
از آنجا که فتنه گری بدتر از قتل است، سخن چینی و خبرچینی 
یکی از مصادیق فتنه گری اســت که خدا آن را بس دشــمن 
می دارد. از همین رو پیامبر از هر گونه ســخن چینی در نزد خود 
نهی می کند و به مردم می فرماید: کســی از شما حق ندارد از 
هیــچ یك از یارانم چیــزی به من بگوید؛ زیرا دوســت دارم 
در حالی که چیزی از شــما در دلم نیســت، به سویتان بیایم.

 یکی از سؤاالت اساسی در حوزه اعتقادات این است که آیا خدا کسی 
را گمراه می کند؛ یعنی از راه به دور می کند و در بیراهه قرار می دهد؟

به نظر می رسد که ضاللت یک امر وجودی نیست؛ در حالی که هدایت، 
امر وجودی اســت. پس وقتی سخن از »اضالل کیفری« خدا نسبت به 
افرادی اســت که هدایت فطری و تشــریعی را نپذیرفتند، به معنای آن 
نیست که خدا چیزی را در وجود آنان به عنوان ضاللت ایجاد کرده باشد؛ 
بلکه به این معنا است که خدا هدایت را از دل های آنها بیرون کرده است.

به سخن دیگر، نسبت هدایت با ضاللت ملکه و عدم ملکه است؛ یعنی 
همانند بینایی و کوری؛ زیرا کوری چیزی جز فقدان بینایی نیست. پس 
وقتی کسی بهره ای از هدایت نبرده است، خودبخود گرفتار گمراهی است.

از محکمات قرآنی این اســت که خدا می فرماید: هر رحمتی را خدا 
به روی مردم بگشــاید، کســی نمی تواند جلو آن را بگیرد؛ و هر چه را 
امســاک کند، کســی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست؛ و او عزیز و 

حکیم است!.)فاطر، آیه 2(
از این آیه به دست می آید که اموری چون گمراهی از مصادیق امساک 
امر هدایت نسبت به این افراد است؛ یعنی وقتی رحمتی نگه داشته شود و 
به کسی داده نشود، به آن نقمت می گویند. این نقمت امر وجودی نیست، 

بلکه فقدان رحمت الهی به سبب امساک الهی است.
در ضاللت نیز این امر اتفاق می افتد؛ یعنی وقتی هدایت برداشته شود، 
فقدان هدایت را ضاللت می گویند؛ چنانکه فقدان ایمان ، همان کفر است؛ 
زیرا ایمان و هدایت و رحمت و مانند آنها امور وجودی و از مصادیق حق 
هستند، در حالی که کفر و ضاللت و نقمت و مانند آنها از امور عدمی و 

از مصادیق باطل بشمار می روند.
از آنجا که خدا به همه انســان ها هدایت فطری الهامی را داده )طه، 
آیه 50(، کسی که بر خالف آن هدایت عمل کند، و به هدایت تشریعی 
اعتنا نکند که از طریق وحی می رسد، چنین کسی فاقد هدایت پاداشی 

می شود که از آن به اضالل و ضاللت کیفری یاد می شود.
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 جذبه عرفانی 
محبت خدا را در دل جایگزین می کند

عــارف، جهان و پیچیدگی های جهان را مانند آینه هایی می یابد که 
واقعیت ثابت زیبایی را نشان می دهند که لذت درک آن هر لذت دیگری 
را در چشم بیننده خوار و ناچیز می نمایاند و طبعاً از نمونه های شیرین و 
ناپایدار زندگی مادی باز می دارد. این همان جذبه عرفانی است که انسان 
خداشــناس را به عالم باال متوجه ساخته و محبت خدا را در دل انسان 
جایگزین می کند و همه چیز را فراموش می کند و انسان را به پرستش 
و ستایش خدایی نادیده که از هر دیدنی و شنیدنی روشن تر و آشکارتر 

____________است وا می دارد.)1(
1- شیعه در اسالم، عالمه طباطبایی)ره(، ص 63

 حب خدا و حب دنیا 
در یک دل جمع نمی شوند!

قال االمام علی)ع(: »کیف یدعی حب اهلل من ســکن قلبه 
حب الدنیا«.

