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به نام خداوند بخشنده مهربان
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مفهوم غیبت
غیبت در لغت به معنای «پشت سرکسی بدگویی کردن» یا «پشت سرکسی حرف زدن»
است (عمید .)1745 ،1363 ،در اصطالح شهید ثانی در کشفالریبه غیبت را در
اصطالح چنین تعریف نموده است«:غیبت آن است که انسان ،مردم را متوجه عیوب
شخصی بکند که او دوست ندارد این سخنان دربارهاش زده شود و هدف گوینده آن باشد
که به آن شخص اهانت کند و او را تحقیر نماید» (الشهیدالثانی1403 ،ق(. 74،
پیامبر اکرم (صلیهللا علیه واله مسلّم) در تبیین مفهوم غیبت میفرمایند:
كره» (آیا مىدانیدکه
«أتَدرونَ َما الغیبة؟ قالواّ :
ّللا َو َرسُولَه أعلَم .قَال :ذكرك أخَاك بِ َما یَ َ
غیبت چیست؟ عرض کردند :خدا و رسول او داناتر است .فرمودند :آن است که یاد کنی
برادر خود را به چیزى که او را ناخوش آید) (النجفی 63 ،22 ،1368 ،و مجلسی،
).222 ،75 ،1403

آثار غیبت
علی رغم اینکه حرمت غیبت ،از مسلمات و ضروریات فقه به شمار میرود و شاید به
جرئت بتوان ادعا کرد که هیچ مسلمانی در حرمت آن شک و تردیدی ندارد؛ اما متأسفانه
کمتر انسانی را میتوان پیدا کرد که در شبانهروز مرتکب این عمل ناپسند نشود.
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بدون شک غیبت ،آثار مخرب و زیانبار فراوانی را برای غیبتکننده ،غیبت شونده و
همچنین برای شنونده یا شنوندگان غیبت ،به بار میآورد .لذا آثار غیبت طی دو مرحله به
اختصار بیان میشود:

الف) آثار فردی
.1حبط اعمال نیک
بدون تردید اعمال نیک ،بزرگترین سرمایة انسان به شمار میرود؛ سرمایهای که
سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی او به آن بستگی دارد .از جمله پیامدها و شاید
بتوان گفت دردناکترین و زجرآورترین پیامدهای غیبت ،از دست دادن اعمال نیک و
انتقال آن به نامة عمل کسی است که غیبت او را کرده است.

3.عامل پیشگیری از انحرافات :خداوند در سوره عنكبوت آیه  45میفرمایند« :آنچه را
از كتاب آسمانی قرآن بر تو وحی شد بر خلق تالوت كن و نماز را (كه بزرگترین
عبادت خداوند است) بهجای آر كه همانا نماز است كه اهل نماز را از هر كار زشت و
منكر بازمیدارد و همانا ذكر خدا بزرگتر (و برتر از اندیشهخلق) است و خدا بر هر
چه كنید آگاه است» .نماز به انسان شناخت و قرب میدهد و این نزدیكی سبب میشود تا
معرفت فرد به زشت بودن گناه شدید شود و انسان را از گناهان بازدارد و به او جهت
دهد تا در صراط مستقیم گام بردارد و هرگز از این راه به گمراهی کشیده نشود .یك فرد
معتقد و مذهبی كه نماز را بهجای میآورد ،كمتر در معرض فشارهای روانی ،افسردگی
و اضطراب قرار میگیرد و هرگز به بزهكاری ،اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی روی
نمیآورد .فرد معتقد میداند كه با توکل به خداوند از طریق نماز ،دعا ،نیایش و مطلب
حاجت از خداوند ،احساس بهتری پیدا خواهد كرد .او احساس میكند که در انجام كارها
موفقتر ،بانشاطتر ،امیدوارتر ،پرانرژیتر و آرام بوده و حرکات سنجیده و مطابق با
واقعیتها را خواهد داشت (شرفی(.14 ،1379 ،
امام صادق (علیهالسالم) در این زمینه میفرمایند:
ار ْال َح َ
ب» (غیبت كردن
سنَا ِ
ت َك َما ت َأْكُ ُل النَّ ُ
ط َ
« ْال ِغیبَةُ َح َرا ٌم َ
علَي كُ ِّل ُم ْس ِلم َواِنَّ َها لَت َأْكُ ُل ْال َح َ
براي هر مسلماني حرام است و همانگونه كه آتش هیزم را ميخورد ،غیبت نیز كارهاي
نیك انسان را ميخورد و از بین ميبرد» (الجبعی العاملی الشامی (الشهیدالثانی)،
1403ق).9 ،
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.2مانع قبولی عبادات
گاه اتفاق میافتدکه انسان با کلی زحمت و تالش ،عمل نیک و پسندیدهای انجام میدهد؛
اما با یک لحظه غفلت مرتکب غیبت میشود و بدین وسیله مانع ثبت آن در نامه عمل
خویش میشود؛ چرا که یکی از پیامدهای غیبت ،عدم قبولی طاعات و عبادات است.
رسول خدا (صلی هللا علیه وآله وسلم) در ضمن حدیثی میفرمایند:
صیا َمه أربَعینَ یَوما ً و لَیلةّ ،إال
« َمن
صالت َه و ال ِ
َ
اغتاب ُمس ِلما ً أو ُمس ِل َمة ،لَم یَقبَل هللا ت َعالی َ
احبه» (هرکس از مرد یا زن مسلمان ،غیبت کند ،خداوند متعال نماز و
ص ِ
أن َیغ ِف َر لَهُ َ
روزة او را تا چهل شبانهروز نمیپذیرد؛ مگر آنکه شخص غیبت شده ،او را ببخشد)
(النوری الطبرسی 1408 ،ق)322 ،7 ،

