. 

)نحل، آیات 24 و 27؛ نور، آیه 23(
7. توبیخ: کســی کــه به دیگری 
بویژه همسرش نسبتی ناروا می دهد از 
سوی خداوند مورد توبیخ قرار می گیرد. 

)نساء، آیه 20(
8. لعن و نفرین: خداوند کسانی را 
که نسبت ناروا می دهند لعن و نفرین 
می کند. )نور، ایات 6 و 7( در این آیات 
بیان می شود که این لعن و نفرین الهی دامنگیر تهمت زنان در دنیا و آخرت 

خواهد شد.
9. جرم و اجرای حدود: برخی از نسبت های ناروا از نظر حقوقی جرم 
تلقی می شود و بر نسبت دهنده به عنوان مجرم کیفرهای مشخص شده در 
قانون از جمله حدودجاری می شــود. خداوند در آیه 4 سوریه نور می فرماید 
که افترا به زن عفیف بدون داشــتن شــاهد، سبب محکوم شدن به هشتاد 

تازیانه است.
10. عدم قبولی گواهی: افترا به زنان عفیف، در پی دارنده عدم پذیرش 

گواهی و شهادت شخص افترا زننده در محاکم خواهد شد. )نور، آیه 4(
11. فسق: افتــرا به زنان عفیف بدون داشتن شاهد، سبب فسق شخص 
افترا زننده می شود و احکام فاسق بر وی بار می گردد. )نور، آیه 4( پیامبر)ص( 
نیز می فرماید: و اما عالمه الفاسق فاربعه: اللهو، و للغو، و العدوان، و البهتان؛ 
فاسق چهار نشانه دارد: )اشتغال به( لهو، لغو، دشمنی و بهتان. )بحاراالنوار، 

ج 1، ص 120(
12. ذوب شــدن ایمان: هر گونه نســبت ناروایی به دیگری به ویژه 
مؤمنان موجب ذوب شدن ایمان و از دست رفتن آن می شود. امام صادق)ع( 
می فرمایــد: هرگاه مؤمن به برادر [دینی] خود تهمت بزند، ایمان در قلب او 
از میان می رود، همچنانکه نمک در آب، ذوب می شود. )کافی، ط،االسالمیه، 

ج 2، ص 361، ح 1(
13. سنگین ترین گناه: امام صادق)ع( از حکیمی چنین نقل می کند: 
»البهتان علی البری اثقل من جبال راسیات؛ تهمت زدن به بی گناه از کوههای 

عظیم نیز سنگین تر است!«)میزان الحکمه؛ ج 2؛ ص 632(
14. حرمت شکنی: حریم ها با مراعات حقوق یکدیگر در جامعه حفظ 
می شــود. کسی که نســبت ناروا می زند حریم ها و حرمت ها را می شکند و 
احترامــی برای خود و دیگری نمی گذارد. امــام صادق)ع( می فرماید: »من 
اتهم اخاه فی دینه فال حرمهًْ بینهما، هر کس به برادر دینی خود تهمت زند 

حرمتی میان آن دو به جا نمی ماند«. )الکافی، ج 2، ص 361(
15. در تلی از آتش: کســی که نســبت ناروا می زند باید خود را آماده 

کند تا در دوزخ بر تلی از آتش بایستد و بسوزد. پیامبر اسالم فرموده است: 
کســی که به مرد یا زن با ایمان تهمت بزند و یا درباره او چیزی بگوید که 
در او نیســت، خداونــد در روز قیامت او را بر تلــی از آتش قرار می دهد تا 
از مســئولیت آنچه گفته اســت درآید. )عیون االخبار الرضا- ج2، ص 33؛ 

