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عمريکهبابدگوييپشتسرديگرانميسوزد

 بساط غيبت را ترک کردم 
و نفس راحتي کشيدم

نگاه سبكرفتار

همهچيزدربارهگناهيکهاينروزهاقبحآنريختهاست

يك بشقاب گوشت برادر مرده!

 آيا همه تيرها فقط به س�مت غيبت كننده 
است؟

در دين م��وارد زيادي داريم ك��ه دو طرف 
گناهكار محسوب مي شوند مانند ربا گيرنده 
و ربا دهنده كه ب��ا وجود اينك��ه ربا دهنده 
متضرر اس��ت، ولي چون اينجا مظلوم واقع 
مي ش��ود و از دفاع از حق خ��ود مي گذرد 
خودش عاصي محسوب مي شود. يكي از مواردي كه دو 
طرف عصيان كار محسوب مي شوند همين بحث غيبت 
اس��ت كه نه تنها ف��رد غيبت كننده عصيانگر دانس��ته 
مي شود، بلكه حتي شنونده غيبت هم اگر به وظايف خود 

عمل نكند گناهكار خواهد بود. 
اول آنكه، وقت��ي غيبت كننده در حال غيبت اس��ت او 
حق ندارد گوش بدهد و بايد ب��ه طريقي كاري كند كه 
غيبت كننده متوجه بي رغبتي او به ادامه سخن او باشد. 
دوم آنكه، باي��د در مقام دفاع از مؤمني ك��ه از او غيبت 
شده است برآيد، چراكه آمده اس��ت »الساكت شريك 
القائل«: كسي كه ساكت است و دفاع نمي كند در جرم 
غيبت كننده شريك اس��ت، چراكه با سكوت خود مهر 

تأييد بر سخنان او زده است. 

پيامبر اعظم در اين مورد خاص مي فرمايند: »كسي كه 
غيبت را مي شنود دو حالت دارد يا سخن گوينده را رد 
مي كند يا س��كوت مي كند و گوش فرا مي دهد كه اگر 
سخن او را رد كند هزار باب شر در دنيا و آخرت بر او بسته 
مي شود و اگر بتواند به دفاع از او بپردازد، ولي ياري نكرده 
و سكوت كند گناه گوينده نيز براي او ثبت مي شود و در 

دو دنيا ذليل و خار خواهد شد.«

چگونه مي توانيم غيبت كردنمان را جبران 
كنيم؟

آيا غيبت كردن را مي شود جبران كرد؟ در 
واق��ع اي��ن كاري اس��ت بس دش��وار، 
به طوري كه انس��ان با خود مي گويد  اي 
كاش همان اول چنين خبطي نمي كردم. 
روال امر اينگونه است كه بايد در ابتدا دو 
حالت را در نظر گرفت، اول آنكه فرد زنده باشد يا نباشد، 
اگر فرد زنده نباش��د چون در اين حالت به او دسترسي 
نداريم تنها كاري كه مي شود جبران غيبت ما از او شود، 
طلب مغفرت براي آرامش روح آن فرد است، اما اگر فرد 
در قيد حيات باشد باز دو حالت متصور است؛ اول آنكه 
مي دانيم اگر به او گفته شود پشت سرش چنين چيزي 
گفته شده است ناراحت نمي شود كه در اين حالت ابتدا 
بين خود و خدا توبه مي كنيم سپس از او حالليت طلبيده 
و رضايت او را جلب مي كنيم، اما در حالت دوم مي دانيم 
اگر فرد بفهمد چ��ه چيزي درب��اره او گفته ايم ناراحت 
مي شود- كه اكثر موارد هم به اين مورد ختم مي شود- و 
اينجاست كه جبران غيبت كار دشواري خواهد بود، چون 
حق نداريم به او بگوييم چه حرفي پشت سر او زده ايم و 
بايد ابتدا بين خود و خدا توبه كنيم و س��پس در همان 
جمعي كه بدگويي او را كرده ايم به ذكر خير او بپردازيم 
و تحقير و آبرو ريزي را كه براي او ايجاد كرده ايم جبران 
كنيم و اين خود بزرگ ترين تنبي��ه براي غيبت كننده 
است، چراكه در واقع با اين كار خود را خوار و ذليل و آنچه 
خود گفته بود را تكذيب مي كند و اين كار در جمع بسيار 

طاقت فرساست. 

