
 

 

 رفت های برون تهمت و بهتان و راه

*مریی قنبری

 مقدمه
به مرات  بیشتر از دیگهر  ها در روابط بین فردی، تهمت و بهتان، از آفاتی هستند که ا ر تخریبی آن

کننده روابهط اجتمهاعی و ناپسهندترین  توان گفت نابود ای که می گونه های گفتاری است؛ به آسی 
شهود. در  های زبان هستند که اگر در یک جامعه رایج شود، امنیت و آبروی افراد تهدید می بیماری

ب ننهد، اعضهای آن احسهاس  اجتماعی که افراد آن به خود ح  بدهند به دیگران بهتهان و تهمهت
رو یکی از مباحث مههم اخالقهی کهه در آیهات و روایهات مهورد  کنند؛ از این امنیت و آرامش نمی

توجه قرار گرفته است، آفات زبان است. بر این اساس در روایات به مراقبت از زبهان تأکیهد شهده 
اِمْفَتا»فرموده است:  است؛ چنانکه امام علی َُ َسا اَةَذ ا َُّم ُه اِإ ُْ

َ
أْؤِمِنا  ُو َّْ ُِ اَفَيْنَبِايا اَ اَش   اَخْي  

لم اكو احو
ِتِ ا َه اَعََّىاَنَةِبِ اَ اِف ااَفْخِتمو َُ َساِنِ اَك ُِ به راستی این زبان کلید هر خوبی و بهدی اسهت و  1؛َفْخِتَماَعََّىا

نوشهتار  در «.زنهد اش مههر می س اوار است که مؤمن بر زبان خود مهر زند؛ چنانکه بر طال و نقره
 حاضر به دو آفت مهم زبان، یعنی تهمت و بهتان پرداخته است. 

 مفهوم بهتان و تهمت

 . بهتان1

و در عرف به معنای دروغ بستن بهه  2معنای متحیر و مدهوش شدنو در لغت به « بهت»بهتان از 
ن بهه کسهی ادهمچنین به معنای نسبت نهاروا د 3ای که موج  تحیر افراد شود. گونه افراد است؛ به
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در بهتان گاهی انسهان  1گناه است و از آن نسبت اطالعی ندارد. ست، در حالی که آن شخص بیا
خداوند متعال در قرآن به این معنا اشهاره نمهوده و فرمهوده  2دهد. گناه خود را به دیگری نسبت می

يَ ًة َأْو ِإْثمًا ُثمَّ َيْرِم ِبِ  َبِري ًا َفَقِد لْحتَ »است:  ِِ َْ َيْکِسْب َخ طبه  ایهن  3«.َمَل ُبْهتانًا َو ِإْثمًا ُمِبيناَو َم
آیه هر کسی که گناه کوچ  یا ب رگ که ضرر فردی و اجتماعی در بردارد، به شخص دیگهری کهه 

سوی او پرتاب نمهوده اسهت و او را در ء است؛ نسبت دهد، مانند تیری است که به  از آن گناه بری
ین شخصهی گنهاهی بسهیار به رگ مرتکه  شهده و کند. چننظر مردم ننگین و از اعتبار ساقط می

مستوج  عقوبت خواهد بود. بر این اساس هر کهس خطها یها گنهاهی مرتکه  شهود و آن را بهه 
بنهابراین شخصهی کهه مرتکه   4دیگری نسبت دهد، بهتان و گناهی آشکار به گردن گرفته است.

شهود  ش نوشهته میبهتان شده است، هم عقوبت معصیت را دارد و هم چندین عقوبت دیگر برای
که عبارتند از: ظلم به غیر و اذیت به او، توهین، افتراء، هت  احترام، مفتضهح کهردن او، کهذب و 

   5. غیبت
 . تهمت2

در حقیقهت 6و به معنای اظهار بدگمانی است که در دل انسهان راه یافتهه اسهت.« وهم»تهمت از 
کهه ایهن نگهرش است؛ در حهالی تهمت، برداشت منفی داشتن به گفتار، رفتار و یا حالت کسی 

بهر ایهن اسهاس خداونهد در  7برگفته از سوءظن است و در واقع آن رفتار، زشت و ناپسند نیسهت.
ََ »شود، عذاب دردناک در نظر گرفتهه اسهت: « تهمت»آیات برای کسی که مرتک  گناه  نِذي ِإنَّ للَّ