امام علی)ع( فرمود: کســی که محبت دنیا در دلش جایگزین شده 
____________چگونه ادعای محبت خدا می کند؟)1(

1- غررالحکم، ص 555

آیا دین چیزی جز محبت است؟
شــخصی که اهل خراســان بود از راه دور با رنج فراوان آمد خدمت 
امام باقر)ع( و در حالی که با عشــق بــه اهل بیت)ع( و پای پیاده آمده 
بود، کفش هایش از بین رفته و پایش ترک خورده و پاشــنه آن شــکاف 
زیادی برداشته بود، اما با یک عشق و ولعی خدا را شکر کرد که باالخره 
به مقصود خودش رسید. بعد پایش را نشان داد با آن شکاف ها که خون 
هم آمده بود و عرض کرد: یا ابن رسول اهلل! چیزی مرا به اینجا نیاورد جز 
محبت شما اهل بیت)ع( که از خراسان تا اینجا پیاده آمده ام. امام باقر)ع( 
فرمود: به خدا سوگند، اگر سنگی هم ما را دوست بدارد خداوند آن را با 
____________ما محشور خواهد کرد. و بعد فرمود: آیا دین چیزی جز محبت است؟)1(

1- تفسیر عیاشی، ج 1، ص 167

عشق و آثار آن
پرسش:

عشق چیست و چه آثاری در زندگی فردی و اجتماعی انسان 
دارد؟

پاسخ:
تعریفعشق

عالقه به شخصی یا شیئی وقتی که به اوج شدت برسد، به طوری که 
وجود انســان را مسخر کند و حاکم مطلق وجود او گردد، عشق نامیده 
می شود. عشق در واقع اوج عالقه و احساسات انسان است. در قرآن کریم 
واژه عشق نیامده بلکه آنچه که معنای عشق را افاده می کند، یعنی »اشد 
حباً« آمده است. »الذین امنوا اشد حباً هلل« کسانی که ایمان آورده اند خدا 

را بیشتر و بهتر از هر چیزی دوست می دارند.)بقره - 165(
انواععشق

احساسات انســان انواع و مراتب دارد. برخی از آنها مقوله شهوت و 
خصوصا شهوت جنسی است، و از وجوه مشترک انسان و سایر حیوانات 
است. عشــق و محبت تنها منحصر به عشق حیوانی جنسی و حیوانی 
نســلی نیســت، بلکه نوع دیگری از عشق و جاذبه هست که در سطح و 
جّوی باالتر قرار دارد، و اساسا از محدوده ماده و مادیات بیرون است، و 
از غریزه ماورای بقای نسل سرچشمه می گیرد و در حقیقت فصل ممیز 
جهان انســان و جهان حیوان اســت. و آن عشق معنوی و انسانی است. 
یعنی در واقع عشــق ورزیدن به فضایل و خوبی ها و شیفتگی سجایای 
انسانی و جمال حقیقت اســت. آری انسان نوعی دیگر احساسات دارد 
که از لحاظ حقیقت و ماهیت با شهوت مغایر است. بهتر است نام آن را 

عاطفه و یا به تعبیر قرآن »مودت« و »رحمت« بگذاریم.
عشقومحبتدررابطهزوجین

قرآن کریم رابطه میان زوجین را با کلمه »مودت« و »رحمت« تعبیر 
می کند. »از نشانه های خدا این است که برایتان از نوع خودتان همسرانی 
آفرید تا در کنارشان به آرامش روحی روانی برسید، و میان شما )زوجین( 
هم محبت و مهربانی قرار داد. )الروم - 21( و این نکته بسیار عالی است 
که میان زن و شوهر همواره باید روابط توأم با عشق و محبت و رحمت 
حاکم باشــد تا آن آرامش موردنظر در فضای گرم کانون خانواده حاصل 
گردد. در واقع این اساس و رکن مستحکم خانواده بر مبنای عشق و محبت 
و رحمت اشاره به این دارد که عامل شهوت، تنها رابطه طبیعی زندگی 
زناشویی نیست. رابطه اصلی، صفا و صمیمیت و اتحاد و روح است، و به 
عبــارت دیگر آنچه زوجین را به یکدیگر پیوند و یگانگی می دهد، مهر و 
محبت، مودت و صفا و صمیمت است، نه شهوت تنها که فصل مشترک 

میان انسان و حیوان است.
آثارعشقدرزندگی

شــعرای فارسی زبان عشق را »اکسیر« نامیده اند. کیمیاگران معتقد 
بودنــد که در عالم، ماده ای وجود دارد به نام »اکســیر« یا »کیمیا« که 
می تواند ماده ای را به ماده دیگر تبدیل کند. عشق مطلقا اکسیر است و 
خاصیت کیمیا دارد. آری این عشق است که دل را دل می کند، و اگر عشق 
نباشد دل نیست، آب و گل است. از جمله آثار عشق، نیرو و قدرت است. 
محبت، نیروآفرین است، ترسو را شجاع می کند. عشق و محبت، سنگین 
و تنبل را چاالک و زرنگ می کند و حتی از کودن، تیزهوش می ســازد. 
عشــق است که از بخیل، بخشــنده و از کم طاقت و ناشکیبا، متحمل و 
شکیبا می سازد. عشق نفس را تکمیل و استعدادهای حیرت انگیز باطنی 