 چه وقت هايي غيبت مجاز مي شود؟
جالب اينجاست كه قبح اين فعل قبيح در 
مواردي از آن برداشته ش��ده و در مواردي 
غيبت محسوب نمي شود كه به اختصار آنها 

را بيان مي كنيم. 
اولين مورد، هنگام مشورت در كارهاي مهم 
مثل ازدواج، گزينش و احراز مسئوليت است كه حتي بايد 
عيوب فرد را براي شخصي كه براي مشورت آمده است، ذكر 
كنيم و مثاًل اگر مي دانيم معتاد است بايد بگوييم، چراكه 
اينجا اگر اطالعات درستي در اختيار فرد مشورت گيرنده 
قرار ندهيم بحث آينده و زندگي انس��اني مطرح اس��ت يا 

ممكن است مالي از بيت المال پايمال شود. 
مورد مجاز ديگر آن كه براي رد سخن و عقيده باطل برخي 
اشخاص، نقل سخن و عيوب ايش��ان جايز است، چراكه با 
اطالع از باطل بودن سخن وي، ديگر كسي به پيروي از آن 

برنمي خيزد. 
س��ومين مورد مجاز براي گواهي دادن و ش��هادت پيش 
قاضي است كه مانعي ندارد از فردي كه به عنوان شاهد در 
آن مكان حاضر شده است حرفي در بدگويي فرد مورد نظر 
زده شود البته در صورتي كه فرد واقعاً خاطي و داراي آن 
خصلت بد باشد. چهارمين مجوز، در جايي است كه براي 
اثبات مظلوميت و ظلم ظالم از ظالم بدگويي شود و پنجم 
آنكه اگر كس��ي بدون حيا و آش��كارا گناه كند، مانعي در 
توصيف كار حرام او و بدگويي از عم��ل وي وجود ندارد و 
آخر آنكه اگر فردي ادعاهاي پوچي دارد يا خود را دكتر يا 
مهندس يا مجتهد و... مي دان��د، در حالي كه هيچ كدام از 
اين القاب به او نمي چسبد بايد از اين دروغ او پرده برداري 

شود تا مردم فريب او را نخورند. 

 چگونه از ترويج غيبت جلوگيري كنيم؟
نتيجه اينكه براي پيشگيري از اين بيماري 
روحي در ابت��دا بايد زمينه ه��اي غيبت را 
مسدود كنيم. نكته قابل ذكر اينكه سوء ظن 
يكي از موارد زمينه ساز غيبت است. اگر ما به 
همه حسن ظن داشته باشيم و هر رفتاري از 
ايشان را در درون خود تفسير و تأويل نكنيم گام بزرگي در 
جهت جلوگيري از اين گناه كبيره برخواهيم داشت. بزرگي 
مي گفت: اگر هميشه كساني كه در اطراف شما هستند را 
يكي از 14 معصوم تصور كنيد و آنه��ا را تا زماني كه هيچ 
عمل خالف شرع و عرفي از آنها نديده ايد به رفتار يا صفتي 
منس��وب نكنيد هيچ گاه گناهاني مانند غيبت از شما سر 

نخواهد زد. 
دوم آنكه هيچ گاه در كار كس��ي تجسس نكنيم، چراكه اين 
كار در مرحله بعد باعث غيبت خواهد شد. پس بهتر است در 
ابتدا از اين دو دوري گزينيم. همه گناهان، ظاهري شيرين و 
زيبا دارند، ولي در باطن جز خباثت و زشتي چيزي به همراه 
نخواهند داش��ت و در اين ميان غيبت يكي از زش��ت ترين 
گناهان اس��ت، در حالي كه گوينده براي تخليه رواني خود 
با كيف و لذت آن را شيرين تصور و روح پاك و بي آاليش را 
به اين سياهي محض آلوده مي كند. عملي سياه و خبيث كه 
دادار حكيم آن را به خوردن گوشت برادر مرده مثال مي زند. 
شايد بشود علت ديگر اين تشبيه را اين دانست كه خداوند 
بارها و بارها مؤمنان را برادران ديني يكديگر معرفي مي كند و 