.3كاهش ارزش عبادتها
در روایت آمده است ،كسى كه مرتكب غیبت شود ،ارزش عبادات او كم مىشود.
ّللاعلیهوآلهوسلم) میفرمایند:
رسولخدا (صلّى ّ
ّللا َو َما یَحدث؟
صلَوة عبَا َدهٌ َما لَم یَحدث ،قِی َل یَا َرسول ّ
لوس فِي ال َمسج ِد إنتظارا ً ِلل َّ
«ال ُج ُ
قَالَ :االغتیاب» (نشستن در مسجد و انتظار كشیدن براى رسیدن وقت نماز ،عبادت است
تا زمانى كه حدثى از انسان سر نزند .سؤال شد :حدث چیست؟ فرمود :غیبت) (کلینی،
1388ق).266 ،2 ،

.4محرومیت از بهشت
یکی از پیامدهای ناگوار غیبت ،محرومیت از بهشت است.
پیامبر اعظم (صلی هللا علیه وآله وسلم) در این رابطه میفرمایند:
مدمن الخمر» (بهشت بر
علَی ِ
علی ال ُمغت َا ِ
بَ ،و َ
مامَ ،و َ
علی ثَالثةَ :
«تحر ُم ال َجنّةُ َ
علی النَّ ِ
سه نفر حرام است :سخنچین،کسی که غیبت میکند و کسی که دائمالخمر باشد)
(الحرالعاملی1414 ،ق).281 ،12 ،
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َاب فَ ُه َو آخر َمن َید ُخ ُل ال َجنَة
بن ِعمران إن ال ُمغت َاب إذَا ت َ
«و أو َحی هللا َ
زو َجل إلی ُمو َ
سی ِ
ع َ
َو إن لَم یَتُب فَ ُه َو َأول َمن یَد ُخ ُل النَار» (خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد که
اگرغیبتکننده توبه نماید ،آخرین کسی است که به بهشت وارد میشود و اگر توبه نکند
اولین کسی خواهد بودکه داخل آتش میشود (الجبعی العاملی الشامی (الشهیدالثانی)،
 288و مجلسی1403 ،ق).222 ،72 ،