بحاراالنوار، ج 75، ص 194(.
16. بدترین مردمان: پیغمبر اکرم یک وقت در حضور اصحاب فرمود: 
آیا به شــما خبر ندهم که بدترین مردم کیست؟ گفتند: بلی یا رسول اهلل. 
فرمود: بدترین مردم آن کسی است که خیر خودش را از دیگران منع می کند 
و هر چه دارد تنها بــرای خودش می خواهد. حاضران گمان کردند با این 
مقدمه دیگر بدتر از این افراد کســی نیست. حضرت فرمود: آیامی خواهید 
به شــما بگویم از این بدتر کیســت؟ صنف دیگری را ذکر فرمود. اصحاب 
گفتند: خیال کردیم بدتر از این گروه دوم دیگر کســی نیست. بعد فرمود: 
آیا می خواهید از آن بدتر را به شما بگویم کیست؟ گفتند از این بدتر هم 
مگر هست؟ آنگاه صنف ســوم را فرمود: بدتر از این افراد، مردمان بدزبان 
فحاش تهمت زن و آبروبرند. اینجا دیگر حضرت توقف کرد، یعنی بدتر از 

اینها دیگر وجود ندارد. )همان(
17. بی شرمی: امام علی)ع( می فرماید: »القحهًْ کالبهت؛ هیچ بی شرمی 

و وقاحتی چون بهتان زدن نیست«. )غرر الحکم، ح 4438(
18. بزرگ تر و سنگین ترین جرم: امیرمؤمنان امام علی)ع( می فرماید: 
»البهتان علی البری اعظم من الســماء؛ بهتان زدن به آدم بی گناه بزرگتر از 

آسمان است«. )بحاراالنوار، ج 78، ص 31(
19. ابتال به بدتر از آن: امام سجاد)ع( می فرماید: »من رمی الناس بما 
فیهم رموه بما لیس فیه؛ هر کس به مردم عیبی را نســبت دهد که دارند، 
مردم به او عیبی را که ندارد نسبت دهند«. )بحار االنوار، ج 78، ص 160(

20. بدترین همنشین: پیامبر خدا)ص( می فرماید: »اولی الناس بالتهمهًْ 
من جالس اهل التهمهًْ؛ سزاوارترین مردم به تهمت کسی است که با متهمان 

و افراد مظنون همنشینی کند«. )امالی شیخ صدوق، ص 28(
21. گرفتار چرک های دوزخیان: امام صادق)ع( فرموده است: هرکس 
به مرد یا زن مؤمن بهتان زند خداوند در روز رستاخیز او رادر طینت خبال 
نگــه دارد تا حرف خود را پس گیرد. )ابن ابی یعفور می گوید( عرض کردم: 
طینت خبال چیست؟ حضرت فرمود: چرک و زردابه ای است که از شرمگاه 

زنان فاحشه بیرون می آید. )معانی االخبار، ص 164(.
22. نشــانه بی ایمانی: برای هر چیزی نشانه ای اســت، امور باطنی 
نشــانه هایی دارد، نشانه ایمان ترک تهمت و نشــانه بی ایمانی گرفتاری به 
تهمت اســت. امام علی)ع( فرموده است: المؤمن ال یغش اخاه، و ال یخونه، 
و ال یخذلــه، و ال یتهمه؛ مؤمــن با برادر مؤمنش فریبکاری نمی کند و به او 
خیانت نمی ورزد و او را خوار نمی ســازد و به او تهمت نمی زند. )الخصال، ج 

2، ص 622؛ بحار االنوار، ج 2، ص 143(.
مصادیقی از افتراها در قرآن

در آیات قرآن مصادیقی از افتراهای حیرت انگیز بیان شده است. از جمله 
آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. انتســاب فرزند نامشروع به شوهر: انتساب فرزندان نامشروع یا 
مشکوک به شوهر، از جانب زن، افترایی حیرت آور است که باید زنان از آن 

اجتناب کنند. )ممتحنه، آیه 12(
2. انتســاب گناه خود به دیگری: انتســاب گناهان خود به دیگران 
از افتراهای دیگر اســت که در آیاتی از جمله 112 ســوره نساء به آن اشاره 

شده است.
3. انتساب گناه ناکرده به مؤمن: اذیت و آزار افراد با ایمان با انتساب 

گناهان ناکرده به آنان، از افتراهای شگفت انگیز است. )احزاب، آیه 58(
4. نسبت بی عفتی به زنان: نسبت بی عفتی به زنان به هدف تصاحب 
مهریه آنها، از افتراهای بهت آور است. )نساء، آیه 20( نسبت بی عفتی به حضرت 
مریم)س( که زنی پاکدامن بود از مصادیق چنین افتراهایی است. )نساء، آیه 
156( چنانکه نســبت بی عفتی به همســران پیامبر)ص( در آیات 11 و 16 

سوره نور به عنوان افتراهای تعجب برانگیز مطرح شده است.

