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 مقدمه

موجود »انسان يك . اى برخوردار اتت العاده از اهمیت فوق« حق حیات»يا حرمت داشتن شخص در جامعه، همانند « حق کرامت»

تواند به رشد و تكامل خويش ادامه بدهد که بتواند از مواهب الهى اعم از مادى و معنوى، فردى و  اتت و ویتى مى« اجتماعى

بايست احترام اجتماعى انسان که نیاز  ى ايجاد زمینه مناتب جهت تكامل انسان اوال مىبنابراين برا. مند باشد اجتماعى بهره

انسانى که هتك حرمت شود و توهین و تحقیر در مورد او . طایعى و فطرى اوتت حفظ گردد و مورد اهانت و تحقیر وایع نگردد

 ،دمحمدتق ،یزدي مصااح )لزل و يأس خواهد شدروا داشته شود احساس شخصیت نخواهد کرد و از نظر روانى دچار اضطرام، تز

 .(62  صفحه ،1 جلد ،(1931)

رعايت حرمت و شأن انسانها يك اصل مسلم اخالید اتت و هیچ کس حق ندارد به هر دلیلد به شكستن حرمت و کرامت انسانها 

در نگاه اتالم نیز انسانها در هر جايگاه و مویعیت اجتماعد یرار داشته باشند صاحب حرمت و کرامتند و ديگران نمد . ایدام نمايد

 . كسته و به تحقیر انان بپردازندتوانند حرمت و منزلت انان را ش

اتالم، . مورد پذيرش اتالم بوده و در اين باره تأکیدات فراوانى صورت پذيرفته اتت« اصل»احترام انسان در جامعه به عنوان يك 

 )ددان ها حق کرامت و احترام اجتماعىِ انسان را معتار و ضرورى مى ها، دتت کم در رديف تاير مكتب اگر نه بیش از همه مكتب

 .(61  صفحه همان،

فضای مجازی به دلیل . در فضای مجازی که جزء الينفك زندگد بشری حال حاضر مد باشد، بسیار اهمیت دارد توجه به اين اصل

ويژگیهای خاص خود مخصوصا به دلیل امكان تغییر هويت و اتتفاده از هويت مجعول، امكان مناتاد را برای بد اخالید ها و بد 

  .فراهم نموده اتت اخالید ها

 بیان مسئله

 کرامتچیستد  

ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، : مهم ترين انها عاارتند از. کرامت در لغت معاند مختلفد دارد

جوانمردی و مقام، مویعیت، درجه، رتاه، جايگاه، منزلت، نزاهت از فرومايگد و پاک بودن از الودگد ها، احسان و بخشش، 

چنین امده  1«کرامت»اکسفورد، در مورد معنای واژه  در دايره المعارف انگلیسد(  کرامت کلمه ليذ دهخدا، نامه غتل) .تخاوت

گرفته شده و به معنای شرافت، حیثیت، افتخار و اتتحقاق احترام  "Dignitas" از عاارت التیند (Dignity) واژه کرامت»: اتت

  .اتت

 اختالف با تیاتد های نظام اغلب در مفهوم اين به توجه و اتت بشر حقوق تدوين در بنیادين مفهوم ترين ای پايه انساند کرامت

 ،(1931) محمدمهدی،,  محسن تیفد، اتماعیلد، ) .اتت بوده همراه حقویدانان و انديشمندان مدنظر هايد تفاوت و نظرها

 ( "طااطاايد عالمه انديشه در انسان ذاتد کرامت های مولفه"

 یبرخوردار نيا. اتت شده برخوردار ان از اتت، انسان که رو ان از انسان، که اتت دحرمت و ارج» از عاارتد انسان کرامت

 تلب دادم از منزلت نيا زین خداوند دنافرمان و انكار و تيجنا ارتكام با دحت و دارد نه نهايا مانند و نژاد رنگ، ده،یعق باد ارتااط

 ("دانسان کرامت و نيد" ،(1931) م،یرح نوربهار، )« .دشود نم

 کريم  در یرانکرامت  

                                                           
1
 Dignity 
 
 Oxford English Encyclopeida, p.933 
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، اين نشان از (91 هيا بقره، توره ) خداوند انچنان عزت و کرامتد بر انسان یائل اتت که امر مد کند فرشتگان بر او تجده کنند

را در دو نوع کرامت ذاتد و اکتسابد دانسته و مد  علّامه محمدتقد جعفری، کرامت انساند. جايگاه انسان در نزد پرودگار مد باشد

 :نويسد

 :در اتالم دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده اتت که عاارت اتت از

کرامت ذاتد و حیثیت طایعد که همه انسان ها، مادامد که با اختیار خود به جهت ارتكام به خیانت و جنايت بر خويشتن و . 1

 .نكنند، از اين صفت شريف برخوردارندديگران ان را از خود تلب 

کرامت ارزشد که از به کار انداختن اتتعدادها و نیروهای مثات در وجود ادمد و تكاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشد .  

 ،دمحمدتق ،یجعفر عالمه) .ارزش نهايد و غايد انسان به همین کرامت اتت. اين کرامت، اکتسابد و اختیاری اتت. مد شود

 ("دانسان کرامت حق" ،(1912)

توره مؤمنون خداوند متعال ویتد مراحل  11ايات متعددی در یران کريم، دال بر کرامت ذاتد عموم انسانها دارد از جمله در ايه 

پس از اين « ا اخَرَثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقً»رتند  فرمايد و ویتد به مرحله اخر مد   خلقت انسان را از نطفه تا دمیده شدن و نفخ روح مد

، يعند تنخ ديگری «أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اخَرَ»همان طور که یال از ان فرموده بودند « فَتَاَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»: مرحله مد فرمايند

خلقت، خداوند متعال به از خلقت در اين مرحله به وجود مد ايد به خاطر مرتاه وجودی و بلندمرتاه و عالد بودن اين مرتاه از 

لَقَدْ خَلَقْنَا »: فرمايند توره تین مد 1يا در ايه . خودشان أحسن مد فرمايند و خودشان را برای اين نحوه از خلقت مد تتايند

 .براتتد انسان را در نیكوترين اعتدال افريديم[ که]«  الْإِنْسَانَ فِد أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

عَلَد وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِد ادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِد الْاَرِّ وَالْاَحْرِ وَرَزَیْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّاَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ »: مد فرمايدخداوند  12در توره اتراء ايه 

نساند را بر بسیاری از داشتیم که ما نوع ا( بزرگ)را کريم ( انسانها)ما نوع ادم را : خداوند مد فرمايد« کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا

 .مخلویات برتری داديم

اين کرامت يك وجه . از اين ايه اتتنااط مد شود هر کمالد که در ديگر موجودات هست، حدّ اعالی ان در بشر وجود دارد

ت عمومد و کلد دارد که همۀ انسان ها را شامل مد شود؛ از اين رو حتد انسان های مشرک، کافر و فاتق از اين نوع کرام

 :فرمايد عالمه جعفری در خصوص اين ايه مد. برخوردار مد باشند

را ذاتاً مورد تكريم یرار داده و انان را بر مقداری فراوان ( ع)کند که خداوند متعال فرزندان ادم  اين ايه با کمال صراحت اثاات مد