.5غیبتكننده از والیت خدا بیرون است:
غیبت در بُعد معنویش باعث میشودکه به رشته دوستی میان خالق و مخلوق ،ضربه
وا رد شود .انسان وقتی تحت حکومت پروردگار باشد ،همه اعمالش در محور
خواستههای خدا قرار میگیرد و رنگ الهی مییابد؛ اما وقتی تحت حکومت و سرپرستی
شیطان باشد ،کارهایش رنگ شیطانی میگیرد و از اوج عظمت به حضیض ذلت سقوط
میکند.
امام صادق (علیهالسّالم) در این زمینه میفرمایند:
ش ْینَهُ َو َهد َْم ُم ُرو َءتِ ِه ِلیَ ْسقُ َ
اس أ َ ْخ َر َجهُ
علَي ُمؤْ ِم ٍن ِر َوایَةً ی ُِری ُد بِ َها َ
ط ِم ْن أ َ ْعی ُِن النَّ ِ
« َم ْن َر َوي َ
ش ْی َ
ش ْی َ
ان فَ َال یَ ْقبَلُهُ ال َّ
ّللا ِم ْن َو َالیَتِ ِه إِلَي َو َالیَ ِة ال َّ
طان» (هر كس به منظور عیبجویى و
َّ ُ
ط ِ
ریختن آ بروى مؤمنى سخنى علیه او بگوید تا او را از چشم مردم بیندازد ،خداوند چنین
كسى را از والیت خودش بیرون مىكند و به سوى والیت شیطان مىفرستد و شیطان او
را نمىپذیرد» (الحرالعاملی1414 ،ق).16319 ،258 ،12 ،

.6دین انسان را از بین میبرد
روایاتی در زمینه تأثیر غیب ت بر از بین بردن دین انسان وجود داردکه به دو مورد از آن
ّللا علیه و آله و سلّم) میفرمایند:
اشاره خواهد شد :پیامبر اكرم (صلّى ّ
الرا ِعى ال َّ
«الغیبةُ َو َّ
شجرة» (همانگونه كه
النََ می َمةُ یَ ِحتَ ََ َّ ََ ان االیمانَ َك َما یَعض ُد َّ
شبان ،برگ درختان را مىریزد ،غیبت و سخنچینى نیز ایمان انسان را بىشاخ و برگ
مىكند» (کلینی1388 ،ق).357 ،2 ،

ب) آثار اجتماعی
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.1ریختن آبرو و شكستن حرمت افراد
اسالم همان گونه که برای جان و مال انسان اهمیت و ارزش قائل شده و هر گونه تعرض
نسبت به آن را حرام دانسته ،آبرو و حیثیت او را نیز محترم شمرده است.
پیامبر اعظم (صلی هللا علیه وآله وسلم) در این زمینه میفرمایند:
« َّ
ضه» (خداوند خون ،مال و آبروی
إن هللا ت َعالی َح َّر َم ِمن ال ُمس ِلم َدمه َو َماله َو ِعر َ
مسلمان را بر دیگران حرام کرده است» (الجرجانی1409 ،ق 232 ،7 ،و األنصاری
القرطبی1405 ،ق).332 ،16 ،
امام صادق (علیهالسّالم) در این زمینه میفرمایند:
«الت َغت َب فَتغت َب َوالت َحفَر الَخیكَ ُحفَره فَتَقَ َع فیها ،فانَّک َک َما تُدین تُدان» (غیبت نكن كه
مورد غیبت واقع مي شوي و براي برادرت گودالي نكن كه خود در آن خواهي افتاد ،به
راستی که هر جوری با دی گران معامله کنی به همان صورت با تو معامله شود)
(مجلسی1403 ،ق).16 ،247 ،72 ،