را ظاهر می سازد.
تاثیرعشقدرجسموروحانسان

اثر عشــق از لحاظ روحی، در جهت عمران و آبادی روح اســت و از 
لحاظ بدن، در جهت گداختن و خرابی! اثر عشق در بدن، درست عکس 
روح اســت. عشق در بدن، باعث میرانی و موجب زردی چهره و الغری 
اندام و بیماری و اختالل هاضمه و اعصاب است. شاید تمام آثاری که در 
بدن وجود دارد، آثار تخریبی باشد، ولی نسبت به روح چنین نیست. تا 
موضوع عشق چه موضوعی و تا نحوه استفاده شخصی از آن چگونه است؟

در محضر امام خمینی)ره(

عن حمران بن اعین عن الصادق)ع(: َو اِْعَلْم أَنَُّه الَ َوَرَع أَنَْفُع 
ِمْن تََجُنِّب َمَحاِرِم اهلََلّ َو اَلَْکِفّ َعــنْ أََذی اَلُْمْؤِمِنیَن َو اِْغِتَیابِِهْم؛ 
بدان که هیچ ورع و پرهیزکاری  مفیدتر و ســودمندتر از این نیست که 
از محارم الهی پرهیز شود و از اذیت کردن مؤمنین و غیبت کردن آنها 

خودداری شود.)1( 
 ورع بــه معنای اجتناب کردن، پرهیز کردن از هر چیزی اســت. 
فرض کنید که کسی از لّذات دنیوی پرهیز می کند، لّذات مباح، لّذات 
حــالل، از غذای خوب، از لباس خوب، از منظره  خوب پرهیز می کند، 
این ورع است. یا فرض بفرمایید که از اموال مشتبه پرهیز می کند، این 
ورع است. همه  اینها خوب است، یعنی پرهیز در حد اعتدال از همین 
ظواهر و لّذات و تمتعات دنیوی فی نفسه چیز بسیار خوبی است اگر به 
حد افراط نرسد. لکن یک ورع هست که از همه  اینها باالتر است و آن 
ورع از محارم اهلل است. ورع از گناه. بعضی هستند که مستحبات را به 
جا می آورند، واجبات را به جا نمی آورند. از بعضی از مکروهات صرف نظر 
می کنند اما از برخی از محرمات اجتناب نمی کنند، این چه فایده ای دارد؟
پس، از همه  ورع ها باالتر، از همه  اجتناب هایی که انســان می تواند 
بکند و فضیلت هم دارد، بسیاری از این اجتناب ها دارای فضیلت است، 
برگزیدگان و اولیاء و اصفیاء از این اجتناب ها می کنند. لکن آنچه که از 
همه  اینها باالتر اســت و مقدم بر همه   اینهاست و اساس کار آن هست 
اجتناب از گناه اســت، گناه صریح. یک چیزی که صریحاً حرام شرعی 
است، انسان از این اجتناب بکند.این ورع از همه نافع تر است. ما گفتیم 
افضل اما این تعبیر روایت انفع است. یعنی این بیشتر به دردت می خورد. 
و اال اگــر چنانچه ورع های دیگر را انجام دادی اما از محارم اهلل اجتناب 
نکردی آنها به دردت نمی خورد، برایت نافع نیست یا بسیار کم نفع است، 

کم فایده است. 
- والکّف عن اذی المؤمنین؛

 این هم یکی دیگر است. حاال این شاید یا ذکر خاص بعد از عام است 
به خاطر بیان اهمیت این امر. یا مراد از محارم اهلل همین گناهان متعارف و 
معمول و رایج بین مردم است و این را بالخصوص در کنار آن ذکر می کند.

- واغتیابهم؛ 
 باز آزار مؤمنان را که به طور عام بود یک خاصی به دنبالش می آورد 
و آن اغتیاب است، غیبت کردن. کأنه از انواع مختلف آزار مؤمنین غیبت 

کردن از اینها باالتر است.
شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه، 1392/10/2۸

1( الکافي)ط- اإلسالمیهًْ(، ج8، ص244، ح338.
 * پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