ن کرامت و حیثیت را برای همديگر به عنوان يك به همین دلیل یاطع و صريح، افراد انساند بايد اي. از کاينات برتری داده اتت

عاارت اتت از رابطه بسیار مهم و با ارزش « کرامت ذاتد»منشاء اين . حق بشناتند و خود را در برابر ان حق مكلّف باینند

باشد و  ، مد(3  هيا جر،ح توره)از روح خود دمیديم( انسان)و در او . وَ نَفَختُ فیهِ مِن رُوحِد :خداوندی با انسان که از ايه شريفه

با اين تكريم بسیار با عظمت او را شايسته تجده فرشتگان فرمود و هم چنین منشاء اين کرامت عاارت اتت از صفات و نیروها و 

به اتصاف به کرامت « حیات معقول»اتتعدادهای بسیار با اهمیت که ادمد با به کار انداختن انها و تكاپوی مخلصانه در مسیر 

 .گردد رزشد نائل مدعالد ا

« کرامت ذاتد»شود که افراد انساند به اضافه حق حیات، و تكلیف ديگران به مراعات ان، دارای حق  از اين ايه شريفه اتتفاده مد

باشند و مادامد که خود انسان ان کرامت و حیثیت را به جهت جنايت و خیانت بر خويشتن يا بر ديگران، از خود تلب نكند،  مد

 ،یجعفر عالمه ).گونه که مكلف به مراعات حق حیات يكديگر هستند باشند، همان مكلف به مراعات اين حق مدديگران 

 ("دانسان کرامت حق" ،(1912) ،دمحمدتق

کَالَّذِی يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  ٰ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُاْطِلُوا صَدَیَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى: همچنین خداوند مد فرمايد

وَاللَّهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ  ٰ  شَدْءٍ مِّمَّا کَسَاُوا  ٰ  لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى ٰ  وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا  فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَامٌ فَأَصَابَهُ ٰ  وَالْیَوْمِ الْآخِرِ 

فَمَثَلُهُ  ٰ  يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ کَالَّذِی يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا  ٰ  الْكَافِرِينَیَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُاْطِلُوا صَدَیَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

وَاللَّهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اى اهل  ٰ  شَدْءٍ مِّمَّا کَسَاُوا  ٰ  لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى ٰ  کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَامٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا 

انفاق کند و ( براى جلب توجه ديگران)تاب منّت و ازار تااه نسازيد مانند ان که مال خود را از روى ريا ايمان، صدیات خود را به 

بر روى تنگ صاف ( به جاى انكه در زمین یابلى افشانند)ايمان به خدا و روز ییامت ندارد؛ مثل اين رياکاران بدان ماند که دانه را 



 (ع)روایات معصومین درفضای مجازی براساس آیات قرآن و مت هم نوعاناحترام به کرا اخالقی اصلتبیین 

 

گیاه به جاى گذارد، که نتوانند هیچ حاصلى از  ان بشويد و ان تنگ را همان طور صاف و بىاى ريزند و تند بارانى غاار  غاار گرفته

 (61  هيا بقره، توره). ننمايد( تعادت)و خداوند گروه کافران را راه . ان به دتت اورند

ت و ازاری در پد اين ايه نشانگر ان اتت که خداوند به عزت نفس و حفظ شأن انسان ارزش یائل شده و مد گويد که اگر من

صدیه دادن داشته باشید، ان صدیه هیچ ارزشد نداشته و برايتان تودمند نخواهد بود و منت تمام اثرات صدیه را مانند باراند تند 

نكته جالب ان اين اتت که چنین افرادی در زمره کافران خواهند بود چرا که کسد که به يقین به خدا ايمان . شسته و مد برد

 .نخواهد داشتدارد، ريا 

هم چنین در ايات ديگری بر اين مسئله تأکید شده که ان چه در اتمان و زمین اتت، برای انسان مسخر گشته و يا اين که برای 

ايا مشاهده .  ٰ  هُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَۀً أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ تَخَّرَ لَكُمْ مَا فِد السَّمَاوَاتِ وَمَا فِد الْأَرْضِ وَأَتْاَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَ: او خلق شده اتت

نكرده و نیانديشیدند که به راتتد خداوند ان چه را در اتمان ها و زمین اتت برای شما مسخر تاخته و نعمت های اشكار و 

 (2  هيا لقمان، توره ). پنهان خود را به طور کامل بر شما فرو ريخت

 .ان بر تاير موجودات و مخلویات هستد اتتاينها همه نشان گر کرامت، شرافت و برتری انس

 در روايات کرامت 

» : متذکر گرديده و چنین مد فرمايد( به عنوان کارگزار ان حضرت در مصر)را به زياايد به مالك اشتر کرامت اصل ( ع)امام علد 

با مردم  «إِمَّا أَخٌ لَكَ فِد الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَكَ فِد الْخَلْقِ: هُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِوَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَیْهِمْ تَاُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَکْلَ

مهربان باش و چونان حیوانى درنده مااش که خوردنشان را غنیمت شمارى، زيرا انان دو گروهند يا برادر ديند تو هستند يا 

 (39 مهنا ، الاالغه نهج ).همانندان تو در افرينش

إنّ »:به مالك اشتر که در ابتدای اين بخش به ان اشاره شد، در حديثد ديگر از ايشان مد خوانیم ( ع)عالوه بر نامه حضرت علد 

همراهد کردن پیاده به دناال تواره موجب انحراف و فساد تواره گشته « .مشد الماشد مع الراکب، مفسدة للراکب ومذلّۀ للماشد

 (6 ثيحد ،312 صفحه ،6 جلد ،دکاف اصول ).را تاب مد شودو ذلت و خواری مؤمن 

 .اين حديث نشانگر ان اتت که موالی متقیان تا چه اندازه بر حفظ کرامت انسانها دیت داشته اند

نشانه هاى حكمت ، از . مِنَ الحِكمَۀِ طاعَتُكَ لِمَن فَویَكَ ، وإجاللُكَ مَن فد طَاَقَتِكَ ، وإنصافُكَ لِمَن دونَكَ: همچنین مد فرمايند

 (  31 ثيحد غررالحكم، ).تگذاردن به همتايان ، و انصاف نسات به پايین دتتان ات احترام فرماناردارى از باالدتت ، و

الاته کرامت انسان بر دو نوع اتت، يكد کرامت ذاتد که هر انساند به تاب انسان بودن از ان برخوردار اتت و ديگری کرامت  

  بْنِ  اللَّهِ عَاْدِ  عَنْ: مد خوانیم( ع)در حديث جالاد از امام صادق. به واتطه رفتار و اعمال خود به ان مد رتد اکتسابد که هر فرد

  بْنُ  عَلِدُّ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ  یَالَ  فَقَالَ  ادَمَ بَنُو  أَمْ  أَفْضَلُ  الْمَالَئِكَۀُ  فَقُلْتُ ، السَّالَمُ  عَلَیْهِ  الصَّادِقَ مُحَمَّدٍ  بْنَ جَعْفَرَ  اللَّهِ عَاْدِ أَبَا  تَأَلْتُ:  یَالَ  تِنَانٍ