انسان می بایست در انتخاب 
هــر کاری تمام همــت خود را 
صرف کند تا از بهترین نقشــه، 
ابزار و منابع مادی استفاده کند. 
اما بهترین ها از نظر اسالم چند 
ویژگی دارد که از جمله مهمترین 
آنها عناوینی چون طیب و حالل 
است. طیب بودن به معنای پاکی 
ذاتی و ســازگاری با تن و روان 
آدمی اســت. اینکه در قرآن از 
طیبات سخن به میان آمده چه 
در غذا )بقره، آیات 57 و 172( 
و همســر )نور، آیه 26( و مانند 
آن به معنای هر چیزی اســت 
که از نظــر ذاتی خبیث و پلید 
نیســت)اعراف، آیه 157(، بلکه 
سازگار با تن و روان آدمی است. 
دومیــن ویژگی مهم همان 
حالل بودن اســت. خداوند در 
آیاتی از قــرآن از جمله همین 
آیه 157 ســوره اعــراف بیان 
می کند که ارتبــاط تنگاتنگی 
میان طیب بودن و حالل بودن 
و نیز خبیث بودن و حرام بودن 
وجــود دارد. به این معنا که هر 
چیزی که طیب و با تن و روان 
آدمی سازگار است، حالل و هر 
چیزی که خبیث و با تن و روان 
انسان ناسازگار است، حرام شده 
اســت. از همیــن رو در اصول 
فقه این قاعده مطرح اســت که 
احکام شــرعی تابــع مصالح و 
مفاسدی اســت که در متعلق 
احکام اســت؛ یعنی چون فالن 
چیز برای انسان مفید و سازگار 
و به مصلحت است حالل و فالن 
چیز به ســبب همان مفسده و 
ناســازگاری حرام شــده است. 
هر چند که این مسئله در همه 
احکام نیست و عمومیت ندارد، 

ولی اکثریت دارد. 
بایــد توجه داشــت که گاه 

از قرآن  خداوند در آیاتــی 
بیان می کنــد که از گروه ها  و 
اقشــاری ،خود دفاع ی کند و یا 
کسانی را به دفاع بر می انگیزد. 
چنانکه می فرماید: إَِنّ اهلَلّ یَُدافُِع 
َعِن الَِّذیَن آَمُنوا إَِنّ اهلَلّ اَل یُِحُبّ 
اٍن َکُفوٍر؛ قطعاً خداوند از  ُکَلّ َخَوّ
کسانی که ایمان آورده اند دفاع 
می کند، زیرا خدا هیچ خیانتکار 
ناسپاسی را دوست ندارد. )حج 

)38 /
بنابراین نخستین گروهی که 
خداوند از آنان دفاع می کند و به 
عنوان مدافع وارد عمل می شود، 
مومنان هســتند که هر گونه 
خطــری را از آنان دفع می کند 
و اجازه نمی دهــد متجاوزان و 
غصب  را  ،حقوقشــان  ظالمان 
کــرده و یا به آنان ضرر و زیانی 
وارد ســازند. بر همین اساس، 
مومنان خود را در سایه الطاف 
و فضــل الهی از هر گونه نیازی 
به مدافع دیگری چون کدخدای 
محله یا کدخدای جهان بی نیاز 
دانســته و امور خویــش را به 
خداونــد کبیر متعــال واگذار 
می کننــد و با اتــکال براوامور 

خویش را پیش می برند.
خداونــد می فرمایــد که از 
مراکز عبادی چون کنیســه و 
کلیسا و مسجد حمایت و دفاع 
می کنــد و در این ارتباط حتی 
ظالمــان و مســتکبران جهان 
را ناخواســته در مســیری قرار 

مرنج و مرنجان جمله ای کوتاه است ولی بار معنوی باالیی دارد و حیطه 
اخالق را هدف قرار داده است.به قول آقای دوالبی خالصه تمام علم اخالق 
در همین دو کلمه مرنج ومرنجان است. داستان زیر به توصیه شیخ حسنعلی 