درمنزلمنوفعلحرام؟
یک روز پیش از ظهر آقا زنگ زدند. خدمت ایشــان رفتم، فرمودند: 
»چراغ داخل     حیاط روشن است، آن را خاموش کن.« گفتم چشم. چند 
روز بعد که باز چراغ روشن     مانده بود امام مجدداً زنگ زدند. خدمتشان 
که رفتم فرمودند: »اگر برای شــما مشکل     اســت چراغ را روشن کنید 
کلید آن را در اتاق من بگذارید من خودم شبها روشن می کنم     و روزها 
خاموش می کنم.« گفتم نه آقا مشــکل نیست. تا مدتی حواسم را جمع 
می کردم     که مبادا چراغ ، در روز روشــن بماند. یک روز صبح چراغ دفتر 
آقای رسولی روشن بود و یک چراغ هم پشت حیاط منزل     امام، اطراف 
منزل حاج احمد آقا، روشن بود. امام به من که کنار ایشان ایستاده بودم   
  فرمودند که بیا جلو، نزدیک ایشان که رسیدم با عصبانیت به من فرمودند: 
»در منزل من و     فعل حرام؟ در منزل من و اســراف؟« من که مثل بید 
می لرزیدم، عرض کردم آقا چه شــده؟     فرمودند: »چند مرتبه باید بگویم 
این چراغها را خاموش کنید مگر شما نمی دانید که     اسراف حرام است؟«
* برداشت هایی از سیره  امام خمینی)ره(؛ جلد 2، ص ۸0 
راوی: سید رحیم میریان

زهدامام
مــن زهد واقعی را در زندگی امام بــه رأی العین دیدم. روز هجرت 
از عراق   به کویت، حضرت امام فرمودند: احمد، لباســهای من را بده. در 
چمدان امام که     باز شد، جز یک عبا و یک قبا، یک پیراهن و شلوار و یک 
حوله چیز دیگری     دیده نمی شد و آنجا بود که من متوجه شدم که این 
رهبــر و این مرجع عالیقدر با     اینکه هر ماه مبلغ زیادی در ایران و عراق 
به طالب شــهریه می پردازند، جز این     مقدار ناچیز، لباس دیگری ندارد. 
این موضوع برای اهل علم و اهل اخالق و     مسئولین، درس بزرگی است 
که امام با این ویژگی ها بود که به جنگ کفر و     اســتکبار جهانی رفت و 

سربلند بیرون آمد. 
*فردوسی پور ، اسماعیل ، همگام با خورشید ، صص 401 و 402

حقیقت گمراهی انسان

زبان، شمشیر دو لبه ای است که می تواند 
همان  انــدازه که برای دشــمن خطرناک 
باشد، برای خود شخص نیز خطرناک باشد؛ 
همچنیــن همان طوری کــه بهترین ابزار 
ارتباطی است، بدترین ابزار ارتباطی است؛ 
زیرا به همان آسانی که می تواند محبت ایجاد 

کند، دشمنی برانگیزاند.
برخی برای زبان نزدیک هفتاد گناه مطرح 
کرده اند؛ یعنی ممکن است از کوچک ترین 
عضو انســان، بیشترین گناه صادر شود؛ از 
همین روســت که بسیاری از عالمان ربانی 
گفته اند کسی که بتواند زبان خودش را نگه 
دارد، دینش را نگه داشته است؛ و برهمین 
اساس گفته  شــده که سکوت و خاموشی 
از بزرگ ترین و مهم ترین عبادت ها اســت 
که انسان را به کماالتی شایسته و بایسته 

می رساند.
یکی از گناهان زبــان، نّمامی یا همان 
ســخن چینی و خبرچینی است. نویسنده 
در این مطلب به آثار زیانبار ســخن چینی 

پرداخته است.
***

حقیقتسخنچینیوخبرچینی
خدا در قرآن از رفتارهای نادرست و گناهانی 
از جمله »نمیمه« سخن به میان آورده و بصراحت 
می فرماید: و از هر قسم خورنده فرومایه ای فرمان 
مبر که عیب جو و تندزبان است و برای خبرچینی 
و سخن چینی گام برمی دارد، به شدت بازدارنده [

مردم] از کار خیر و متجاوز و گناهکار است. )قلم، 
آیات 10 تا 13( 

در فرهنگ فارســی درباره سخن چینی آمده 
است: ســخن چینی، عمل و کیفّیت سخن چین، 
نّمامی و خبرکشی است. سخن چین، کسی است 
که ســخن کســی را به دیگری گوید و موجب 
اختــالف آنان گردد.)فرهنگ فارســی، ج 2، ص 
1843، »ســخن چینی«؛ دهخدا، لغت نامه، ذیل 
واژه خبرکــش، 1377ش، ج6، ص۹508؛ و نیز: 