ْنيا َو لْلِْخَرِة َو َلُهْم َعذلٌب َعِظيمَيْرُموَن لْلُمْحَصناِت لْلغاِفَّلِت لْلُمْؤِمناِت ُلِعُنول فِ  در این آیهه  8«.ي للدُّ
گیهر  دامن گفته شده و با بیان ویژگی مؤمن بهودن و غافهل کزنندگان به زنان پا های تهمت مجازات
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زنندگان بیان کرده است؛ یعنهی تهمهت زدن بهه  دامن، کیفری شدیدی برای تهمت شدن زنان پاک
خبری باشد؛ تهمهت بهه او  دامن مؤمن  بی نی دارد، اما اگر آن زن  پاکزنان پاکدامن مجازات سنگی

 تری خواهد داشت.  کیفر سنگین
 . تفاوت بهتان و تهمت3

شهوند، امها در حقیقهت فهردی کهه  به یک معنا استعمال می« تهمت»و « بهتان»اگر چه در عرف 
که نسبت او نارواست و کهار داند  خود اطالع دارد و می شود، از غرض و انگی ه مرتک  بهتان می

ها و اغهراض نفسهانی ماننهد کینهه، حسهادت و یها  درستی انجام نداده است؛ اما از روی خواسهته
َو » فرماید: دهد. خداوند در باره بهتان می دشمنی، صفت یا رفتار ناشایستی را به کسی نسبت می

ََ َو لْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيرِ  ََ ُيْؤُذوَن لْلُمْؤِمِني ِذي ِبيًننا للَّ و کسهانی  1؛َما لْكَتَسُبوْل َفَقِد لْحَتَمُ وْل ُبْهَتاًنا َو ِإْثًما مُّ
رسانند؛ قطعا  بهتان و  آنکه مرتک  چی ی )عمل زشتی( شده باشند، آزار می که مردان و زنان را بی

یا عیبی زننده از روی علم و آگاهی، گناه  بنابراین در بهتان تهمت«. اند گناه آشکاری به گردن گرفته
زننهده بهدون علهم و آگهاهی و بلکهه از روی  دهد؛ اما در تهمهت، تهمت را به شخصی نسبت می

برگرفته از برداشت شخص است که « تهمت»دهد. بنابراین  گمان چی ی را به شخصی نسبت می
داند که رفتار ناپسند از شخص سر زده اسهت یها  شود، اما در واقع نمی به رفتار دیگری بدگمان می

دروغ « بهتهان»شهود. بنهابراین در  ها به خاطر ناآگاهی و سوءظن ایجاد می بسیاری از تهمت 2.نه
بهه دروغ بهودن آن اطمینهان نهدارد؛ « تهمت»دهنده روشن است، اما در  بودن  نسبت  برای نسبت

 بلکه سوءظن، منشأ آن نسبت است. 

 آثار تهمت و بهتان

 . ذوب شدن ایمان1

شهود فهرد  بهرد و باعهث مهی ناهانی است که ایمان انسان را از بهین میتهمت و بهتان، از جمله گ
 ننده ا رات ناشی از تهمت را بر بار آخرتی خویش حمل نماید و پاسخگوی هر یک از آن   تهمت

ا»فرمهوده اسهت:  ا رات باشد؛ چنانکه امهام صهادق ُو ْهَتأا بو ُْ َبأِ ِياااَعََّأىااَ ا  ُْ ااا  ألو َْ ْث
َ
ِجَبأاِلااا  ُْ ِمأَنا 

ا ُ ه  ٍِ به تعبیری کوه اسهتوار بها «. های استوار است تر از کوه گناه سنگین بهتان زدن به آدم بی 3؛ِسَيا
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خورد، اما تهمت آنقدر سنگین است که کوه باعظمهت و اسهتوار را  های شدید هم تکان نمی زل له
 دقتواند بار این گناه باعظمت و کبیره را تحمل کنهد. همچنهین امهام صها لرزاند و نمی هم می

َهَما»فرموده است:  اااِإَن ا ته ْؤِمنو ُو ُْ َخاهوااا 
َ
اَرااا  َُ ااا ْن ُو ا َُ ف اااَةَِّْبِ اااِمْنااا ْْلِ ارو َُ ااَفْن َُ اااَك َّْأحو ُِ

ُْ أاِءااا  َُ ُْ ههر گهاه  1؛ِفأيا 
از آ هار  .«رود مؤمن به برادر)دینی(خود تهمت زند،ایمان از دلش همچون نمک در آب از بین می

شهود. در حقیقهت بسهیاری از  بین رفتن ایمهان در انسهان می سوء تهمت این است که موج  از
گذارد. وقتی ایمان انسانی ذوب شهد و دیگهر ا هری از ایمهان در  اعمال انسان بر ایمان او تأ یر می