نخودکی اشاره دارد. 
آخوند مالعلی همدانی که از علمای طراز اول همدان است روزی در مشهد 
خدمت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی رسید و از ایشان تقاضای موعظه 

کرد.حاج شیخ حسنعلی در جواب می گوید: »مرنج و مرنجان«. 
مرحوم آخوند مالعلی همدانی می گوید: خب »مرنجان« راحت اســت، 
ما کاری می کنیم که خودمان را بســازیم و کسی را از خود ناراحت نکنیم، 
اهانت به کســی نمی کنیم، غیبت کسی را نمی کنیم و این را می شود انجام 
داد، اما »مرنج« را چکار کنیم؟ کسی به ما بدی می کند، غیبتمان را می کند، 
پولمان را می خورد، قهراً انســان رنجش پیدا می کند. می شود چنین چیزی 

که انسان نرنجد؟
فرمودند: »بله«

گفت: »چطور؟«
فرمود: »خودت را کسی ندان«، عیب کار ما همین جا است. ما خودمان را 
کسی می دانیم. به ثروتمان، به علممان، به ریاستمان، به هر چیزی می بالیم. 

لذا هیچ کس جرات ندارد به ما تو بگوید.
برمال جمال خویشتن غره مشو           کان را به شبی برند و آن را به تبی)1(

__________________
1-از کتاب: موعظه خوبان، ص 71، انتشارات زمزم هدایت

لقمه حرام
 سنگ بنای تخریب 

خانواده

خداوند
 از چه کسانی 
دفاع می کند؟

حالل و حرام به ســبب عناوین 
عارضی دیگر است و تنها اصل 
طیــب و خبیث بــودن موجب 
حلیت و یا حرمت نمی شــود؛ 
زیــرا گاه چیزی طیب اســت، 
ولی چون ملک شخص نیست 
بــا عناوینی چــون غصب، آن 
چیز حرام می شــود، مانند نان 
طیبی که از راه دزدی در اختیار 
باشــد یا مالی کــه از راه ربوی 
به دســت آمده باشد. البته اگر 
دقت ملکوتی برای آدمی باشد 
دانســته می شود که همین نیز 
نوعی خباثت عرضی کسب کرده 
است، یعنی مانند آبی است که از 
مجرای ناپاک جاری شده باشد 
که در این صــورت آن آب نیز 
ناپاک می شود و خباثتی بر آن 

عارض می شود.
سنگ حرام

 مقدمه خرابی خانه
اسالم خواهان آن است که 

راه یابد کل ســاختمان را تباه 
می کند و فــرو می ریزد.  از این 
اتقوا  پیامبر)ص( می فرماید:  رو 
الحجر الحــرام فی البنیان فانه 
اساس الخراب؛ از استعمال سنگ 
حرام در ساختمان بپرهیزید که 
مایه ویرانی است.)نهج الفصاحه 

ص 162، ح 38(
اگر یک سنگ حرام موجب 
تباهی و خرابــی و ویرانی یک 
ساختمان می شود، حاال بنگرید 
حال کســی را که با لقمه حرام 
بنیــاد خانه زندگی را می گذارد 
و نطفه ای که با آن فرزند پدید 
می آید از لقمه ای حرام باشــد؛ 
بلکه با همین لقمه حرام بنیان 
فکر و عمل خودش را می سازد 
که جــز تباهی و خرابی چیزی 
به بار نمی آورد؛ زیرا همین لقمه 
است که در معده هضم شده و 
در خون جریان می یابد و به مغز 
و قلــب می رود و ذهن و قلب را 
تغذیه می کند. وقتی درختی با 
سم تغذیه شــده باشد موجب 
می شــود تا برگها و شاخه ها و 
میوه هایش نابود شود؛ همچنین 
قلب و مغزی که با ســم حرام 
تغذیه شود، فکر و عملی باطل 
از آن می روید کــه جز خرابی 
و تباهــی دنیا و آخرت میوه ای 

نمی دهد. 
بــا نگاهی بــه فرموده های 
امام حسین)ع( که به لشکریان 
کوفی و شامی یزید خطاب کرده 