  ادَمَ بَنِد فِد  کَّبَرَ وَ  عَقْلٍ بِالَ  شَهْوَةً  الْاَهَائِمِ فِد  رَکَّبَ وَ  شَهْوَةٍ بِالَ عَقْالً  الْمَالَئِكَۀِ فِد  رَکَّبَ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ ،  السَّالَمُ  عَلَیْهِ  طَالِبٍ أَبِد

( ع)عاداهلل بن تنان از امام صادق.  الْاَهَائِمِ  مِنَ شَرٌّ فَهُوَ  عَقْلَهُ  شَهْوَتُهُ غَلَبَ  مَنْ وَ  الْماَلَئِكَۀِ  مِنَ خَیْرٌ فَهُوَ  شَهْوَتَهُ  عَقْلُهُ  غَلَبَ  فَمَنْ کِلْتَیْهِمَا

خداوند به فرشتگان فقط عقل داد بدون شهوات، در : فرمود( ع)امام علد: امام پاتخ دادپرتید که مالئكه برترند يا انسانها و 

هر کسد که عقلش بر شهوتش غلاه کند از . حیوانات شهوت بدون عقل افريده و در انسانها عقل و شهوت را به هم امیخته اتت

 (33  صفحه ،31 جلد بحاراالنوار، ) .اتت فرشتگان برتر و هر کسد که شهوتش بر عقلش غلاه کند از حیوانات پائین تر

 گونه های کرامت 

هايد در تطح جهاند  کاربران فضای مجازی همه روزه شاهد حرمت شكند های فردی و اجتماعد هستند که گاها در بازتام

 :اين توهین ها را مد توان با عناوين ذيل دتته بندی کرد. دارند

 توهین به انسانها

 تهمت و افترا زدن

 غیات ديگران

 تمسخر افراد

 توهین به انسانها
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اين روزها بسیار ان هستیم، صفحات  يكد از هنجارشكند های تاتف بار در فضای مجازی، فحاشد و توهین به افراد اتت که 

 های اجتماعد جوالنگاه حرکت تخیفد اتت که با زيرپا گذاشته شدن اصول اولیه ادم و نزاکت اجتماعد تعريف و معنا شاكه

  .شود مد

نیز دشنام دادن را تاب ( ص)، پیامار اکرم 1توره انعام ناتزا گويد ان هم به دشمنان الهد را نهد مد کند 123خداوند در ايه 

 انها میان در کار اين با که نگويید، ناتزا مردم بَینَهُم؛به العَداوَةَ فَتَكتَسِاُوا الناسَ تَسُاُّوا ال: فزوند دشمن در میان مردم مد داند

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّۀَ عَلَى کُلِّ فَحَّاشٍ  : فرمايند همچنین مد( 9 ثيحد ،962 صفحه ،  جلد ،دکاف اصول). کنید مى پیدا دشمن

باکى ندارد چه گويد و چه خداوند بهشت را بر هر فحّاش بد زبان بى شرمى که .  لَا يُاَالِد مَا یَالَ وَ لَا مَا یِیلَ لَه -ءٍ یَلِیلِ الْحَیَاءِ بَذِی

کرد  در جنگ صفّین به تربازان خود توصیه مد( ع)حضرت علد ( 9 ثيحد ،9 9 صفحه ،  جلد همان،) .شنود، حرام کرده اتت

و در ( 26  کالم الاالغه، نهج)که به پیروان معاويه دشنام و ناتزا نگويند، بلكه تیمای انان را مطرح کنند که بهتر از دشنام اتت 

 (9   صفحه غررالحكم،) .های پست بدگويد و بدزباند اتت تُنَّه اللِئامِ یُاحُ الكاَلم؛ تنت و منش انسان: حديثد مد فرمايند

ناتزاگويد و توهین به انسانها حتد افرادی که عمال به دشمند با خدا مد پردازند، امری مذموم در تعالیم اتالمد مد باشد، لیكن 

بسیاری از کاربران دنیای مجازی از اين روش . مجازی رواج داشته و متاتفانه رو به گسترش مد باشد اين امر ناپسند در فضای

ها و نظرات توهین امیز  کنند و در یالب درج کامنت ناپسند برای تخريب اشخاصد که مورد عالیه و پسندشان نیستند، اتتفاده مد

 .به بازی مد گیرندزنند يا حتد ابرو و حیثیت فردی را  دتت به انتقاد مد

از جمله موارد تاتف بار در اين خصوص مد توان به هجوم تعداد زيادی از کاربران به صفحه شخصد افراد و توهین و فحاشد به 

مثال عدم رضايت از عملكرديك داور در يك مسابقه فوتاال موجب مد گردد صدها . منظور اعالم ناراحتد خود از ان فرد مد باشد

الاته با کمال تاتف بايد گفت که کاربران . فحات مربوط به ان فرد از کلمات و عاارات ناشايست اتتفاده نمايندهزار نفر در ص

حتد در يك مورد در يك بازی . ايراند در انجام چنین اعمال ناشايستد شهرت جهاند پیدا کرده و بارها اين کار را تكرار کرده اند

يك بازيكن از يك تیم بر روی بازيكند از تیم ديگر که امری متداول در حین بازی مد بین دو تیم غیر ايراند، به دلیل خطای 

بازتام چنین مسائلد . باشد، در يك حرکت غیر اخالید، چندين هزار کاربر ايراند به صفحه فرد خطاکننده رفته و فحاشد کردند

 .موجب تخريب وجهه بین المللد کشور اتالمد و مذهاد مد گردد

 روش شناسی

با مطالعه اتناد و کتب مذهاد و همچنین . اين پژوهش با توجه به نوع موضوع و متغیرهای پژوهش از نوع تطایقد مد باشد

از یران کريم و مطالعه ايات و روايات و انطااق ايات یران با مفاهیم جامعه شناتد و مفاهیم اجتماعد کرامت تفسیرهای متفاوت 

مفاهیم جامعه شناتد، اتیب های اجتماعد، یران و )ای اين کار ابتدا به دتته بندی کتب بر. و فضای مجازی پرداخته شده اتت

پرداخته شد و تپس پاراگراف های مرتاظ با متغیرهای پژوهش شناتايد و دتته بندی شد و در نهايت ( تفسیرها و کتب مذهاد 

يت با ايات یران کريم و تفسیرهای ان مطابقت داده مفاهیم کلیدی از دل تنجه های حاصل شده از مرحله یال اتتخراج و در نها

 . شد

 یافته ها 

 تهمت و افترا زدنيافته های پژوهش از مفهوم 

بگويد به عاارت ديگر چیزی را به دروغ به  دروغ غیر به چیزی که راضد نیست حق در انسان عاارتست از اينكه افتراء و بهتان

و عمل زشتد نشده به انجام ان متهم کند و يا عیب و نقصد را که در او نیست به او  گناه ديگری نسات دهد و شخصد که مرتكب

یران  اتت و در گناهان کایره بهتان و تهمت از. بچسااند و فرید نیست که اين نسات دروغ در حضور او باشد يا در غیام

 .شديدی برای ان ذکر گرديده که به ان اشاره خواهد شد عذام ، ونهد به شدت از ان مجید
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ايد و انسان در وایع  هم بشمار مد غیات در حقیقت بهتان بدترين نوع دروغ اتت و چنانچه اتهام شخص در غیام وی باشد