ذیل واژه خبرچین، 1377ش، ج6، ص۹506.(
همچنین گفته اند: ســخن چینی غالبا به این 
گفته می شود که ســخن کسی را که پشت سر 
دیگــری گفته به وی باز گوید، مثال بگوید فالنی 
درباره تو چنین و چنان گفت! یا نسبت به تو چنین 
و چنان کرد، و بدین سان نوع خاصی از افشاء سّر 
و پرده دری و همچنین متضمن بدگوئی و سعایت 
است. )جامع السعادات، مهدی نراقی، ترجمه سید 
جالالدین مجتبوی، انتشــارات حکمت، 1376، 

ج2، ص 544(
پس سخن چینی به معنای بازگو کردن سخنان 
فردی نزد دیگری به قصد برهم زدن روابط دوستانه 
آنان اســت؛ البته ســخن چینی به گفتار محدود 
نمی شــود و نوشتن یا اشاره را نیز دربر می گیرد؛ 
همچنین پرده برداشــتن از چیزهایی که شخص 
عالقه به آشکار شدنشــان ندارد را سخن چینی 
می گوینــد. )فیــض کاشــانی، المحجهًْ البیضاء، 
مؤسسهًْ النشر االســالمی، ج5، ص277؛ نراقی، 

جامع السعادات، 1383ق، ج2، ص274.(
فیض کاشــانی می گوید: کسی که به قصد بر 
هم زدن روابط دوســتانه اشخاص، سخن هر یک 
ام نام  را نزد دیگری بازگو می کند، سخن چین یا نَمّ
دارد. از نظر او ســخن چینی در مواردی با افشای 
سر، تهمت، نفاق، حسادت، دروغ و غیبت همراه 
است. )فیض کاشــانی، المحجهًْ البیضاء، مؤسسهًْ 

النشر االسالمی، ج5، ص278(
از نظــر فیض کاشــانی، ســعایت نیز نوعی 
سخن چینی اســت. ســعایت به این معنا است 
که شــخص، ســخن دیگران را نزد کسی که از 
او می ترســند بازگو کند. )المحجهًْ البیضاء، ج5، 

ص27۹(
نراقی ســعایت را بدترین نوع سخن چینی و 
گنــاه آن را از انواع دیگر ســخن چینی و نمیمه 
بیشــتر دانسته و بر این باور است که آن از طمع 
و حسد ناشی می شود. )جامع السعادات، 1383ق، 

ج2، ص27۹(
واژه قرآنی »نمیم« از ریشــه »ن م م« است. 
»الَنّّم« درخشندگی سفیدی در سیاهی یا سیاهی 
در ســفیدی است. همچنین نام گیاهی است که 
تخم آن مانند ریحان خوشــبو است. وقتی به باد 
نســبت داده می شود، به این معنا است که  بوی 
آن چیز پراکنده شد، یا باد حرکت کرد و با خود 

بویی را آورد.
به نظر می رسد که علت اینکه سخن چین و 
خبر چین به عنوان »نَّمام« معرفی شده ، به دلیل 
همان برجسته شدن مطلبی در سخن اوست که 
آسیب زا است، یا به این دلیل است که این بادی 

آتشبیارانمعرکه
وهیـزمکشاندوزخ

جواد موالیی

سخنچینان

که از دهان شخص به شکل کلمات خارج می شود، 
همچون بویی اســت که فضــا را از بوی بد و تند 
اختالفات آکنــده می کند؛ پس آن که با دیگران 
سخنی می گوید و میان آنان فتنه برپا می کند، بوی 
تند زشت اختالفات را در فضای اجتماع می پراکند.

خدا در آیه 11 سوره قلم، از »هّماز« سخن به 
میان آورده است. ریشه این کلمه »همزه« است که 
چیز تند و تیز را می گویند، مانند ابزار سیخونک 
زدن به اســب که برای تحریک او به کار می رود. 
بنابراین، همزه سخنی تند و تیز را می گویند که 
انسان را به درد می آورد. در اصطالح فارسی همان 
زخم زبان را می گویند. حال چنین شخصی در میان 
مردم می گردد و به این ســو و آن سو در حرکت 
است تا اخبار این را به آن برساند و با سخن چینی 
و خبرکشی و خبرچینی بوی بد اختالفات و فتنه 

را در میان مردم بپراکند.
پس اینکه از ابن عّباس نقل شــده است که 
مراد از »همزة« سخن چینان است )روض الجنان، 

ج20، ص 3۹6؛ الدرالمنثــور، ج 8، ص 624( به 
همین اعتبار می باشد.

آثارزیانبارسخنچینیوخبرکشی
از نظر آموزه های قرآن، سخن چینی، صفتی 
ناپسند از نظر اخالقی است )قلم، آیات 10 و11( 
و از نظر حکم شــرعی نیز گناه زبانی است که به 
عنوان منکر می بایست از ارتکاب آن پرهیز شود.

