
 

 

 

 

 

 

 

 آبروی مؤمن
 اکبر مؤمنی علی

 

  ؛ماًيعاً عَليحِبُ اّللَهُ اّلْجَهْرَ بِاّلّسُوءِ مِنَ اّلْقَوْلِ إِالَ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اّللَهُ سَمیال 

 ستم مورد که کسى براى جز ندارد، دوست را گرانید هاى بدى افشاى خدا
 زیجا کار ستم هاى بدى افشاى ستم، دفع براى دهید ستم بر که] است هگرفت قرار

 .داناست و شنوا خدا و[  است

 تفسیر آیه

 «اّلقول باّلّسوء من اّلجهر»از  منظور و است زشتى و بدى هرگونه «سوء» ةکلم از منظور

 ت،مذمّ اي ،باشد نينفر ت،يحكا اي باشد تيشكا صورت به خواه ؛است لفظى اظهار و ابراز هرگونه
 نيهم شده، استدالل آن به «بتيغ»م يتحر بحث در که اتىيآ جمله ازدليل  نيهم به. بتيغ و

 5.شود یم شامل را ىيبدگو نوع هر و ستين بتيغ به منحصر هيآ مفهوم ولى است، هيآ

 دادن، دشنام :مانند هتك حرمت مؤمن شود، و ناراحتى موجب که سخنى هر شريفه ةآي
ت مؤمن همانند شخصيّ. ردن را ممنوع و موجب خشم خدا دانسته استک بتيغ و زدن تهمت

 .مؤمن بدگويی کند ةدهد کسی در بارخداوند اجازه نمی ،روجان و مال او در امان است؛ از اين
 نىيبدب گردد، روح اظهار وبيع نيا شود بنا اگر که دارد پنهانى ضعف نقاط معموالً انسانى هر

 ،روسازد؛ از اينیم مشكل گريد كي با را افراد جامعه همكارى و فكند،ا مى هيسا جامعه سراسر بر

 را مردم وبيع و کنند درى پرده بشر افراد ندارد دوست است، «اّلعيوب ستّار»خداوند که خود 

 .ببرند را آنها آبروى و سازند فاش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32  ،نساء.   

 .23 ص ،3 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .  8
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 «شده واقع مظلوم که کسى مگر» :ديفرمایم ،ديده را استثنا کرده خداوند ستم آيه ةدر ادام

 تيشكا به اقدام دارند حق ظالم ظلمِ برابر در شتنيخو از دفاع براى افرادی نيچن .(ظُلِمَ مَنْ إِّلَا)

 و رندينگ را خود حقّ تا و ندينما بتيغ و انتقاد و تمذمّ آشكارا هایگر ستم و مظالم از اي و کنند
 .ننديننش پاى از نديننما ستم دفع

 و ظالمان ةاستفاد سوء مورد فوق اخالقى حكم که است آنبرای  استثنا نيا ذکر قتيحق در
 ظالم ظلمِ به مربوط که قسمت آن به تنها زين موارد گونهنيا در است روشن. نشود واقع گران ستم

 .کرد اکتفا ديبا است، مظلوم از دفاع و
 مظلوم کهنيا ةبهان به و نكنند استفاده سوء زياستثنا ن نيا از افرادى کهنيا ه براىيآ انيپا در 
 و شنودیم را سخنان خداوند» :ديفرمایم ،نسازند آشكار جهت بدون را مردم وبيع اند، شده واقع

 1.«است آگاه اتين از

 های آیه امیپ

 ت،يحكا ح،يتلو ح،يتصر طنز، شعر، با) است حرام باشدشكل  هر به مردم، وبيع افشاى. 1
 ....( و تيشكا

 . بزند اديفر ظالم هيعل کامل، آزادى با بتواند مظلوم که است آن اسالمى ةجامع ةنشان. 3

 . گرشيد وبيع نه او، ظلم مورد در هم آن دارد، را ظالم از بتيغ اجازة مظلوم، تنها. 9

  5.داناست و شنوا خداوند چون د،ينكن تجاوز حق مرز از وب،يع افشاى جواز موارد در. 0

 خداوند ناخشنودى موجب و حرام مردم، صينقا و ها بيع برمالساختن و حرمت هتك. 5
 .است

  3.باشد گرانيد هاىیزشت و ها یبد ةافشاکنند که سخنى از خداوند ناخشنودى. 0

ا ياّلدُنْ یمٌ فِينَ آمَنُوا ّلَهُمْ عَذابٌ أَّلیاّلَذ یعَ اّلْفاحِشَةُ فِيحِبُونَ أَنْ تَشینَ یإِنَ اّلَذ

  ؛وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَعْلَمُ یوَ اّلْآخِرَةِ وَ اّللَهُ 

 و ایدن در ابد،ی وعیش مانیا با مردمِ انیم در هایزشت دارند دوست که کسانى
 !دیدان نمى شما و داند مى خداوند و داشت، خواهند دردناک عذابى آخرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23 ص ،3 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .   