 قلبش باقی نماند، جایگاهش دوزخ است. 
 . از بین رفتن روابط انسانی2

شود و عدم اعتماد و ترس  نسانی میهای برادری و روابط ا بهتان و تهمت، موج  نابودی حرمت
َهأَما اَمأِنا»فرموده است:  کند. امام صادق از اطمینان را فراهم می َخأاهوا ا ته

َ
ْ َمأ َا َفأََلا اِقفِنأِ ا اِفأي ا   َو

ا َُ  .«مانهد  کسی که به برادر دینی خودش تهمت ب ند، دیگر حرمتی بین آن دو بهاقی نمی آن  2؛َكْيَنهو
اسهت. تهمهت و بهتهان موجه  « برادر ایمانی»یانگر تهمت زدن به درروایت، ب« فی دینه»کلمه 

ها مهورد  شود که آبروی شخص در میان مردم ریخته شود و بدین ترتی  امنیت و آبروی انسهان می
دین الهی همچون ریسمانی است کهه در ا هر توسهل بهه آن، رابطهه بهرادری  3گیرد. تهدید قرار می

تر اسهت؛ در حهالی کهه بها  از پیوند نسبی و سببی بسیار محکم گردد و این پیوند ایمانی برقرار می
شود. بر این اساس انسان مؤمن که بهه مبهدأ و  تهمت زدن به برادر دینی، این رابطه محکم قطع می

 12زند. شاید بر این اساس باشد که خداوند در آیهه  معاد اعتقاد دارد، هرگ  به دیگری تهمت نمی
کنند، گالیه کرده است:  شنوند و در برابر آن سکوت می تهمت را می سوره نور نسبت به افرادی که

ََّ لْلُمْؤِمُنوَن َو لْلُمْؤِمناُت ِبَأْنُفِسنِهْم َخْينرًل َو قناُلول هنذل ِإْفنٌك ُمبنيَ» ؛ چهرا  َلْو ا ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظ
کهه همچهون  هنگامی که این )تهمت( را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خهود )و کسهی

 «.   ها بود( گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی ب رگ و آشکار است خود آن
کند که آحاد جامعهه بایهد  ، به این مسئله اشاره می«چرا گمان خیر به خودشان نبردند»عبارت 

پسندد، برای دیگران بزسندد و چی ی را در حه   سایرین را مانند خود بداند و آنچه را برای خود می
داند و از آن اکراه دارد، در مهورد سهایرین نیه  آن را ناپسهند بشهمرد. اسهتاد شههید  ود مذموم میخ

                                                           

 .361، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
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قرآن کریم تکیه فراوانی روی این مطل  دارد که جوف جامعه اسهالمی، جهوف »... گوید:  مطهری می
ران تهمت و بهتان و افترا و بدگویی نباشد. مردم مسلمان هر وقت چی ی در مورد بهرادران و خهواه

اند که جای شهک  مسلمان خود شنیدند، مادام که به سرحد یقین قطعی ه نه ظنف و گمان ه نرسیده
شهنوند، بهه  شهان ایهن اسهت کهه آنچهه می و شبهه نباشد و یا بینه شرعی اقامه نشده است، وظیفه

 1«.بشنوند و از گوش دیگر بیرون کنند  از این گوش»اصطالح معروف 
 شیطان . قرار گرفتن تحت والیت3

کند، اما برخی از رفتارههای ناپسهند  اگر چه شیطان از رفتارهای زشت و اعمال ناپسند استقبال می
به حدی زشت است که شیطان نی  به زشتی آنان اذعهان دارد. بهتهان و تهمهت، از جملهه اعمهال 

انکهه شهود؛ چن ناروایی است که موج  نابود کردن وجهه افراد در جامعه و ریختن آبروی آنان می
 فرموده است:  امام صادق

أاِسا» ِنا ُنه ْعأيو
َ
َ اِمأْنا  ْو َيْسأ ُِ اَ اَةأْدَ امو و َءِتأِ ا اِكَهأااَشأْيَن و فدو  ِ اِبَ  َفً افو ْؤِمن  َمْناَبَ یاَعََّىامو

ا ُو ْيَطا ا ُشه َبَّو و ْْ اَفََلاَف ُِ ْيَطا
ىاَ ََلَفِ ا ُشه َُ اِمْناَ ََلَفِتِ اِإ ا َُّه و َِ و ْخَ 

َ
من هر کس بهر ضهرر مهؤ2؛ 

حکایتی نقل کند و مقصودش این باشد که او را چرکین کند و آبهروی او را بریه د، تها از 
چشم مردم بیافتد؛ خهدا او را از والیهت خهود برانهد و تحهت سرپرسهتی شهیطان قهرار 