کیفر الهی آن در قیامت، آن است که این افراد 
با ذلت و خواری به ســوی دوزخ برده می شوند؛ 
یعنی در حالی که بینی آنان همچون خرطوم فیل ، 
بزرگ شــده به زمین کشیده و به دوزخ  انداخته 
می شوند )قلم، آیات 11 تا 16(؛ باید توجه داشت 
که واژه »سنسمه« از »وسم« با مصدر »سمه« به 
معنای عالمت روشــن و آشکار نهادن بر چیزی 
اســت. در این آیه بیان شده که خدا بر بینی که 
مایه جمال اســت، افزون بــر آنکه آن را خرطوم 
می کند، نشــانه و داغی بر آن می نهد که بیانگر 
نهایت خواری اســت. به سخن دیگر، خود اطالق 
خرطوم بر بینی، بیانگر نهایت خواری و ذلّت است؛ 
چه برسد به اینکه بر آن خرطوم، نشانه می گذارد.

)الکّشاف، ج 4، ص 588؛ روح المعانی، ج 16، جزء 
2۹، ص 48- 4۹(

باید توجه داشــت که خدا به گناهان کبیره 
وعده دوزخ داده، و سخن چینی در روایات به عنوان 

یکی از رذایل اخالقی و گناهان کبیره دانســته و 
نکوهش شده است. )کافی، ج 2، ص 36۹( برخی 
از روایات سخن چینی را یکی از عوامل عذاب قبر 
بیان کرده اند)تحف العقول، ص 14(؛ در برخی دیگر 
هم تمایل به آن از ویژگی های منافق معرفی شده 

است.)مصباح الشریعه، ص 145(
امــام صادق )ع( می فرمایــد: إَِنّ ِمْن أَْکَبِر 
ُق بَِها بَْیَن الُْمَتَحابَّْیِن َو  ِمیَمهًْ یَُفَرّ ــْحِر الَنّ الِسّ
یُْجلَُب الَْعَداَوهًْ َعلَی الُْمَتَصافَِیْیِن َو یُْسَفُک بَِها 
ُتوُر  وُر َو یُْکَشــُف بَِها الُسّ َماُء َو یُْهَدُم بَِها الُدّ الِدّ
اُم أََشــُرّ َمــْن َو ِطــَئ الْْرَض بَِقَدٍم؛ از  َمّ َو الَنّ
بزرگترین ســحر و جادو، سخن چینی است؛ 
زیرا با ســخن چینی، میان دوســتان جدایی 
می افتد، دوستان یکدل با هم دشمن می شوند، 
به واسطه آن خون ها ریخته می شود، خانه  ها 
ویران می  گــردد و پرده  ها دریده می شــود. 
سخن چین، بدترین کسی است که روی زمین 
راه می رود. )احتجاج، طبرسی، ج 2 ، ص 340؛ 

بحاراالنوار، ج 60، ص 21، ح 14(
در این روایت از ســخن چینی به عنوان سحر 
کالمی مطرح می شــود چون دیگری را مسحور 
می کند، و زمام اختیار را از کف شــخص بیرون 
می برد تا جایی که بر اســاس سخنان خبرکش 
عمل می کند و عقل خود را به دســت جادوگری 

به نام سخن چین و نمام می سپارد.
براساس تعالیم دینی جز راست نبایست گفت، 
ولی هر راســت هم نشــاید گفت؛ زیرا برخی از 
راست ها موجب اختالف می شود، بنابراین سکوت 

کردن بهتر از سخن راست گفتن است.
از آنجا که فتنه گری بدتر از قتل است )بقره، آیه 
1۹1(، سخن چینی و خبرچینی یکی از مصادیق 
فتنه گری است که خدا آن را بس دشمن می دارد. 
از همین رو پیامبر از هر گونه سخن چینی در نزد 
خود نهی می کند و به مردم می فرماید: ال یُـَبلُِّغنی 
اََحٌد ِمْنُکم َعْن اََحٍد ِمن اَصحابی َشیئا، َفاِنّی اُِحُبّ 
درِ؛ کسی از شما حق  اَْن اَْخُرَج اِلَیُکم و اَنَا َسلیُم الَصّ
نــدارد از هیچ یک از یارانم چیزی به من بگوید؛ 
زیرا دوســت دارم، در حالی که چیزی از شما در 
 دلم نیست، به سویتان بیایم. )سفینه البحار، ج 2،  

ص 6۹3(

سنگینیگناهسخنچینی
باید توجه داشت که سخن چین و خبرچین 
گاه در میان دوستان اختالف می افکند و گاه در 
میــان امت. بی گمان هر چه دایره اختالف افکنی 
بیشتر و گسترده تر باشد، گناه آن عظیم تر و عذاب 