هر بنایی که گذاشــته می شود 
از اموال حالل و طیب باشــد و 
عنوان حالل و طیب، مهمترین 
عناوینی اســت کــه باید درهر 
کاری مورد توجه قرار گیرد. اگر 
انسان خانه ای می سازد باید همه 
مصالح آن حالل و سازگار با آن 
خانه باشد و از مصالحی استفاده 
نشــود که از کیفیــت خوب و 
مناسب برخوردار نیست و در آن 
حالل و حرام رعایت نشده باشد. 
اگر یک خشت حرام در خانه ای 

و فرموده اســت شــکم هایتان 
انباشته از لقمه های حرام است 
و دیگر قلب و دل شــما سنگ 
شــده و آب نرم تقوا و اســالم 
در آن نفوذ نمی کند، دانســته 
می شــود که تا چه اندازه یک 
لقمه حرام تاثیــر گذار خواهد 
بــود. بچه ای که بــا یک لقمه 
حرام ایجاد می شود خود موجب 
خرابی خود و خانواده خواهد شد 
و دین و دنیای خود و دیگران را 

خراب می کند.

* با نگاهی به فرموده های امام حسین)ع( که به 
لشکریان کوفی و شامی یزید خطاب کرده و فرموده 
است شکم هایتان انباشته از لقمه های حرام است 
و دیگر قلب و دل شما سنگ شده و آب نرم تقوا و 

اسالم در آن نفوذ نمی کند، دانسته می شود که تا چه 
اندازه یک لقمه حرام تاثیر گذار خواهد بود.

* از برخی روایات به دست می آید که خداوند آه 
مظلومان ناتوان را بر نمی تابد و خودش به عنوان مدافع 
مظلوم پا پیش می گذارد و حق آنان را استیفا می کند. 
پیامبر)ص( می فرماید:از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی 
با دعا حق خویش را از خدا می خواهد و خدا حق را از 

حقدار دریغ نمی دارد.

»پروردگار ما خداســت« و اگر 
خدا بعضــی از مردم را با بعض 
دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و 
کلیساها و کنیسه ها و مساجدی 
که نام خدا در آنها بســیار برده 
می شد،  ویران  سخت  می شود، 
و قطعاً  وحتما خدا به کسی که 
[دین ] او را یاری می کند، یاری 
می دهــد، چرا که خدا ســخت 
است. نیرومند شکســت ناپذیر 

)حج، 39 و 40(
اجازه جهاد  آیات،  درهمین 
به مظلوم و دفاع از حق خود به 
وی داده شده ومشروعیت دفاع 
مظلوم تائید شده و حتی خداوند 
خود وعده یاری و پیروزی داده 

است.  
دفاع از مظلوم 
وظیفه هر انسان

البته خداوند خود از مظلوم 
دفاع می کند و مدافع آنان است 
تا حق خود را از ظالم بستانند. 
براساس آموزه های قرآنی، دفاع 

گرفته شده و به آنان داده شود. 
پس هر کســی که تحت ظلم 
ظالمان قرار گرفته و تحت فشار 
مستکبران به استضعاف کشیده 
و حقوق آنان تضییع شــده، به 
عنــوان فریاد خواهی می توانند 
به مسلمانان مراجعه کنند و از 
آنان خواهان دفاع شوند و در این 
راه جهاد کرده و شهید شده تا 
حــق به آنان بازپــس گردانده 
شــود. خداوند می فرماید:و چرا 
شــما در راه خــدا [و در راه 
نجاتِ ] مردان و زنان و کودکان 
مستضعف نمی جنگید؟ همانان 
که می گویند: »پــروردگارا، ما 
را از این شــهری که مردمش 
ستم پیشــه اند بیرون ببر، و از 
جانب خود برای ما سرپرستی 
قــرار ده و از نزد خویش یاوری 
برای ما تعیین فرما. )نساء /79(
البتــه از برخــی روایات به 
دســت می آید کــه خداوند آه 
مظلومان ناتوان را بر نمی تابد و 
خودش به عنوان مدافع مظلوم 
پا پیش می گذارد و حق آنان را 