ای قبهیح  بنا بر این روایت، آن عمل به انهدازه«. پذیرد دهد، ولی شیطان نی  او را نمی می
ای زشهت و زننهده  راند. تهمت و بهتهان، بهه انهدازه را از خود میاست که شیطان نی  او 

 «جوید. دهنده آن دو بی اری می است که حتی شیطان هم از انجام

 اخروی . عذاب و مجازات4

ای است که از نظر اسالم امری به شدت مهذموم و ناپسهند اسهت.  بهتان و تهمت، از گناهان کبیره
اخهروی در نظهر گرفتهه اسهت؛  زننهده مجهازات شخص تهمتدر این راستا خداوند متعال برای 

اااَكَهَتاااَمْنا»فرموده است:  چنانکه پیامبر اکرم أ و ا َُّه َةاَمأ و
َ
ْيَساِفيِ ا  َُ ْ اَةاَلاِفيِ اَماا

َ
ْؤِمَنً ا  ْ امو

َ
ْؤِمنًاا  مو

اِفيِ ا َُ و ااَةا ُه َجاِم ىاَفْخ و ته ََ ا اِمْناَناب 
َياَمِ اَعََّىاَتل  ِْ

ُْ ای بهتهان زنهد یها  کس به مؤمنی یا مؤمنهه هر 3؛َفْاَ ا 
ی از آتش نگه مهی دارد تها  افترایی بندد، به آن چه که در او نیست؛در روز قیامت خداوند او را بر تلف

                                                           

  .419، ص 26 ، ج آثار استاد شهید ملهری مجموعه . مرتضی مطهری، 1
؛ محمهد بهن یعقهوب کلینهی، 135، ص 9، ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسنائل. حسین بن محمدتقی نوری، 2

 .358، ص  2، ج الکافی
  . 34، ص 2 ، ج عیون أخبار الرضا. محمد بن علی صدوق، 3 
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در حقیقت رواج این کهار ناجوانمردانهه «. »اینکه از عهده کالمی که بر وی بسته است، بیرون آید
لت اجتماعی و آلوده شدن ح  به باطهل و گرفتهار در ی  محیط، سب  به هم ریختن نظام و عدا

          1«.شود گناه و تبرئه گنهکار و از میان رفتن اعتماد عمومی می شدن بی

 رفت از بهتان و تهمت  های برون راه

 شود:  رفت از این گناهان ب رگ چند روش توصیه می در پایان، برای برون
و بهتهان تههذی  نفهس اسهت. انسهان بایهد بهه رفت از گناه تهمت  . گام نخست برای برون1

َقنْد »تهذی  نفس بزردازد و با تمرین و ممارست تالش کند عنان زبان را در اختیار خهود بگیهرد. 
اَها َْ َزَكه تهذی  نفس کمهک «. که هر کس نفس خود را پاك گردانید، قطعا  رستگار شد 2؛َأْفَ َح َم

درباره سخن خود بیندیشد، اگر سهخن  صهواب و کند شخص قبل از اینکه سخنی بگوید ابتدا  می
خوبی بود آن بر زبان جاری سازد و اگر اینچنین نبود، سکوت کند. شخصی که با تهذی  نفس و 

دههد آبهروی  ت کیه آن، توانسته است به مرتبه ای از تقهوا دسهت یابهد، هرگه  بهه خهود اجهازه نمی
شهود،  را کهه موجه  عهذاب اخهروی میاشخاص را ببرد و گناه ب رگی مانند تهمهت و یها بهتهان 

 مرتک  شود. 

ها برای کنترل زبان و برون رفت از گناه تهمهت و بهتهان، آن اسهت  . یکی دیگر از بهترین راه2
در ضمن  توانیم سکوت اختیار کنیم و در جمع کمتر سخن بگوییم. امیرمؤمنان علی که تا می

اِمأْنا» فرموده است: ای به فرزند ب رگوارش امام حسن نامه ْفَسأ و
َ
ِتَ ا  ُْ أ ََ اِمْنا َْ َ اَتََلِفيَ اَمااَفَ 

ِاَكاِءا ُْ ا  ِاَعاِءاِكَشدم ُْ اَمااِفيا  ْفقو َِ َ  اَ ا ِْ اِمْناَمْنِط ٍَ جبران آنچه بر ا ر سهکوت خهود از 3؛ِإْقَب ِكَ اَمااَفا
تر از جبران آن است که بر ا ر سخن گفهتن از دسهت رفتهه باشهد. نگههداری  ای، آسان دست داده