.2ایجاد دشمني
از آنجا كه غیبت ،آبروي مؤمني را ميریزد ،او را دشمن غیبتكننده ميكند .همچنین
دوستان كسي كه از او غیبت شده ،به غیبتكننده به دیده دشمني مينگرند؛ هر چند شاید
دیدشان درباره كسي كه نقصش بیان شده است نیز عوض شود؛ پس غیبت كننده ،هم خشم
پروردگار و هم خشم بندگان او را برميانگیزد.
امام علي(علیه السّالم) در این زمینه میفرمایند:
ک» (از غیبت بپرهیز ،چون
ک َو الغیبةَ ،فانَّ َها تمقتک إلی هللا َو النَّ ِ
اسَ ،و ت َحبِطُ أجر َ
«إیَّا َ
موجب می شود مورد خشم و دشمنی خدا و مردم قرار گیری و اجر و پاداشت نابود شود)
(ری شهری).2328 ،3 ،
در حدیث قدسی آمده است:
ک الغیبة َ
ب» (کسی که غیبت و بدگویی دیگران را ترک
ظ َه َرت م َحبَّتُه فِی القُلُو ِ
« َمن ت ََر َ
کند ،محبتش در دلها آشکار میشود) (کتابچی).
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.3از بین رفتن وحدت و انسجام
گناه غیبت ،نه تنها موجب فساد در ایمان و اخالق شخص و رسوایي او در دنیا و آخرت
می شود ،بلكه مفاسد اجتماعي و بشري را هم به دنبال دارد.
امام علي(علیه السّالم) در این زمینه میفرمایند:
ک» (از غیبت بپرهیز ،چون
ک َو الغیبة ،فَانَّ َها تمقتک إلی هللا َو النَّ ِ
اسَ ،و ت َحبِطُ أجر َ
«إیَّا َ
موجب می شود مورد خشم و دشمنی خدا و مردم قرار گیری و اجر و پاداشت نابود شود)
(ری شهری).2328 ،3 ،

.4تبلیغ و گسترش زشتيها
ازآنجا كه غیبت ،بیان عیب و نقص شخص یا بازگفتن كار زشت او در غیابش او است،
با این رفتار ،زشتي آن عمل ناپسند از بین ميرود ،چنان كه اگر شنونده در مقابل
غیبتكننده سكوت اختیار كند و واکنشی نشان ندهد باعث ميشود او در انجام این كار،
جسارت و جرئت بیشتري یابد و زشتي غیبت را درك نكند ،همچنین زشتي و قبحي كه
عمل بازگوشده پیش از غیبت ،نزد شنونده داشته است ،شكسته یا دستكم ضعیف
ميشود.
امام صادق (علیه السّالم) ميفرمایند:
« هر كس درباره مؤمني آنچه كه با چشم دیده یا باگوش شنیده است باز گوید ،از كساني
ّ
َاحشَه فِى
«إن الذین یُحبُّو ُن أن ت َ َ
است كه خداوند عزوجل درباره آنان ميفرماید:
شیَّ َع الف ِ
عذَابٌ ألی ٌم» (یعنی همانا كساني كه دوست دارند زشتيها در بین كساني
الَّذینَ آمنوا لَ ُهم َ
كه ایمان آورده اند ،منتشر شود ،براي ایشان عذابي دردناك است (نور( )19/کلینی،
1388ق).2 ،266 ،2 ،

جمعبندی
زبان و قدرت تکلم ،از جمله نعمتها و موهبتهای الهی است كه هر انسانی به طور
فطری از آن بهرهمند است؛ بزرگترین نعمتی که حتی تصور از دست دادن آن نیز برای
انسان ،سنگین و طاقتفرسا است .علیرغم اینکه سخن و گفتار از ارزش و جایگاه
ویژه ای برخوردار است ،اما اگر بجا و درست از آن استفاده نشود ،ممکن است دستخوش
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آفات شده و در نتیجه ،پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیری را به بار آورد .از جمله
آفاتی که از قدیماالیام انسان کم و بیش به آن گرفتار بوده ،بیماری مهلک «غیبت» است؛
بیماری که عالوه بر پیامدهای فردی ،پیامدهای اجتماعی را نیز به بار میآورد.
سخنان معصومین ،از جایگاه بسیار مهمي برخوردار است و ميتواند در عبادات،
اصالح اخالق فرد ،خانواده و اجتماع ،رشد علم و صنعت و تكامل در ابعاد مختلف
زندگي ،نقش معجزه آساي خود را به منصه ظهور رساند و سعادت دنیوي و اخروي را
به ارمغان آورد .لذا توجه به سخنان گوهر بار معصومین (علیهمالسالم) راهگشا و
راهنمای همیشگی انسانها در مسیر قرب به خدا است.
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