انست که او را متهم به ارتكام گناهد  مؤمن در حق برادر ظلم ترين مرتكب دو گناه شده اتت يكد دروغ و ديگری غیات و بزرگ

جوامع  بهتان باصطالح همین برچسب زدن به اين و ان اتت که متاتفانه همواره در. کند که هرگز انرا انجام نداده اتت

 1.مطرح بوده و امروزه نیز بزرگترين ابزار دشمنان و مخالفان اتت بشری

لیكن به . همانگونه که گفته شد، تهمت نوعد دروغ اتت و تمام موارد گفته شده در مورد دروغ، در مورد تهمت نیز وارد اتت

 .همیت و زشتد عظیم تهمت، به عنوان يك اصل دوری از ان را اورده ايمدلیل تاکید بر ا

 :تهمت دو صورت دارد

داند که ان شخص دارای اين عیب  دهد يعند مد تهمت زننده با علم و اگاهد، گناه يا عیاد را به شخصد نسات مد: الف و افتراء

دهد و حتد گاهد خود او مرتكب عمل زشتد شده ولد  نسات مد نیست و يا اين گناه از او صادر نشده اتت مع الوصف ان را به او

 .دهد، که در اصطالح به ان افتراء گويند برای نجات خود از گرفتاری و فرار از مجازات انرا به ديگری نسات مد

بهتان دهد که در اصطالح به ان  تهمت زننده بدون علم بلكه از روی ظن و گمان چیزی را به شخصد نسات مد: م و بهتان

شود هر کاری که از ديگران صادر شود انرا  ی بهتان همان توء ظن و بدبیند نسات به ديگران اتت که موجب مد ريشه. گويند

  .ها بخاطر نااگاهد و توء ظن اتت و اکثر تهمت. حمل بر فساد و بدی کند

برداشتى خوم و . یابل تفسیر و برداشت اتتشود، به دو گونه  هر رفتارى از مجموعه رفتارهاى انسان که در جامعه پديدار مى

کند که الاته اين برداشت،  در تهمت، انسان از رفتار، گفتار يا حالت ديگرى، برداشت بد و منفى مى. مثات و برداشتى بد و منفى

ر، صفات درونى و شود و گاه از ان رفتا گردد به اين معنا که خود رفتار، ناپسند و ناشايست تلقى مى گاه به خود رفتار باز مى

شود بى ان که خود رفتار بد و ناپسند باشد که در اين صورت، رفتار، فقط به منزله اينه و نماى ان  هاى ناپسند برداشت مى ويژگى

شود تا  شود؛ يعنى گاه تهمت درباره زشتى ذات عمل و خود رفتار اتت و گاه عمل و رفتار پلى یرار داده مى صفت درونى گرفته مى

ها در روابط بین فردی به  تهمت و بهتان از افاتد هستند که اثر تخرياد ان .هاى درونى به شخص نسات داده شود ز زشتىبرخى ا

های  توان گفت نابود کننده روابط اجتماعد و ناپسندترين بیماری ای که مد گونه های گفتاری اتت به مراتب بیشتر از ديگر اتیب

ها در تاك زندگد اتالمد  گونه اتیب کند اين م برای ما از زندگد در دنیا واخرت ترتیم مدزبان هستند و براتاس انچه که اتال

 .جايد ندارد

در اجتماعد که افراد ان، به خود حق . شود روشن اتت که اگر چنین کاری در جامعه رايج شود، امنیت و ابروی افراد تهديد مد

کنند، پیوتته  ناروا به انان بدهند، اعضای ان، احساس امنیت و ارامش نمدهای دروغ و  بدهند که به ديگران تهمت بزنند و نسات

چنین افرادی  .نهد کنند و با اين وضع، جامعه رو به ويراند مد برند، نسات به هم احساس بدبیند مد تر مد در اضطرام به

ته باشند و در راه تحقق اهداف اتالم با هم زيستدِ خوبد داش توانند همكاری، همیاری و هم توانند با هم مهربان باشند و نمد نمد

 9.تالش کنند

و کسد که خطا .  وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیئَۀً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُاِینًا:  یران تهمت را گناهد اشكار مد داند

 ( 11 هينساء،ا توره). ازد بار بهتان و گناه اشكاری بر دوش گرفته اتتيا گناهد مرتكب شود تپس بیگناهد را متهم ت

و انها که مردان و زنان با ايمان را به خاطر کاری . اوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَاُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُاِینً

 (33 هيا احزام، توره ).اند  دهند متحمل بهتان و گناه اشكاری شده اند ازار مد  ندادهکه انجام 

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ تَیَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّۀٌ فِد الْحَیَاةِ الدُّنْیَا : تهت موجب خشم الهد و ذلت در زندگد دنیايد خواهد شد

انتخام کردند به زودی خشم پروردگار و ذلت در زندگد دنیا به انها ( معاود خود)انها که گوتاله را . ی الْمُفْتَرِينَوَکَذَلِكَ نَجْزِ

 ( 13 هيا اعراف، توره ).دهیم بندند کیفر مد افترا مد( بر خدا)رتد، و اينچنین کساند را که  مد
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ذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِمَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِمَ لَا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِمَ هَ

کند نگوئید اين حالل اتت و ان  بخاطر دروغد که زبانهای شما توصیف مد ﴾111﴿ مَتَاعٌ یَلِیلٌ وَلَهُمْ عَذَامٌ أَلِیمٌ ﴾116﴿ يُفْلِحُونَ

بهره کمد در اين دنیا نصیاشان (116. )بندند رتتگار نخواهند شد ، تا بر خدا افترا بانديد، کساند که به خدا دروغ مدحرام

 (111-116 اتيا ، نحل توره )(111. )شود، و عذام دردناکد در انتظار انها اتت مد

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِد : تاعات تهمت صرفا در دنیا ناوده و موجب عذام اخروی نیز خواهد شد

تازند در دنیا و اخرت  متهم مدو مؤمن را ( از هر گونه الودگد)کساند که زنان پاکدامن و بیخار .  الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَامٌ عَظِیمٌ

 (9  هينور،ا توره). از رحمت الهد بدورند، و عذام بزرگد در انتظارشان اتت

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ  ﴾33﴿ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَیُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا یُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ 

بگو ايا روزيهائد را که خداوند بر شما نازل  ﴾62﴿ عَلَى اللَّهِ الْكَذِمَ يَوْمَ الْقِیَامَۀِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

بنديد؟  ايد بگو ايا خداوند به شما اجازه داده يا بر خدا افترا مد  را حرام کردهکرده مشاهده کرديد که بعضد از انرا حالل و بعضد 

انديشند؟ خداوند  روز رتتاخیز چه مد( مجازات)بندند درباره  انها که بر خدا افترا مد( 33(. )کنید و پیش خود تحريم و تحلیل مد)

 (62-33 اتيا ونس،ي توره )(62)کنند  نمد نسات به همه مردم دارد، اما اکثر انها تپاتگزاری( و بخشش)فضل 

توره نور از گمان بد بر حذر مد دارد و اين که مسئله ای را بر اتاس ظن و گمان خود مطرح نكنید و  13تا  11خداوند در ايات 