غيبت از برادر ديني فرقي با غيبت از برادر نسبي ندارد. 
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  عليرضا گفت: » مهدي سه تا از درساشو قبول 
نشده. بيچاره. مثل اينكه خنگه، اين همه درسي 
كه اون ميخونه، من اگه ميخوندم االن تدريس 
مي كردم.« سعيد گفت: » اونو ميگي؟! حرفشو 
نزن. آيكيوش پايينه. تعجب مي كنم با اين سطح 
هوشي كه داره تا اينجا چطور اومده؟!« من كه با 
سعيد رودربايستي داشتم روم نشد چيزي بگم 
ولي از درون به خاطر اين جلسه غيبت ملتهب 
بودم. يك ب��اره دل را زدم به دري��ا در حالي كه 
انگشتم را روي فرش مي كشيدم و سرم پايين 
بود، گفتم: »بچه ها نظرتون چيه پش��ت س��ر 
دوستامون حرف نزنيم؟ نكنه خداي نكرده اين 
كار ما منجر به غيبت بش��ه. چون اگه خودش 

بشنوه ناراحت ميشه...« 
س��عيد گفت: » مگه دروغ ميگم؟ همه ميدونن 
مهدي كندذهن��ه و هيچ دروغي هم نيس��ت.« 
عليرضا هم گفت: »راس��ت ميگه. م��ا كه دروغ 
نگفتيم. حقيقت رو گفتيم. اينكه غيبت نيست.« 
گفتم: » ببينيد دوس��تان! غيبت يعني همين. 
يعني حقيق��ت رو گفتن. يعني آنچ��ه در مورد 
دوستت واقعيت اس��ت رو براي مردم بگي. اگه 
واقعيت رو نگي و دروغ پشت سرش بگي به مراتب 

بدتره و ميشه تهمت.«
سعيد گفت: » اي بابا دو دقيقه اومديم با هم چاي 
بخوريما. حالمونو نگير ديگه! باشه ببينمش ازش 
حالليت مي طلبم. فعاًل داريم حرفشو مي زنيم. 
غيبتش رو نمي كنيم.« گفتم: » سعيدجان! اين 
توجيه، مجوز نميشه تا ما آبروي طرف رو بريزيم.« 
چند دقيقه سكوت شد. من هم تو فكر بودم كه 
نكنه از دستم ناراحت شده باشه، اما از طرف ديگه 
خوشحال بودم، چون نهي از منكر كرده بودم. تو 
همين لحظه سعيد به عليرضا گفت:»بهمني نمره 
چند بهت داده؟« عليرضا گف��ت: » به زور قبول 
ش��دم. خيلي بداخالقه، بد درس ميده، سختم 
امتحان ميگيره، اصاًل ازش خوشم نمياد.« سعيد 
گفت: »دقيقاً، منم ازش متنفرم، آدم لجبازيه. . .« 
گفتم: »دوستان! چرا پشت سر استاد اينجوري 
صحبت مي كنيد؟ مطمئناً ناراضيه، از اميرمهدي 

حالليت مي طلبيد، اينو كه جرئت نداريد.«
عليرضا گفت: »ببين! ما اصاًل دوس داريم غيبت 
كنيم، گناه كنيم، گناهش ب��ر گردن من، تو كه 
غيبت نكردي.« گفتم: » مگه نشنيدي شنونده 
غيبت هم دقيقاً مثل غيبت كننده است.« گفت: 
»خوب گوش��اتو بگير. ما كه نميش��ه الل موني 
بگيريم.« گفتم:» اميرالمؤمنين)ع( مي فرمايند: 
الغيبت جهد العاجز: يعني غيبت آخرين تالش 
فرد ناتوان اس��ت. ش��ما هم چون مي ترس��يد و 
نمي تونيد به خودش بگيد پش��ت سرش غيبت 
مي كنيد.« كتابم رو برداشتم و از اتاق رفتم بيرون 

و نفس راحتي كشيدم. 
متأس��فانه اين حكايت، برنامه روزانه خيلي از ما 

شده اس��ت. زندگي هايمان با ريختن آبروي اين 
و آن مي گذرد. اين روزها به شدت درگير غيبت 
ش��ده ايم. يادم نمي رود يكي از همسايه هايمان 
را. به او گفتم: غيبت نكن. اعم��ال نيكت از بين 
مي رود. گفت: به خدا نمي توانم. اگر پش��ت سر 
كسي صحبت نكنم، حالم بد مي شود و انگار يك 