  38.ص ،8 ج ،نور تفسیرقرائتی، .  8

 .21ص ،3، جراهنما تفسیرقّقان مركز فرهنگ و معارف قرآن، هاشمی رفسنجانی و مح.  4

 .2 نور، .  3
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 تفسیر آیه

آنها  زشتى و قباحت که شودگفته می گفتارى اي به افعال در لغت هفاحش و فحشا فحش،

 :ماننداست؛  شده استعمال عيوس معناى نيهم در گاهى زين ديمج قرآن در 1.باشد گبزر

  ؛وَ اّلْفَواحِشَ اّلْإِثْمِ كَبائِرَ جْتَنِبُونَی نَیاّلَذِ وَ

 .کنند مى اجتناب حیقب و زشت اعمال از و بزرگ گناهان از که کسانى

 در فحشاء اي فاحشه ةکلم ا غالباًامّ ؛شود مى روشن مورد نظر کامالً هيآ مفهوم وسعتِ رو،از اين

 3.رفته است کار به ناموسى هاىیآلودگ و جنسى انحرافات موارد در ديمج قرآن

. اوست خانةبه منزلة  کند مى زندگى آن در که بزرگى ةاست و جامع اجتماعى یموجود انسان

 هر با اسالم رد .شا یآلودگ به آن آلودگى و کند مى کمك او پاکى به جامعه پاکى ،از اين رو

به همين دليل در اسالم گناهانی  .است شده مبارزهشدّت  به کند آلوده را جامعه فضای که کارى

پوشی صادر شده تا گناه جنبه عمومی و همگانی پيدا شده و دستور عيبحرام شمرده مانند غيبت 

 .نكند

 :ميخوان مى الرضا موسى بن على امام از تىيروا در 

  ه؛ئة مغفور ّليخذول و اّلمّستتر باّلّسئة ميع باّلّسیاّلمذ

 پنهان را گناه که کسی و است مطرود و مخذول دهد، نشر را گناه کسی که

 .است الهى آمرزش مشمول کند، مى

 ديبا شود، روشن آتش نيا جامعه از اى نقطه در که هنگامى است، آتش همانند گناه اصوالً

 دامن آتش به اگر اامّ ؛گردد اصرهمحشود و يا دست کم  خاموش آتش که کرد تالش و سعى

 هب قادر کسى و گرفت خواهد فرا را جا همه قيحر م،يببر گريد ةنقط به اى نقطه از را آن و ميزن

 از جامعه ظاهر حفظ و مردم عموم نظر در گناه عظمت ،بر آنافزون  .بود نخواهد آن کنترل

 سد نيا فسق به تجاهر و گناه نشر و فحشا ةاشاع .است فساد برابر در بزرگى سدّ خود ،ها یآلودگ

 .دينما مى ساده را آن به آلودگى و کند، مى کوچك را گناه شكند، مى را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .181، صمفردات راغب، .  

 .41 شورى،.  8

 .323ص ،3  ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .  4

 .382ص ،8 ج ،كافیكلینی،  . 3
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 :ميخوان مى اسالم امبريپ از ثىيحد در

  ؛ذاع فاحشة كان كمبتدئهاأمن 

 انجام آغاز در را آن که است کسى همانند دهد، نشر را زشتى کار که کسى
 .داده

 عرض و آمد جعفر بن موسى خدمت امام مردى ده است کهگرى نقل شيد ثيحد در
 از داشتم، ناخوش را آن من که کردند نقل کارى نىيد برادران از كىي از شوم تيفدا: کرد

 !اند کرده نقل او از را مطلب نيا قموثّ افراد از جمعى که حالى در کرد انكار دميپرس خودش