ید، گناهد بر نكته ديگر اين ايات اين اتت که گمان ماريد چون شما صرفا نقل یول مد کن. شنیده ها را بدون يقین تكرار نكنید

  1.شما نیست، بلكه شما نیز در اين گناه بزرگ تهیم بوده و عوایب گناه دامنگیر شما نیز خواهد بود

نَّارٍ حَتَّد من بَهَّتَ مُؤمِناً أو مُؤمِنَۀً أو یَالَ فِیهِ مَا لَیسَ فِیهِ أیَامَهُ اهللُ تَعَالد يَومَ القِیَامَۀِ عَلَد تَلٍّ مِن : مد فرمايند( ص)رتول اکرم 

هر کس به مرد يا زن مؤمن بهتان زند يا درباره او چیزی بگويد که از ان ماراتت خداوند در روز رتتاخیز وی . يَخرُجَ مِمَّا یَالَهُ فِیهِ

 (131 صفحه ،13 جلد بحاراالنوار، ).را بر تلّد از اتش نگه دارد تا از حرف خود درباره او برگردد

 ) .الاُهتَانُ وَ العُدوَانُ، وَ اللَّغوُ، وَ اَللَّهوُ،: فَأَربَعَۀٌ الفَاتِقِ عاَلمَۀُ أَمَّا وَ...  :از نشانه های انسان فاتق مد داندهمچنین ايشان بهتان را 

 (2 1 صفحه ،1 جلد همان،

 غررالحكم، .)مانند ان نیستهیچ ویاحتد . کَالاُهتِ یحَۀَ ال :و مد فرمايد  نیز بهتان را بزرگ تر از اتمان دانسته( ع)حضرت علد 

 (1193 ثيحد

هر کس به برادر ديند خود تهمت زند حرمتد میان ان دو   .مَن اِتَّهَمَ أخَاهُ فد دِينِهِ فَال حُرمَۀَ بَینَهُمَا: مد فرمايد( ع)امام صادق  

 (961 صفحه ،  جلد ،دکاف اصول) .ماند به جا نمد

. إذَا اِتَّهَمَ المُؤمِنُ أخَاهُ اِنمَاثَ اإليمَانُ مِن یَلاِهِ کَمَا يَنمَاثُ المِلحُ فد المَاءِ : رمايدايشان درخصوص اثر تهمت در یلب انسان مد ف 

 (همان ).شود خود تهمت زند، ايمان در یلب او ناپديد مد شود همچنان که نمك در ام حلّ مد( ديند)هرگاه مؤمن به برادر 

که مؤمنان بايد همه اعضای جامعه خود را، که افراد مؤمنند، يكد بدانند و همگان  ه اينتوره نور تعایر بسیار لطیفد دارد ب  1ايه 

پسندند، درباره انان هم نپسندند؛ زيرا گمان بد بردن درباره ديگر مؤمنان را  را از خود حسام کنند و هرچه را که درباره خود نمد

 .گمان بد درباره خودشان بر شمرده اتت

برد و از حیثیت و ابروی خويش به تختد  وضع خودش برای خودش روشن اتت، به خود گمان بد نمد طور که پس مؤمن همان

بنابراين، نخستین وظیفه مؤمن در . کند، بايد به مؤمنان ديگر نیز گمان بد نارد و از حیثیت ايشان به تختد دفاع کند دفاع مد

                                                           
1
ی تَوَلَّى کِاْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَامٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَاُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْاَۀٌ  

لَوْلَا جَاءُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَۀِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  ﴾ 1﴿ مْ خَیْرًا وَیَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُاِینٌلَوْلَا إِذْ تَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِ ﴾11﴿ عَظِیمٌ

إِذْ  ﴾11﴿ ةِ لَمَسَّكُمْ فِد مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَامٌ عَظِیمٌوَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِد الدُّنْیَا وَالْآخِرَ ﴾19﴿ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

ا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ وَلَوْلَا إِذْ تَمِعْتُمُوهُ یُلْتُمْ مَ ﴾13﴿ دَ اللَّهِ عَظِیمٌتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَاُونَهُ هَیِّنًا وَهُوَ عِنْ

وَيُاَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ  ﴾11﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ﴾16﴿ بِهَذَا تُاْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِیمٌ

 13-11نور، ﴾13﴿ حَكِیمٌ
 
 (91 فحه، ص13 لد، جبحاراالنوار).اَلاُهتَانُ عَلَد الاَرِئِ أعظَمُ مِنَ السَّمَاءِ 



 (ع)روایات معصومین درفضای مجازی براساس آیات قرآن و مت هم نوعاناحترام به کرا اخالقی اصلتبیین 

 

دومین وظیفه او اين .بگويد که اين يك تهمت و افترای اشكار اتت را تكذيب کند و با یاطعیت برابر چنین جرياند ان اتت که ان

 ،(1931) ناصر، ،یرازیش مكارم ) .اتت که به گسترش ان دامن نزند و شايعه پراکند نكند و بداند که اين کار گناه تنگیند اتت

 (13  صفحه توم، جلد

 :مجتاد تهراند به شرح ذيل امده اتت... ا الهد ايت ها تاعاتد دارد که در کتام اخالق اما اثار بهتان و تهمت به انسان

 (2  هيا نساء، ) .از نظر یران دادن هر گونه نسات ناروا در هر شكل و یالاد بويژه بهتان يك گناه اشكار اتت: گناه اشكار

 هيا نحل، ) .شده اتتاز انجا که نسات ناروا گناه اتت، از نظر شرعد حرام بوده و مرتكب ان نیز مرتكب حرام : ارتكام حرام

116) 

های ناروا حتد اگر از نظر گوينده ان درتت باشد، به دلیل انكه اثاات نشده، از مصاديق دروغ بوده و اثار دروغ  چنین نسات: دروغ

 .شود بر ان بار مد

 93 اتيا ونس،ي)  .ن اتتموجب یرار گرفتن در زمره تتمگران و ظالما( ص)از نظر یران، نسات ناروا دادن به ويژه به پیامار: ظلم

 (93 و

 اتيا ونس،ي)  .شود و بدفرجامد پاداش ان اتت زند بايد بداند که به ترانجام بدی دچار مد کسد که نسات ناروايد مد: بدفرجامد

 (93 و 93

 (9  هيا نور، ؛1  و 1  اتيا نحل، ) .نسات دهنده ناروا گرفتار عذام اخروی خواهد شد: عذام اخروی

 (2 نساء، ايه . )گیرد دهد از توی خداوند مورد توبیخ یرار مد که به ديگری بويژه همسرش نساتد ناروا مدکسد : توبیخ

شود که اين  در اين ايات بیان مد( 1و  6نور، ايات . )کند دهند لعن و نفرين مد خداوند کساند را که نسات ناروا مد: لعن و نفرين

 .نیا و اخرت خواهد شدلعن و نفرين الهد دامنگیر تهمت زنان در د

شود و بر نسات دهنده به عنوان مجرم کیفرهای  های ناروا از نظر حقوید جرم تلقد مد برخد از نسات: جرم و اجرای حدود

فرمايد که افترا به زن عفیف بدون داشتن  توريه نور مد 1خداوند در ايه . شود مشخص شده در یانون از جمله حدودجاری مد