استیفا می کند. 
اتّق  می فرماید:  پیامبر)ص( 
دعوهًْ المظلوم فإنّما یســأل اهلَلّ 
تعالی حّقــه و إّن اهلَلّ تعالی ال 
یمنــع ذا حق حّقــه؛  از نفرین 
مظلوم بپرهیــز زیرا وی با دعا 
حق خویش را از خدا می خواهد 
و خــدا حــق را از حقدار دریغ 
نمی دارد.)نهــج الفصاحــه ص 

161، ح 35(
سعدی در ســروده اخالقی 
بلند خویش برای شمس الدین 
محمد جوینــی صاحب دیوان 

می سراید:
اندیشه کن از درون خستگان، 
وز دعــای مــردم پرهیــزگار
منجنیــق آه مظلومان به صبح
سخت گیرد ظالمان را در حصار

می دهد که مشیت اوست و این 
گونه به دفاع از این مراکز عبادی 
می پردازد؛ چنانکه می فرماید:به 
کسانی که جنگ بر آنان تحمیل 
شده، رخصت [جهاد] داده شده 
اســت، چرا که مورد ظلم قرار 
گرفته اند و البته خدا بر پیروزی 
تواناســت.همان  ســخت  آنان 
کسانی که بناحق از خانه هایشان 
بیرون رانده شدند. [آنها گناهی 
می گفتند:  اینکه  جز  نداشتند] 

از مظلوم وظیفه هر انسانی است، 
چه رســد به مسلمان و مومن. 
خداوند در آیه 79 ســوره نساء 
به مسلمانان هشدار می دهد که 
از مظلومان عالم بدون توجه به 
دین و مذهب و آئین آنها دفاع 
کنند و در این راه حتی دســت 
به شمشــیر بــرده و به جنگ 
بپردازنــد تا حقــوق مظلومان 
بویژه مستضعفانی که ناتوان از 
احقاق حقوق خود هستند،پس 

مرنج و مرنجان

خداوند در قرآن بیان می کند که شــخص دنیاطلب به میزانی که 
خدا اراده کرده از زندگی مادی به دست می آورد، نه به میزانی که خود 
او اراده کرده است. )اسراء، آیه 18( اما کسی که آخرت می خواهد هر 
کاری را در دنیا انجام می دهد با توجه به درجه اخالص و تقوای عامل 

و متقی بودن او ارزش گذاری می شود.
در آیات قرآن بر اســاس اخالص عامل و تقوای متقی ، ارزش های 
گوناگونی برای عمل نیک بیان شده که مراتب ارزش گذاری عمل است:

1- افزایش: خداوند می فرماید: َمن َکاَن یُِریُد َحْرَث اْلِخَرهًْ نَِزْد لَُه 
فِی َحْرثِِه؛ هر کسی آخرت بخواهد برایش در آخرتش می افزائیم. )شوری، 
آیه 20( در اینجا به طور مطلق و موجبه کلیه سخن از افزایش است؛ 
و همچنین می فرماید: َمْن َجاَء بِالَْحَسَنهًْ َفلَُه َخْیٌر ِمْنَها؛ هر کسی نیکی 

آورد پس برایش بهتر از آن است. )نمل، آیه 89(
2- ده برابــر: خداوند در این باره می فرماید:  َمن َجاَء بِالَْحَســَنهًْ 
َفلَُه َعْشُر أَْمَثالَِها؛ هر کسی نیکی بیاورد برایش ده برابر مثل آن است. 

)انعام، آیه 160(
3- هفتصد برابر: در این باره نیز می فرماید: َمَثُل الِّذیَن یُنِفُقوَن 
أَْمَوالَُهْم فِی َســِبیِل اهللِّ َکَمَثِل َحّبهًْ أَنَْبَتْت َسْبَع َسَنابَِل فِی ُکلِّ ُسْنُبلَهًْ 
؛ مثل کســانی که در راه خداوند از اموالشان انفاق می کنند  ِماْئَهًْ َحّبهًٍْ
مثل کســی است که یک دانه بکارد و از آن هفت خوشه بر آید که در 