آن نیز سنگین تر خواهد بود.
رسول خدا)ص( فرمود: آیا شما را به بدترین 
افرادتان آگاه نکنم؟ عرض کردند: بله  ای رســول 
خدا. فرمود: بدترین افراد آنهایی هســتند که به 
سخن چینی می روند و در میان دوستان جدایی 
می افکنند و در جست وجوی عیب برای افراد صالح 

و پاکدامن اند.)کافی، ج2، ص36۹(

و در ضمن حدیثی از رســول خدا نقل شده 
است که فرمود: دشمن ترین شما نزد خدا کسانی 
هستند که برای سخن چینی بین دوستان کوشش 
می کننــد و جمعیت های متشــکل را پراکنده 
می ســازند و کارشان تفرقه افکنی میان انجمن ها 
و عیب جویی از پاکان و نیکان است.)مســتدرک 

الوسائل، ج۹، ص150(
باز از آن حضرت نقل شده است که فرمود: إَِنّ 
ِمیَمهًْ َو الِْغیَبهًْ وَ الْکِذِب؛ عذاب  َعَذاَب الَْقْبِر ِمَن الَنّ
قبر به خاطر ســخن چینی و غیبت و دروغ است.

)مستدرک الوسائل، ج۹، ص150(
در روایات متعددی به این مطلب تصریح شده 
است که سخن چین و کسی که برای برهم زدن 
وحدت مردم قدم برمی دارد و عامل تفرقه و جدایی 
بین مسلمین می شود، اهل بهشت نیست.  رسول 
اٌم؛ سخن چین وارد  هًَْ نََمّ اکرم فرمود: اَل یْدُخُل الَْجَنّ

بهشت نمی شود.)بحاراالنوار، ج72، ص268(
و در حدیث دیگری فرمــود: اَلیْدُخُل الَْجَنّهًْ 
َقَتّــاٌت؛ ســخن چین وارد بهشــت نمی شــود.

)بحاراالنوار، ج72، ص265(
واژه »قتــات« نام دانه بیابانی و گیاهی دارای 
صمغ است؛ از آن رو به سخن چین ، قتات می گویند 
که همانند صمغ به انسان می چسبد و با سخنان 
آزاردهنده خویش، دست از انسان بر نمی دارد و 

روحیه و روان دیگران را به هم می ریزد.
اتِیَن  َمهًْ َعلَی الَْقَتّ امام باقر)ع( فرمود: الَْجَنّهًْ ُمَحَرّ
ِمیَمة؛ بهشت بر قّتاتین یعنی کسانی  اءِیَن بِالَنّ الَْمَشّ
که برای فساد بین مردم گام برمی دارند حرام است.

)وسائل الشیعه، ج12، ص306(
امام صادق )ع( فرمود: أَْربََعهًًْْ اَلیْدُخُلوَن الَْجَنّهًْ 
الْکاِهــُن وَ الُْمَنافُِق وَ ُمْدِمُن الَْخْمِر وَ الَْقَتّاُت وَ ُهَو 
اُم؛ چهار کس از رفتن به بهشــت محرومند:  َمّ الَنّ
کاهن، منافق، دائم الخمر، آنکه به خوردن شراب 
معتاد است و سخن چین.)وسائل الشیعهًْ، ج12، 

ص30۹(
َوَجَلّ  پیامبر اکرم )ص(فرمود: یُقــوُل اهلَلّ َعَزّ
اِت َو  هًَْ َعلَی الَْمَنّــاِن َو الَْبِخیِل َو الَْقَتّ ْمُت الَْجَنّ َحَرّ
ام؛ خدای عّزوجّل می فرماید: بهشــت را  َمّ ُهَو الَنّ
بر چند گروه حرام کرده ام که یکی از آنها سخن 

چین است.)بحاراالنوار، ج72، ص264(

مرحوم شــهید ثانی روایتی نقل می کند که 
هًَْ َقاَل  ا َخلََق الَْجَنّ رسول خدا فرمود: أََنّ اهلَلّ تََعالَی لََمّ
اُر  لََها: تَکلَِّمی! َفَقالَْت: َسَعَد َمْن َدَخلَِنی، َقاَل الَْجَبّ
تِی َوَجاَللِی الَ یْسکُن فِیک ثََمانَیهًْ  َجَلّ َجاَللُه: َوِعَزّ
ام؛ هنگامی که  َمّ اٌت َو ُهَو الَنّ نََفٍر ِمْن اْلَنّاِس... َواَل َقَتّ
خدای عزوجل بهشت را آفرید به او فرمود: سخن 
بگو. بهشــت این گونه سخن گفت: هر کس وارد 
بر من شــود سعادتمند است. سپس خدای جّبار 
فرمود: به عّزت و جاللم ســوگند هشت نفر در تو 
سکنی نمی گزینند... یکی از آنها قّتات، یعنی همان 