 :فرمود امام

شهد عندک خمّسون قّسامة و قال  نأک و يخأكذب سمعک و بصرک عن 
نه به و تهدم به روته، يئا تشيه شيعن علیّلک قول فصدقه و كذبهم، و ال تذ

 یعَ اّلْفاحِشَةُ فِيحِبُونَ أَنْ تَشِینَ یإِنَ اّلَذِ» :جّلّون قال اّللَه عزّیفتکون من اّلذ

  ؛ا وَ اّلْآخِرَةِياّلدُنْ یمٌ فِينَ آمَنُوا ّلَهُمْ عَذابٌ أَّلِیاّلَذِ

پنجاه  اگر ىحتّ کن، بیتکذ مسلمانت برادر مقابل در را خود چشم و گوش
 آنها از و ریبپذ او از ام نکرده دیبگو او و کرده کارى او کهیاد کنند  سوگند نفر
 برد مى انیم را از تشیشخص و اوست ننگ و بیع یةما که زىیچ هرگز ر،ینپذ
 :فرموده آنها ةدربار ندخداو که بود خواهى کسانی از که مکن پخش جامعه در
 و ایدن در ابد،ی وعیش مانیا با مردمِ انیم در هایزشت دارند دوست که کسانى»

 3.«داشت خواهند دردناک عذابى آخرت

 ی آیهها امیپ

 . است تهمت است، رهيکب گناه آن، داشتن دوست حتّى که گناهى تنها گناهان، انيم در. 1
 . دارد فريک ايدن نيهم در گران،يد آبروى ختنير به عالقه. 3
 . کند هيتنب را آنها ديبا اسالمى نظام هستند، گرانيد کردن آبرو بى دنبال که کسانى. 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .451، صهمان.   

 .31 ، ص2 ، جهمان.  8

 .321ـ  325ص ،3  ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، : ک.ر.  4
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 آبرو بى به ما عالقة شود، مى ما بينص که وىيدن هاى عذاب از برخى سرچشمة بسا چه. 0
 . است گرانيد کردن
 خواهد فرىيک چه فحشا اشاعة خود دارد، خطر همه نيا فحشا وعيش به عالقه اگر. 5

 1داشت؟

 و سخت فرجامى داراى و بزرگ تىيمعص آنان، ساختن بدنام و مؤمنان تيثيح با بازى. 0
 .است  آخرت و ايدن در دردناك

 -امر نيا در داشتندست بدون ىحتّ -آنها افشاى و فحشا ةاشاع به قلبى تيرضا و عالقه. 7
 .است ممنوع

 .است جامعه در مؤمنان تيثيح و آبرو حفظ به اهتمام بر مبتنى اسالم، استيس. 9

 آگاهى جامعه، در فحشا ةاشاع اخروى و وىيدن شوم بازتاب و امديپ به نسبت ها انسان. 3

 5.ندارند کاملى و درست

 روایاتاز دیدگاه مؤمن به احترام 

ب ال یعذّ ،ب اهلل أهّل قریة و فيها مائة من اّلمؤمنينال یعذّ» :فرمود رسول اکرم. 1

ب اهلل أهّل قریة و فيها عشرة من ال یعذّ ،هلل أهّل قریة و فيها خمّسون من اّلمؤمنينا

ب اهلل أهّل قریة و فيها ال یعذّ ،ب اهلل أهّل قریة و فيها خمّسة من اّلمؤمنينال یعذّ ،اّلمؤمنين

 ،ه و شهرى را که در آن صد نفر مؤمن باشندیخداوند قر3؛«رجّل واحد من اّلمؤمنين

. کند عذاب نمى ،نفر مؤمن باشند دهه و شهرى را که در آن یند قرخداو. کند عذاب نمى

جا که  تا آن)کند  عذاب نمى ،نفر مؤمن باشند پنجه و شهرى را که در آن یخداوند قر

ک آبادى زندگى کند خداوند اهل آن آبادى را یک نفر هم مؤمن در یى اگر حتّ :(فرمود

 .کند عذاب نمى

مرحبا باّلبيت ما أعظمک »: کعبه کرد و فرمود رو به رسول خداشده یت روا. 5

م منک واحدة و من اهلل حرّ و أعظم حرمتک على اهلل و اهلل ّللمؤمن أعظم حرمة منک ألنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1  و 12 :ص ،2 ج ،نور تفسیرقرائتی، .   