هر خوشه اش صد دانه است. )بقره، آیه261 (
4- هزار و چهارصد برابر: خداوند در ادامه آیه پیش می فرماید: 
َواهلّل یَُضاِعُف لَِمن یََشاُء؛ و خداوند برای هر کسی بخواهد آن را دو برابر 

و مضاعف می کند. )همان(
5- بی نهایت: خداوند در ادامه افزوده اســت :َواهلّل َواِسٌع َعلِیٌم؛ و 

خداوند وسعت دهنده و دانا است. )همان(

مراتب ارزش گذاری عمل نیک 
در نزد خداوند

ابزارهای ریاست  طلبی سالکان دنیاپرست
)بدان ای ســالک راه حق!( در روایتی با سند صحیح محمدبن مسلم 
می گوید: سمعت اباعبداهلل)ع( یقول: از امام صادق)ع( شنیدم که می فرمود: 
»اترانی الاعرف خیارکم من شــرارکم« تو خیال می کنی که من خوبان 
شــما را از بدان شما نمی شناسم؟! حضرت قسم می خورند و می فرمایند: 
»بلی واهلل وان شــرارکم من احب ان یوطأ عقبه« به خدا قســم شرهای 
شما کسانی هستند که می خواهند مردم را به دنبال خود بکشانند، یعنی 
می خواهند به ریاست برسند. »انه البد من کذاب و عاجزالرأی« که برای 
رســیدن به این مقصود، گریزی از دروغگویــی و »عاجز الرأی« ندارند. 

)بحاراالنوار، ج 70، ص 152(
»عاجزالرأی« می تواند دو وجه مختلف معنایی داشته باشد: وجه اول 
این اســت که یک جاه طلب، دیگران را به دنبال خودش بکشد و ریاست 
باطله پیدا کند که بدون برو برگرد به وادی دروغ گفتن می رسد و با دروغ، 
کماالتی فعلی، خلقی و دینی برای خود بسازد و دیگران را به دنبال خود 
بکشد. حال چه کسانی به دنبال یک دروغگو می روند؟ کسانی که از نظر 
عقلی پخته نیستند و به اصطالح ساده و زودباور هستند حضرت به این 
گروه می گوید: »عاجزالرأی« پس یک جاه طلب، نیاز به دو چیز دارد، دروغ 
گفتن در ابعاد مختلف فعلی، صفات نفسانی و الهی، و آدم های ساده و نپخته 
که به دنبال او راه بیفتند و دروغ هایش را باور کنند. وجه دوم این اســت 
که جاه طلب ها یا دروغ می گویند و یا عاجز می مانند و جوابی ندارند، پس 
بدترین مردم کسی است که برای اینکه عده ای را دنبال خود راه بیندازد 

راهی جز دروغ گفتن یا عاجز ماندن در جواب ندارند.)1(
____________________

1- رسائل بندگی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی، ص 318

شگردهای عوام فریبی
پرسش:

از منظر قرآن چه شــگردها و ترفندهایی درباره عوام فریبی مردم 
وجود دارد؟

پاسخ:
عوام فریبی یک نوع کالهبرداری و خیانت به نســل بشــر است و این گناه 
دانشــمندان غیرمتعهد، طاغوت ها، علمای غیرعامل، سیاســیون بی تقوا و مانند 

آنها می باشد.
راههای عوام فریبی آنان عبارت است از:

1. گاهی امکانات خود را به رخ می کشند: »ألیس لی ملک مصر« فرعون 
در میــان قوم خود نــدا داد و گفت: »ای قوم من! آیــا حکومت مصر از آن من 

نیست« )زخرف ـ 51(
2. گاهی بــا جلوه گری زر و زینت: »فخرج علی قومه فی زینته« )روزی 

قارون ( با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد )قصص ـ 79(
3. گاهی با گریه: »جاؤا أباهم عشاًء یبکون« )برادران یوسف ( شب هنگام، 

گریان به سراغ پدر آمدند. )یوسف ـ 16(
4. گاهی با سوگند: »اتخذوا ایمانهم جّنهًْ« آنها سوگندهای خود را سپری 
قرار دادند )مجادله ـ 16( »قاسمهما« و برای آنها سوگند یاد کرد )اعراف ـ 21(