 .دن به هشتاد تازيانه اتتشاهد، تاب محكوم ش

 نور، ) .افترا به زنان عفیف، در پد دارنده عدم پذيرش گواهد و شهادت شخص افترا زننده در محاکم خواهد شد: عدم یاولد گواهد

 (1 هيا

نور، ايه ). گردد شود و احكام فاتق بر وی بار مد افترا به زنان عفیف بدون داشتن شاهد، تاب فسق شخص افترا زننده مد: فسق

لهو، ( اشتغال به: )اللهو، و للغو، و العدوان، و الاهتان؛ فاتق چهار نشانه دارد: و اما عالمه الفاتق فاربعه: فرمايد نیز مد( ص)پیامار( 1

 (2 1صفحه ،1 جلد بحاراالنوار، ) .لغو، دشمند و بهتان

امام . شود ذوم شدن ايمان و از دتت رفتن ان مد هر گونه نسات ناروايد به ديگری به ويژه مومنان موجب: ذوم شدن ايمان

رود، همچنانكه نمك در ام، ذوم  هرگاه مومن به برادر ديند خود تهمت بزند، ايمان در یلب او از میان مد: فرمايد مد( ع)صادق

 (961صفحه ، جلد ،دکاف اصول ) .شود مد

ها را  ها و حرمت زند حريم کسد که نسات ناروا مد. شود ها با مراعات حقوق يكديگر در جامعه حفظ مد حريم: شكند حرمت

من اتهم اخاه فد دينه فال حرمه بینهما، هر کس به »: فرمايد مد( ع)امام صادق. گذارد شكند و احترامد برای خود و ديگری نمد مد

 (همان ) .«ماند برادر ديند خود تهمت زند حرمتد میان ان دو به جا نمد

پیامار اتالم . زند بايد خود را اماده کند تا در دوزخ بر تلد از اتش بايستد و بسوزد ات ناروا مدکسد که نس: در تلد از اتش

کسد که به مرد يا زن با ايمان تهمت بزند و يا درباره او چیزی بگويد که در او نیست، خداوند در روز ییامت او را بر : فرموده اتت

 (131صفحه ،13جلد بحاراالنوار، ) .فته اتت درايددهد تا از مسئولیت انچه گ تلد از اتش یرار مد

بلد يا : ايا به شما خار بدهم که بدترين مردم کیست؟ گفتند: پیغمار اکرم يك ویت در حضور اصحام فرمود: بدترين مردمان

. خواهد خودش مد کند و هر چه دارد تنها برای بدترين مردم ان کسد اتت که خیر خودش را از ديگران منع مد: فرمود... . ا رتول

خواهید به شما بگويم از اين بدتر  ايامد: حضرت فرمود. حاضران گمان کردند با اين مقدمه ديگر بدتر از اين افراد کسد نیست

ايا : بعد فرمود. خیال کرديم بدتر از اين گروه دوم ديگر کسد نیست: اصحام گفتند. کیست؟ صنف ديگری را ذکر فرمود



 (ع)روایات معصومین درفضای مجازی براساس آیات قرآن و مت هم نوعاناحترام به کرا اخالقی اصلتبیین 

 

بدتر از اين افراد، : را به شما بگويم کیست؟ گفتند از اين بدتر هم مگر هست؟ انگاه صنف توم را فرمودخواهید از ان بدتر  مد

 (همان ) .اينجا ديگر حضرت تویف کرد، يعند بدتر از اينها ديگر وجود ندارد. مردمان بدزبان فحاش تهمت زن و ابروبرند

 (1193ثيحد  غررالحكم، ) .«شرمد و ویاحتد چون بهتان زدن نیست بد الیحهًْ کالاهت؛ هیچ»: فرمايد مد( ع)امام علد: شرمد بد

گناه  الاهتان علد الاری اعظم من السماء؛ بهتان زدن به ادم بد»: فرمايد مد( ع)امیرمومنان امام علد: ترين جرم تر و تنگین بزرگ

 (91صفحه ،13جلد بحاراالنوار، ) .«بزرگتر از اتمان اتت

من رمد الناس بما فیهم رموه بما لیس فیه؛ هر کس به مردم عیاد را نسات دهد »: فرمايد مد( ع)امام تجاد: ابتال به بدتر از ان

 (162صفحه ،13جلد همان، ) .«که دارند؛ مردم به او عیاد را که ندارد؛ نسات دهند

زاوارترين مردم به تهمت کسد اتت اولد الناس بالتهمهًْ من جالس اهل التهمهًْ؛ ت»: فرمايد مد( ص)پیامار خدا: بدترين همنشین

 (3 صفحه ،.(ق.ه1123) ،دعل محمدبن ه،يبابو ابن ) .«که با متهمان و افراد مظنون همنشیند کند

هرکس به مرد يا زن مومن بهتان زند خداوند در روز رتتاخیز او رادر : فرموده اتت( ع)امام صادق: های دوزخیان گرفتار چرک

 .خود را پس گیردطینت خاال نگه دارد تا حرف 

ايماند گرفتاری به  هايد دارد، نشانه ايمان ترک تهمت و نشانه بد ای اتت، امور باطند نشانه برای هر چیزی نشانه: ايماند نشانه بد

 المؤمن ال يغش اخاه، و ال يخونه، و ال يخذله، و ال يتهمه؛ مومن با برادر مومنش فرياكاری: فرموده اتت( ع)امام علد. تهمت اتت

 ،دمجتا ،دتهران ( )119صفحه ، جلد بحاراالنوار،) ..زند تازد و به او تهمت نمد ورزد و او را خوار نمد کند و به او خیانت نمد نمد

(1933)) 

بر اتاس یران اتهام و افترا به خدا اثاری . گاهد فرد ایدام به زدن تهمت زدن به خدا مد نمايد که از مذموم ترين تهمت هاتت

؛ انعام، 39اعراف، ايه )، زيانكاری و تااهد ( 13اعراف، ايه )، ذلت و خواری (11يونس، ايه )گرفتن در رديف مجرمان یرار   چون

، (1 عمران، ايه  ال)، فريفتگد ( 13اعراف، ايه )، خشم و غضب الهد (1 ؛ انعام، ايه 131عمران، ايه  ال)، ظلم و تتم (112ايه 

؛ يونس، ايه 1 انعام، ايه )، محرومیت از رتتگاری (111و  112انعام، ايات )، گمراهد (91ايه  ؛ اعراف،19و   1مائده، ايات )کفر 

 .دارد( 92؛ توبه، ايه 61مائده، ايه )و لعن و نفرين الهد ( 1، صف، ايه 111و  112انعام، ايات )، محرومیت از هدايت (11

خواتته يا ناخواتته مسائلد از زندگد شخصد خود را به اشتراک امروزه دتترتد به فضای مجازی بسیار اتان اتت و کاربران 

شوداين نیز بر میگذارند يا اينكه برخد از اطالعات شخصد افراد با اغراض مختلفد چون ابروريزی به تریت میرود و منتشر مد

 . اتاس شايعه ای تهمت های ناشايستد و اشخاص زده مد شود

برخد نیز برای ترگرمد يا به دلیل ضعف فرهنگد . جامعه يا افراد مشهور ديگر تهمت میزنندگروهد با مقاصد گوناگون به بزرگان 