 .52 ، ص8 ج  ،راهنما تفسیرهاشمی رفسنجانی و محققّان مركز فرهنگ و معارف قرآن، .  8

 . 1ص ،13 ، جاالنوار بحارمجلسی، .  4
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چه قدر با ! مرحبا به تو اى خانه1؛«اّلّسوء به ظنّ اّلمؤمن ثالثة ماّله و دمه و أن یظنّ

نزد خدا از حرمت تو   نمؤم  که حرمت ،به خدا سوگند! عظمتى و چه قدر احترام دارى

ز یا از مؤمن سه چامّ ،ز را حرام کرده استیچیک را خداوند نسبت به تو یز ؛شتر استیب

 .خون، مال و بدگمانى به او را: ؛را

من آذى مؤمناً فقد آذانی، و من آذانی فقد آذى اهلل عزّوجّلّ، »: فرمود رسول اکرم. 9

کس مؤمنى را هر 5؛«جيّل و اّلزبور و اّلفرقانو من آذى اهلل فهو ملعون فی اّلتوراة و اإلن

کس ت داده است و هرت نمايد، خداوند را اذيّکس مرا اذيّيت کرده است و هرمرا اذ ،ت کندياذ
 .باشد زبور و فرقان ملعون مى ،ليانج ،در تورات ،ت کنديخداوند را اذ

ؤمن از کعبه حرمت و اعتبار م 3؛«اّلمؤمن أعظم حرمة من اّلکعبة»: فرمود امام صادق. 0

 .بيشتر است

و  حرمة رسول اهلل ،فی بالده خمس حرم وجّلّهلل عزّ»: فرمود م صادقاما. 0

 7؛«و حرمة كعبة اهلل و حرمة اّلمؤمن وجّلّوحرمة كتاب اهلل عزّ حرمة آل رسول اهلل

آل  ،امبریپ ؛و احترام قرار داده است حرمتچیز پنج برای ن یدر زم جلّی عزّوخدا

 . کعبه و مؤمن ،خدا کتاب پیامبر،

 خویشآبروی از  تمراقب

ت و حقوق او را محترم بشمارند شخصيّکه که از ديگران انتظار داشته باشد از آنپيش انسان 
آبروی انسان محترم  .از آبروی خويش مواظبت نمايدخود و در حفظ آبروی او کوشا باشند، بايد 

. حق ندارد آبروی خود را به خطر بيندازد گونه که جان و مال او محترم است و کسی است، همان
ضايع کردن آنها  ا حقّامّ ؛مال و آبروی خويش را دارد ،از جان ةاستفاد از نگاه اسالم، انسان حقّ

تر و ارزشمندتر است؛ های خدادادی مهمها و نعمتر داشتهيانسان نسبت به سا یو آبرو. را ندارد

 :نقل شده است در روايتی از پيامبر اکرم. ودبايد از آن مراقبت بيشتری ش ،رو از اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.   

 .18ص ،13 ، جهمان.  8
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 187 / آبروی مؤمن: فضائل اخالقی

 1؛ «...فی بلدكم هذا -كحرمة یومکم هذا فی شهركم هذا -حرام  عليکم  أعراضکم...»
 حرمت مكّه نيسرزم در و هالحجّ ذى ماه در قربان ديع که گونه دارد؛ همان شما حرمت آبروهاى

گفتارهايی که شما را در معرض تهمت  وارد شده که از رفتارها و چنين از امام صادق هم. دارد

  من»: حضرت نقل شده است و نيز از آن 5.«اّلتهم  اتقوا مواضع»: دهد، پرهيز نماييدقرار می

کس خود را در معرض تهمت هر 3 ؛«اّلتهمة فاتهم ال یلومن إالّ نفّسه  مواضع  دخّل موضعاً من

.ا مالمت ننمايدهام قرار گيرد، جز خود، کسی رگاه مورد اتّقرار دهد، آن

 های دیگران ممنوعگیری لغزش پی

مقدار که توان رويارويی با افراد را ندارند، و فاقد منطق قوی معموال بيماردالن و اشخاص بی
کنند با زنند و تالش میکنند و دست به افشاگری میگيری می های ديگران را پیهستند، لغزش

. کنند که خود را رسوا میعتبار کسب نمايند؛ غافل از آنريختن آبروی ديگران، برای خود آبرو و  ا
 :فرمايدرسول گرامی اسالم در اين زمينه می