نّمام است.)کشف الریبهًْ، ص42(
از بّراء بن عازب نقل شــده است که معاذ بن 
جبل در منزل أبو ایوب انصاری نزد رســول خدا 
)ص(نشســته بود. معاذ عرض کرد: یا رسول اهلّل 
نظر شما درباره این آیه که می فرماید: »یْوَم یْنَفُخ 
ورِ َفَتأتُوَن اْفواجا«)نباء، آیه 18( چیست؟  فِی الُصّ
فرمــود:... ده صنف از اّمت من پراکنده محشــور 
می شوند و خداوند آنان را از دیگر مسلمانان جدا 
کرده و چهره هایشان را مسخ نموده است. بعضی 
از آنان به صورت میمون هستند، بعضی به صورت 
خوک،... آنگاه رسول خدا فرمود: آنان که به صورت 
میمون محشور می شـــوند، نّمام و سخن چینان 

هستند.)بحاراالنوار، ج7، ص8۹(
مطابق با روایتی گناه سخن چینی چندان زیاد 

اســت که اگر یک نّمام در میان مردمی زندگی 
کند، رحمت خدا شامل حال آنان نخواهد شد:   
در زمان حضرت موسی)ع( در میان بنی اسرائیل 
خشکســالی شــدیدی روی داد. حضرت موسی 
برای دعای باران به همــراه عده ای دیگر بیرون 
رفت، ولی هر چه دعا کرد اثری نبخشید و باران 
نیامد. حضرت در این باره مناجات کرد، از جانب 
پروردگار به او وحی شــد: در میان شما یک نفر 
هست که زیاد سخن چینی می کند و به خاطر او 
دعای شما را مستجاب نمی کنم. حضرت موسی 
از خدا خواست او را معرفی کند تا وی را از میان 
خویــش بیرون کنند. خــدای متعال فرمود: من 
شما را از نّمامی نهی می کنم، چگونه او را به شما 
معرفی کنم و خود مرتکب نّمامی  شوم؟ حضرت 
موســی این مطلب را با قوم خود در میان گذارد، 
کســی که نّمام بود متنّبه شد و توبه کرد، آنگاه 
خداوند باران رحمت خود را بر آنها فرو فرســتاد.

)بحاراالنوار، ج72، ص268(
باید توجه داشت که براساس آموزه های قرآن، 
افرادی از این دست به یک معنا آتش بیار معرکه 
هستند و به اختالفات بین دوستان یا امت دامن 
می زنند. از همین رو در قرآن زن ابولهب به سبب 
آنکه آتش بیار معرکه میان پیامبر)ص( و مردم بود، 
به عنوان »حماله الحطب« معرفی می شود)مسد، 
آیه 4(؛ البته این بنا بر احتمال آن است که مراد 
از »حّمالهًْ الحطب« این باشد که زن ابولهب بین 
مردم سخن چینی می کرد و آتش دشمنی را میان 
آنان با پیامبر)ص( شــعله ور می ساخت.)مجمع 
البیان، ج ۹- 10، ص 852؛ الکشــاف، ج 4، ص 
815( در حقیقت بر اساس آیات قرآن، زن ابولهب 
به سبب آنکه همســرش یا دیگران را تشویق به 
دشمنی با پیامبر)ص( می کرد، به عنوان »حماله 
الحطب« معرفی می شود که کنایه از همان نمام 

و سخن چین بودن اوست.

سعدی علیه الرحمهًْ درباره سخن چینی شعر 
زیبایی سروده است:

یکــی گفت با صوفی ای در صفا
ندانــی فالنت چــه گفت از قفا
بگفتا خموش،  ای برادر، بخفت
ندانسته بهتر که دشمن چه گفت
کســانی که پیغام دشمن برند
ز دشمن همانا که دشمن ترند
کسی قول دشمن نیارد به دوست
جز آن کس که در دشمنی یار اوست
نیارســت دشــمن جفا گفتنم
چنان کز شــنیدن بلــرزد تنم
تو دشمن تری کآوری بر دهان
که دشمن چنین گفت اندر نهان
سخن چین کند تازه جنگ قدیم
به خشــم آورد نیکمرد ســلیم
از آن همنشــین تا توانی گریز
که مر فتنهٔخفته را گفت خیز
سیه چال و مرد اندر او بسته پای
به از فتنه از جای بردن به جای
میان دو تن جنگ چون آتش است
سخن چین بدبخت هیزم کش است

نافعترینورع