چيزي در زندگي كم دارم! 
بي ش��ك غيبت نوعي ظلم اس��ت، چون كسي 
كه آبروي برادرش را مي ري��زد و جلوي ديگران 
عيب هايش را بازگو مي كند، در واقع س��تمي بر 
او وارد كرده است و چون ش��خص نيست كه از 
خودش دفاع كند، اين ظلم بزرگ تر خواهد شد. 
تأثيري كه گناه غيبت در زندگي آدمي مي گذارد، 
اثراتش به مراتب از چاقويي كه گوشت را مي برد، 
باالتر اس��ت. ش��ايد ما اين اثر را نبينيم اما قطعاً 

وجود دارد. 
عالمه طباطبايي به حجره يكي از شاگردانشان 
رفتند. بعد از احوالپرسي فرمودند: در اين مكان 
غيبت شخصي شده؟ شاگردش عرض كرد: بله! 
چند لحظه پيش از پاي شما يكي از طلبه ها غيبت 
شخصي را كرد. عالمه طباطبايي فرمودند: فوراً 
حجره ات را عوض كن. اينج��ا ديگر جاي درس 

خواندن نيست. 
غيبت موجب به هم خوردن رابطه ها مي ش��ود. 
بارها اتفاق افتاده كه زن از مادرشوهر خود غيبت 
مي كند يا برعكس. قطعاً اين امر موجب جدايي 
زن و شوهر مي ش��ود. رضا از دوس��تان نزديك 
من است كه متأس��فانه مدتي است از همسرش 
جدا شده اس��ت. او مي گويد: خانمم پيش پدر و 
مادرش از حرف ها و رفتارهاي من مي گفت و از 
من خواسته يا ناخواسته نزد پدر، مادر و خواهرش 
غيبت مي كرد و من از اين قضيه بي خبر بودم. تا 
اينكه در كل فاميل پخش ش��ده بود و مشكالت 
خانوادگي من را كه تا آن موقع فكر مي كردم فقط 
من و خانمم از آنها اطالع داريم، را همه دانسته 
بودند و ديدشان نسبت به من عوض شده بود و 
رفتارشان را با من تغيير داده بودند. جالب اين بود 
چون خانمم يكطرفه قضاوت كرده بود، همه من 
را مقصر مي دانستند. من هم نبودم كه از خودم 
دفاع كنم. پس اين اختالفات شدت گرفت و نهايتاً 

منجر به جدايي ما از هم شد. 
اين يك نمون��ه از خرواره��اي تفرقه افكني بين 
خانواده ها توسط بدگويي است. آيا بدگويي كردن 
ارزش اين را دارد كه كانون خانواده مان را به هم 
بزنيم؟ چقدر از برادرها هس��تند كه سال هاست 
با هم صحب��ت نكرده اند. وقتي ريش��ه قضيه را 
مي نگري، خواهي يافت كه اين مسئله از بدگويي 

و غيبت يكديگر آغاز شده است. 
روايتي هست كه غيبت را برابر با كفر و شنيدن 
و راضي بودن به آن را شرك مي داند. نكته جالب 
توجه ديگ��ر آن كه چنانچه هم��ه ما مي دانيم 
روز قيامت هر ك��دام از اعضاي ب��دن ما مورد 
بازخواست قرار مي گيرند؛ چشم و گوش و دل و 
ديگر اعضاي بدن! لذا اين اعضا به ما تعلق ندارد 
كه بخواهيم از آنها استفاده غيرمجاز كنيم، بلكه 
اينها تنها ابزاري هستند براي رسيدن ما به اين 
هدف نهايي خلقت و در اين ميان وظيفه گوش 
نشنيدن غيبت و وظيفه زبان دفاع از فرد غايب 
است. بيخود نيست كه مي گويند: بيشتر افرادي 
كه جهنمي هستند به خاطر گناهان زبان است. 
توجه كنيم كه اين زبان چند گرمي ممكن است 
عمر ابدي انسان را در سراي ديگر بسوزاند. به 
قول آيت اهلل علوي گرگاني حفظه اهلل، اي كاش 
زبان باز نمي ش��د و اگر هم باز مي شد، الاقل به 
ذكر خداوند متعال باز مي ش��د و اگر اين كار را 
هم نمي كند، الاقل چيزي نمي گفت كه باعث 
عذاب اخروي باشد. متأسفانه زبان ها باز و باعث 