به تهمت زدن به افراد معمولد يا حتد ضعیف مد پردازند يا به گونه ای عمل مد کنند که زمینه تهمت زدن به اين افراد فراهم 

ی مجازی رعايت کنند و از تكرار تهمت خطام افراد معمولد يا کاربران با الگو گرفتن از یران بايد مفهوم تقوا را در فضا. شود

 .ضعیف نیز خودداری کنند

هرچند درخصوص تهمت و افترا مد توان ایدام یانوند کرد و با ابزارهای فعلد در فضای مجازی اثاات اين که اين عمل از چه 

های زشت اين عمل و اشاعه فرهنگ صحیح کسد ترزده اتت، خیلد دشوار نمد باشد، لیكن فرد مد بايست به علت پیامد

 .اتالمد ایدام به اين عمل ننمايد

 غیات ديگران

غیات ان اتت که انسان پشت تر کسى که عیب و عملش پوشیده اتت تخنى بگويد که اگر به گوش او »: گويد صحاح اللّغه مى

 .«برتد ناراحت شود

باز گويى ( پشت تر او)شود  شدن ان ناراحت مى ى را که از فاشغیات ان اتت که عیوم پنهانى کس»: گويد مصااح المنیر مى

 .«کنى

داللت دارد بر اين که ( علیهم السالم)مرحومه شیخ انصارى از بعضى از بزرگان علما نقل کرده اتت که اجماع و اخاار معصومین

 ،(1931) ناصر، ،یرازیش مكارم). چیزى بگويى که اگر بشنود ناراحت شود( در پشت ترش)حقیقت غیات ان اتت که از ديگرى 

 (121 صفحه ،9 جلد ،(ع) طالبیاب بن دعل امام انتشارات یم، یران، در اخالق
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 :غیات بر چند یسم اتت

 .نقص برادر مؤمنش را به ديگری بگويد انسان يعند: گفتاری

 .يعند عیوم مسلماند را بنويسند و يا در مجلّه و روزنامه منتشر کنند: نوشتاری

ها اشاره به نقص کسد کند که اين را  مثل راه رفتن شایه اعرج يا به چشم و ابرو و حرکت دتت و تر و امثال اين: کرداری

 .محاکات گويند

يا تعد در  .رياتت يا به حب .ظلمه نشیند تال نكرد به همالحمد للّه که خدا ما را ما: که گويد ، مثل اينکنايه غیات به: کنايد

ها کنايه به شخصد باشد که  و غرض از اين. شرمد يا خدا ما را محافظت کند از بد. شرمد نعوذ باهلل از بد: يا بگويد .مال تحصیل

کند و مذمت  او را مد مدح به صلحا، ابتدا تشاّه و ريا و بسا که چون خواهد که غیات کسد را کند از راه. مرتكب اين اعمال باشد

صد بود و روزگار او را نیز مثل ما کرد و از دتت شیطان فالن شخص چه بسیار خوم شخ: گويد کند چنانچه مد خود را نیز مد

انصافد و  و طوری بگويد که کنايه از بد! و ارزان فروشد اتت! انصاف که بگويد فالن کاتب ادم خوش خالصد نیافت و يا اين

 .فروشد فرد مورد نظر باشد گران

زدن به کسد اتت که دارای  الن عمل نیستم و نظرش گوشهکه بگويد الحمد للَّه من ماتال به فالن چیز و يا ف مثل اين: تعريض

 .فالن چیز يا فالن عمل اتت

حضرت . زند بر عايشه وارد شد چون بیرون رفت عايشه با دتت خود اشاره کرد که اين کوتاه اتت»: مروی اتت که: ای  اشاره

 1 «.فرمود که غیات او را کردی

 امَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: ه، غیات کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشایه کرده اتتیران جهت بیان اندازه زشتد و بزرگد اين گنا

 فَكَرِهْتُمُوهُ مَیْتًا أَخِیهِ لَحْمَ يَأْکُلَ أَنْ أَحَدُکُمْ أَيُحِبُّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ يَغْتَبْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کَثِیرًا اجْتَنِاُوا

[  ديگران کار در] و اتت، گناه گمانها از بعضى که چرا کنید، پرهیز گمانها از بسیارى از مؤمنان اى.  رَحِیمٌ تَوَّامٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا

 که بخورد، را اش مرده برادر گوشت که دارد خوش شما از کدام هیچ ايا نكند، غیات ديگر بعضى از شما از بعضى و مكنید، تجسس

 .( 1 هيا حجرات، توره ) اتت مهربان پذير توبه خداوند گمان بى که کنید پروا خداوند از و داريد، تنفر ان از

ترمايه بزرگ انسان در زندگى حیثیت و ابرو و شخصیت او اتت ، و هر چیز ان را به خطر بیندازد »: در تفسیر نمونه مد خوانیم

که جان او را به خطر انداخته باشد، بلكه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر محسوم مى شود، و اينجااتت مانند ان اتت 

يكى از فلسفه هاى تحريم غیات اين اتت که اين ترمايه بزرگ بر باد نرود، و . که گاه گناه ان از یتل نفس نیز تنگین تر اتت

 .ار نسازد، و اين مطلاى اتت که اتالم ان را بااهمیت بسیار تلقى مى کندحرمت اشخاص در هم نشكند، و حیثیت انها را لكه د

مد افريند، پیوندهاى اجتماعى را تست مى کونود، تورمايه اعتماد را از بین مى برد، و پايه هاى  نكته ديگور اينكه غیات بد بینى

كپارچگى جامعه اتالمى و انسجام و اتتحكام ان مى دانیم اتالم براى مساءله وحدت و ي .تعاون و همكارى را متزلزل مى تازد

اهمیت فوق العاده اى یائل شده اتت ، هر چیز اين وحدت را تحكیم کند مورد عالیه اتالم اتت ، و هر چیز ان را تضعیف نمايد 

پاشد، و گاه بذر کینه و عداوت را در دلها مى  از اينها گذشته غیات.  منفور اتت ، و غیات يكى از عوامل مهم تضعیف اتت

خالصه اين که اگر در اتالم غیات به عنوان يكى از بزرگترين گناهان کایره  .ترچشمه نزاعهاى خونین و یتل و کشتار مى گردد

 (13  صفحه ،   جلد نمونه، ریتفس ) «. شمرده شده به خاطر اثار توء فردى و اجتماعى ان اتت

 :نقل شده اتت که به برخد از انها اشاره مد کنیم( ع)روايات فراواند نیز در یاح عمل غیات از معصومین 

 (1111 ثيحد غررالحكم،).کننده اتت غیات مانند غیات، شنونده . السامِعُ لِلغِیاَۀِ کالمُغتامِ: امام على علیه السالم 

و تخن چینى  غیات از . النَّمیمَۀَ تُوجِبُ عَذامَ القَارِاِحذَرِ الغِیاَۀَ و النَّمیمَۀَ ؛ فإنّ الغِیاَۀَ تُفطِرُ ، و : پیامار خدا صلى اهلل علیه و اله 