 مَنْ وَ عَثَرَاتِهِ اّللَهُ تَتَبَعَ هِيأَخِ عَثَرَاتِ تَتَبَعَ مَنْ فَإِنَ نَياّلْمُؤْمِنِ عَثَرَاتِ تَطْلُبُوا ّلَا

  ؛تِهيبَ جَوْفِ یفِ ّلَوْ وَ فْضَحْهُی عَثَرَاتِهِ اّللَهُ تَتَبَعَ

های گیری نکنید، هرکس به دنبال لغزش های برادران ایمانی خود را پیلغزش
های هرکس کند و خدا لغزشگیری می های او را پیبرادرش باشد؛ خدا لغزش

 .اش باشدهرچند در درون خانه ؛کندگیری کند، رسوایش می را پی
کنند برو و اعتباری ندارند، با اهداف شيطانی تالش میبرخی از افراد فاسد که در ميان مردم آ

امير مؤمنان . آبرو نمايند تا کارهای خويش را در نظر ديگران توجيه نمايندديگران را مانند خود بی

 :فرمايددر اين زمينه می علی

  م؛بهیتّسع ّلهم اّلعذر فی معايب اّلناس ّلیشاعة معاإحبون یوب يذَووا اّلع

ور دوست دارند عیوب دیگران را فاش کنند تا در عیوب عناصر معیوب و منف
 .خویشتن راه عذر داشته باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .155، ص  ، جیر نور الثقلینتفسحویزی، .   
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گونه افراد را که همواره به دنبال عيوب مردند، به مگس تشبيه نموده و آن حضرت اين
 :فرموده

األشرار یتتبعون مّساوي اّلناس و یتركون محاسنهم كما یتتبع اّلذباب 
  ؛اّلمواضع اّلفاسده

شرور به دنبال کشف و پخش عیوب مردمند، و مانند مگس افراد فاسد و 
نات را ها و محسّگردند و هرگز زیباییهمواره به دنبال مواضع فاسد می

 .بینند نمی

 :فرمايدافشای عيوب ديگران می ةدر بار ای خامنه آیةاهلل، حضرت م رهبریمقام معظّ

ق قانونى یطرتا وقتى که از . هامى وارد شودک اتّیکسى ممکن است به هر
ها و  بونیه، نه در تررون قوّیه، نه در باست، نه در خود قوّ ثابت نشدهمی جر

ک یارتباط جمعى، کسى حق ندارد آبروى  لیمنبرهاى رسمى، نه در وسا
آورند  ه فشار مىیقضائ  ةند روى قوّیب بعضى اوقات انسان مى...مسلمانى را ببرد

ى، بله، در موارد خاصّ. دارد افشا کردنچ لزومى نیآقا، ه هن. دیکه آقا افشا کن
ا ینند، یخواسته است که مردم مجازات را بب ناًیصاً و معس مشخّشارع مقدّ

چون  ...ستیجا ن ى است، مال همهخاصّ نها مواردیشونده را بشناسند؛ ا مجازات
چ یکه ه همىن متّیکند بیک نمیهم است، افکار عمومى تفکمتّ :دیوقتى گفت

 حتّى بعد از. ست، با آن کسى که شواهدى بر گناه او وجود داردگناهى نکرده ا
ک نفرى یم یحتّى اگر چنانچه فرض کن ...اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ 

ن ین جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، ایهم کرده است، ا جرمى
چه  -د رفته زندان یفرض کن -شده است  شخص به مجازات محکوم هم

ن آدم که دارد یا ةم تا بچّیکن ها منتشر ا اسم او را در روزنامهلزومى دارد م
تِ ن مدّیدارد که ا ش نشود مدرسه برود؟ چه اشکالیگر رویرود، دیمدرسه م

شان را  عادى اش زندگى رون، خودش و خانوادهید بیایزندانش را بگذراند، ب
 اًد حتمیبا. گریادامه دهند؟ خب، جرمى کرد، مجازات شد، تمام شد د

ن یافکار عمومى از ا ...جور عمل کند نید ایر، کسى نبایزى بشود؟ نخیآبرور
دى، یاى دارد که بداند ز دهیبرد؟ براى افکار عمومى چه فایم تىمسئله چه لذّ

 5عمل خالفى است؟ هم به فالنعمروى، بکرى متّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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