5. گاهی با ســخنرانی های جذاب: »و من الّناس من یعجبک قوله« و از 
مردم، کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود )بقره 
ـ 204(، »یوحی بعضهم الی بعض زخرف« آنها بطور سری ) و درگوشی ( سخنان 

فریبنده و بی اساس ) برای اغفال مردم ( به یکدیگر می گفتند )انعام ـ 112(
6. گاهی با مسئولیت به عهده گرفتن: »ولنحمل خطایاکم« و کافران به 
مؤمنان گفتند: »شما از راه ما پیروی کنید، )و اگر گناهی دارد ( ما گناهانتان را 

بر عهده خواهیم گرفت!« )عنکبوت ـ 12(
7. گاهی با وعده دادن: »قال نعم و انکم اذا لمن المقّربین« گفت: ») آری( 

و در آن صورت شما از مقّربان خواهید بود!« )شعراء ـ 42(
8. گاهی با ترساندن و زهر چشم گرفتن: »القطعن أیدیکم و أرجلکم من 
خالف« سوگند می خورم که دستها و پاهای شما را بطور مخالف [ دست راست با 

پای چپ، یا دست چپ با پای راست ] قطع می کنم )اعراف ـ 124(
9. گاهی با پول خرج کردن: »ینفقون أموالهم لیصّدوا عن سبیل اهلل« آنها 
که کافر شــدند، اموالشان را برای بازداشــتن ) مردم ( از راه خدا خرج می کنند 

)انفال ـ 36(
10. گاهی با عناوین و القابی که به خود می دهد: »انّما نحن مصلحون« 

می گویند: »ما فقط اصالح کننده ایم!« )بقره ـ 11(
11. گاهی با ســتایش نابجایی که دوست دارند از آنها بشود: »یحبون 
ان یحمدوا بما لم یفعلوا« و دوست دارند در برابر کار ) نیکی ( که انجام نداده اند 

مورد ستایش قرار گیرند )آل عمران ـ 188(
ادامه دارد

برتری عمل کم توأم با تقوی
مفضل از شاگردان امام صادق)ع( نقل می کند که در محضر آن حضرت 
بودم، سخن از چگونگی اعمال به میان آمد. من گفتم: عمل من چه مقدار 
کم اســت؟ حضرت فرمود: عمل کم با پرهیزگاری و تقوی بهتر از عمل 

بسیار بدون تقوی است.
گفتم: عمل بســیار بدون تقوی چگونه می شود؟ فرمود: مانند عمل 
کسی که به مردم و همسایگانش نیکی و محبت می کند و درِ خانه اش به 
روی مردم باز اســت، ولی هنگامی که در معرض کار حرام قرار می گیرد 
از آن خودداری نمی کند! و مرتکب حرام و گناه می شــود. بلی! این است 
نمونه عمل بدون تقوی. اما شــخص دیگری نیز هست که کارهای نیک 
)مهربانی به همسایه و ...( انجام نمی دهد، ولی اگر کار حرامی برایش پیش 
آمد، خویشتن داری نموده، مرتکب کار حرام و گناه نمی گردد، و البته که 

شخص دومی بهتر از اولی است. )1(
____________________

1- بحاراالنوار، ج 70، ص 104

شاخص های رفتاری مومن
قال االمام السجاد)ع(: عالمات المومن خمس: الورع فی الخلوهًْ، 
والصدقه فی القلــه، و الصبر عندالمصیبه، و الحلم عند الغضب، 

والصدق عندالخوف.
امام ســجاد)ع( فرمود: مومن پنج نشــانه دارد: 1- از گناه در موقعی 
که غیر از خدا حاضر و ناظری نیســت کناره گیری می  کند. 2- در موقع 
تنگدستی به مقدار توانش در راه خدا صدقه می دهد. 3- آنگاه که مصیبتی 
متوجه او می شــود صبر می کند. 4- آنگاه که نیروی خشمش برانگیخته 
می شود، خودش را کنترل می کند. 5- آنجایی که بیم دارد نفعی از دستش 

برود یا ضرری متوجه اش شود، باز هم راست می گوید. )1(
____________________

1- بحاراالنوار، ج 64، ص 293
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