اشهاره بهه اینکهه انسهان اگهر از «. پذیر است نچه در ظرف است، با محکم بستن دهانه آن امکانآ
نظر کند و بعد بفهمد این سکوت اشتباه بوده اسهت، بهه سهرعت  گفتن چی ی خودداری و صرف

تواند آن را تالفی و تدارك کند؛ در حالی که اگر سخنی بگوید و بعد بفهمد این سهخن اشهتباه  می
شود و جمهع  پذیر نیست؛ همانند آبی که به روی زمین ریخته می ، بازگرداندن آن امکانبوده است

  :فرموده است کردن آن عادتا  غیر ممکن است. امام صادق

                                                           

  .121، ص 4 ، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 1
 .9. الشمس: 2
 .31، نامه نهج البالغه ن شریف الرضی،. محمد بن حسی3
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ا َُ ََّيُا سو ُِ ا] د َمَ اَعَّأىاةاَلاق  و قو ا ُنه ُه اِمْناَخي   اَفن
ِتاإَل  ُْ اِلا ُصه !...اَعََّيَ اِكطو َنىه [:افااكو

ِتا ُْ اِلا ُصه ا َُ أَلَ ااهو ُه أْاا  َُ َنأىه ا .افااكو  ٍ ا َُ َلِ اَم    َِ د َمِ اَعَّىاَكثَ  اَخيٌ اِمَنا ُنه ًَ َد َِ ا   ًَ َم ه
ا اِمأْناَنَةأب 

َُ أا اَف و ُْ ِتا  ُْ أ َّصه ُِ اَفنَباىا َه   اِمْناِف َُ بهه فرزنهدش  حضهرت داوود 1؛كا
خوبی؛ زیرا فرمود: فرزندم بر تو باد به سکوت و دم فرو بستن، مگر از بیان  سلیمان

بار پشیمانی بر خاموشی طوالنی، بهتر است از بارها پشیمانی بهر پرگهویی. پسهرم!  کی
 اگر سخن از نقره باشد، س اوار است که سکوت از طال باشد. 

گیهرد؛ یعنهی  ها تهمت و بهتان شکل می هایی است که در آن . حاضر نشدن در مجالس و مکان3
شود؛ ههر چنهد   آن زشتکارند، منشأ بدگمانی و تهمت میگاهی حضور در جمعی که بیشتر افراد 

ها و مجامعی که برای انجام اههدافی زشهت  خود فرد زشتکار نباشد. عدم حضور در چنین مکان
نقهل شهده اسهت کهه پهدر  تواند زمینه اتهام را کاهش دهد. از امام صادق بر پا شده است، می

َنيه»به او فرمود:  ب رگوارش حضرت باقر ْاِءاََلاَفْسأََّْماَ اَمأْنااَفااكو َبا ُسه َِ ا ََ أْداااَمْناَفْصَحْبا يم َْ ََلافو
َفاَظ وا ُْ

َ
َهمااَفْنَدْ ااا  ته ْاِءافو ْلاَمَد ِخَلا ُسه پسرم! هر که بها دوسهت بهد همنشهینی کنهد، سهالم  2 ؛َ اَمْناَفْدخو

بهد در آیهد، آمهاج گردد و هر که به جاهای  ماند و هر که گفتار خود را مهار نکند، پشیمان می نمی
روایت کرده اسهت:  در جایی دیگر از رسول اکرم امام صادق«. شود تهمت و بدگمانی می

ْ َُى»
َ
اِساااَ ا  ِ اَمْنااا ُنه َُ َه َساااِكاُتُّ َُ ا ْةَلاااَِ

َ
َُ اا  َه س اوارترین مردم به متهم شهدن، کسهی اسهت کهه  3؛ ُتُّ

أاَكاَ اَمأَا ِهَنا»نیه  فرمهوده اسهت:  امام علهی«. با افرادی که متهم هستند؛ همنشینی کند ااَ اِإفه
ْجََِّسا َُ ُْ ِ اَ ا  َُ َه ااا ُتُّ َُ ا ْظنو َُ ُْ َِّيَس اا  َِ ا َايم و ْاِءافو فَنا ُسه اَةِ  ُه اَفِن اءو از جاههایی کهه مهورد تهمهت  4؛اِكِ ا ُسُّ

شهود، بزرهیه . بهه درسهتی کهه همنشهین بهد،  گیرند و مجلسی که به آن گمان بد برده می قرار می
 «.دهد شین خود را فری  میهمن
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