سياه شدن پرونده ها مي شوند. 
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 چ�را مي گوييم غيبت ك�ردن همچون 
خوردن گوشت برادر مرده است؟

غيبت، اين واژه نام آشناي مذموم در معارف 
ديني به علل مختلف مورد نهي واقع شده 
اس��ت. در روايتي از امام ص��ادق )ع( آمده 
اس��ت: »اگر غيبت كننده توبه كند آخرين 
كسي است كه وارد بهش��ت مي شود و اگر 
توبه نكند اولين كسي است كه وارد جهنم مي شود«. 
پيشواي هشتم شيعيان در مدح فردي كه از غيبت 
جلوگيري مي كن��د، مي فرمايند: »ه��ر كس مانع 
ريختن آبروي مسلماني شود در قيامت خداوند از 

لغزش هايش چشم پوشي مي كند«. 
س��خن ديگر از پيامب��ر )ص( آنك��ه: »هر كس 
غيب��ت زن و مرد كند تا 40 روز نم��از و روزه اش 
پذيرفته نمي ش��ود و در قيامت وقتي نامه اعمال 
به دست افرادي داده مي شود عده اي مي گويند 
چرا كارهاي خوب ما ثبت نش��ده است و خداوند 
مي فرمايند: خداوند هي��چ چيز را كم يا فراموش 
نمي كند و عده اي آنقدر در نامه عمل خود اعمال 
خوب مي بينند كه گمان مي كنند نامه اعمال آنها 
نيست و به آنها گفته مي ش��ود به واسطه غيبت 
شدن از شما اين نيكي ها به شما داده شده است«، 
اما سؤالي كه پس از خواندن اين حديث ذهن ما 
را به خود مشغول مي كند اين است كه آيا عادالنه 
است كيفر يك لحظه غيبت باعث نابودي چندين 
سال عبادت شود؟! پاسخ واضح است. حساب دو 
دو تا چهار تا است، همانگونه كه آبروي مؤمن كه 
سال ها به دس��ت آورده را با غيبت كردن از وي 
مي ريزيم، بديهي اس��ت حكمت و عدل خداوند 
ايجاب كند ك��ه در عوض اين كار عب��ادات ما را 
از بين ببرد! حتماً در باب مذم��وم بودن ربا زياد 
ش��نيده ايد تا جايي كه در روايتي ه��ر درهم ربا 
برابر با 36 بار زنا دانسته ش��ده است و بدتر آنكه 
بزرگ ترين ربا را غيبت كه همان معامله با آبروي 
مؤمن است ذكر كرده اند و اين نهايت انزجار دين 

از اين عمل قبيح را مي رساند. 
احاديث در اين باب بسيارند و مجال نوشتن كم. 
همه ما حتم��اً آيه مع��روف »و ال يغتب بعضكم 
بعض��ا ايحب احدك��م ان ياكل لح��م اخيه ميتا 
فكرهتموه« )12 حجرات( را زياد ش��نيده ايم و 
مي دانيم كه غيبت كردن طبق اين آيه به خوردن 
گوشت برادر مرده تشبيه شده است، اما تاكنون 
از خود علت چنين تشبيه عجيبي را پرسيده ايم؟ 
در پاسخ بايد گفت علل مختلفي در واكاوي اين 
تشبيه دخيل هس��تند. از آن جمله اينكه اگر از 
بدن انسان زنده چيزي كنده شود جايش گوشت 
مي رويد، اما اگر از بدن انسان مرده چيزي كنده 
ش��ود جايش گوش��ت نمي رويد و غيبت بردن 
آبروي مؤمن است كه ديگر بر گردانده نمي شود. 
اما علت ديگر آنكه فرد زنده وقتي حرفي از او زده 
مي شود، مي تواند از خودش دفاع كند ولي فردي 
كه مرده اس��ت نمي تواند از خودش دفاع كند، 
چراكه در محل حضور ندارد تا از خود دفاع كند و 
اينجاست كه مي شود به حكمت چنين تشبيهي 

از سوي خداوند حكيم پي برد. 