 (11 ثيحد ،61 صفحه ،6 جلد بحاراالنوار، ).مُفطر اتت و تخن چینى موجب عذام یار مى شود غیات حذر کنید؛ زيرا

 (161 حكمۀال ، الاالغۀ نهج ).کردن، کار شخص ناتوان اتت غیات . الغِیاَۀُ جُهدُ العاجِزِ : امام على علیه السالم

                                                           
1
 (اخالید_رذيله)_غیات/ http://wikifeqh.irتايت دانشنامه حوزوی،  

http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%91%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%D8%AD
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 غررالحكم، ).نگه دارد غیات خردمند کسى اتت که زبان خود را از.  العایِلُ مَن صانَ لِسانَهُ عَنِ الغیاَۀِ: امام على علیه السالم 

 (1333 ثيحد

 (3 91 ثيحد همان، ).کننده اتت غیات منفورترينِ افريدگان نزد خدا . أبغَضُ الخَالئقِ إلَى اللّهِ المُغْتامُ: امام على علیه السالم 

 ،999 صفحه ،3 جلد بحاراالنوار، ).کند غیات ملعون اتت کسى که از برادرش . مَلعونٌ مَنِ اغتامَ أخاهُ: امام کاظم علیه السالم

 (13 ثيحد

 (333 ثيحد غررالحكم، ).کردن، نشانه منافق اتت غیات . الغِیاَۀُ ايَۀُ المُنافِقِ:امام على علیه السالم

 (919 ثيحد همان، ).کننده، نكوهیده و بى اعتاار اتت غیات ادم عیب گو و . الهَمّازُ مَذمومٌ مَجروحٌ:علیه السالم امام على 

 (111 ثيحد همان، ).و بدگويى مى شود غیات دروغ، باعث . الكذمُ يُوجِبُ الوَییعَۀَ: امام على علیه السالم 

مطمئنا زشتد اين عمل در . شتار، صوت و ويدئو کاربران مرتكب غیات شونددر فضای مجازی ممكن اتت با اتتفاده از امكانات نو

لذا مد بايست . فضای مجازی به مانند دنیای وایعد بوده وگاه همانگونه که در مقوله تهمت بیان شد، دامنه ان وتیع تر باشد

 .  ه گناه کایره غیات دامنگیرمان نشودنهايت دیت در ارتااطات و تاادل اطالعات در فضای مجازی نمود، تا خواتته و ناخواتت

 تمسخر افراد

در تفسیر . يكد از ناپسندترين صفات اخالید، تمسخر و طعنه زدن به ديگران اتت که ريشه در تكار و خود بزرگ بیند دارد

اين که : عاارت اتت ازاتت، به معناى اتتهزا بوده، و اتتهزا  "يسخر"که مادأ اشتقاق کلمه  "تخريه"المیزان میخوانیم، کلمه 

انسان چیزى بگويد که با ان، کسى را حقیر و خوار بشمارد، حال چه اين که چنین چیزى را به زبان بگويد و يا به اين منظور 

اى کند، و يا عمال تقلید طرف را در اورد، به گونه ای که بینندگان و شنوندگان به طور طایعد از ان تخن، يا اشاره و يا  اشاره

 (1 9صفحه ،13 جلد زان،یرالمیتفس) .د، بخندندتقلی

اين عمل که عمدتا با هدف تخريب و ترور شخصیت افراد ويا جلب توجه انجام مد گیرد، در اتالم بسیار مورد نكوهش یرار گرفته 

مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ  نْ يكونُوا خَیراًيا أَيهَا الَّذينَ امَنُوا ال يسْخَرْ یَوْمٌ مِنْ یَوْمٍ عَسد أَ: خداوند در اين خصوص مد فرمايد. اتت

 الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يتُبْ فَأُولئِك هُمُ عَسد أَنْ يكنَّ خَیراً مِنْهُنَّ وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقامِ بِئْسَ االِتْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ

شايد انها از اينها بهتر باشند و ناايد زناند، زنان . ايد، ناايد یومد، یوم ديگر را مسخره کند وردهالظَّالِمُونَ ای کساند که ايمان ا

چه ناپسند اتت . های زشت ندهید از يكديگر عیب نگیريد و به همديگر لقب. شايد انها از اينها بهتر باشند[ مسخره کنند]ديگر را 

 (11 هيا حجرات، توره ).تتمكار هستندکساند که توبه نكردند، . نام زشت پس از ايمان

پیامار اکرم صلد . همچنین روايات فراواند در مورد نهد تمسخر داريم. ايه فوق مسخره کنندگان را در زمره ظالمین یرارداده اتت

. تِهِ، فَمَنْ طَعَنَ عَلَیهِ اوْ رَدَّ عَلَیهِ یَوْلَهُ، فَقَدْ رَدَّ عَلَد اللَّهِانَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَظَمَۀِ جاَللِهِ وَیُدْرَ: اهلل علیه و اله مد فرمايند

خدای متعال مؤمن را از عظمت جالل و یدرت خويش خلق فرموده اتت، پس هرکس به وی طعن زند يا تخنش را نپذيرد، 

 ( 61 صفحه ،3 جلد الشیعه، وتايل ).خدای را نپذيرفته اتت

.  ضعد عملش بزودی ظاهر شده و به همان چیزی ماتال مد شود که ديگران را به ان تمسخر کرده اتتمسخره کننده اثر و

 مرتكب را همان تا ردیم دنم زند، طعن یزیچ به را دمؤمن هرکس .رْکاَهُي دحَتّ مُتْي لَمْ ءٍ دبِشَ مُؤْمِناً رَیعَ مَنْ: پیامار فرموده اند

ما مِنْ انسانٍ يطْعَنُ فد عَینِ مُؤْمِنٍ الّا ماتَ بِشَرِّ مَیتَۀٍ وَکانَ : مد فرمايند( ع)امام صادق ( 931 صفحه ،19 جلد بحاراالنوار،). شود

کسد نیست که رو در رو به مؤمند طعنه زند مگر اينكه به بدترين مرگها بمیرد و تزاوار اتت که به خیر . یَمِناً انْ اليرْجِعَ الَد خَیرٍ

 ( 61 صفحه ،3 لدج الشیعه، وتايل ).بازنگردد

 کرامت و محدوديت ها 

نظر به اينكه در فضای مجازی امكان پنهان نمودن و جعل هويت به راحتد میسر مد باشد، کاربران اين فضا گاها با اتتفاده از اين 

. یابلیت، رفتارها و گفتارهای ناپسندی را انجام مد دهند که شايد صدور چنین مواردی از فرد در فضای وایعد اصال متصور نااشد

ات گستاخد را به فرد مد دهد تا هنجارهای معمول در فضای وایعد را به راحتد در فضای مجازی مجهول بودن هويت اين جر

نهادينه شدن اخالق در جسم و جان افراد مد تواند مانعد برای اينگونه . بشكند و از اين بابت شرم و حیای الزم را نداشته باشد

 . رفتارهای هنجارشكن در فضای مجازی باشد
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 یبحث و نتیجه گیر

 کاربست کرامت در فضای مجازی

 های ايجابد کرامت در فضای مجازی کاربست -

اغلب افرادی که در فضای مجازی هتاکد کرده و از واژه های نامناتب اتتفاده مد کنند، در دنیای وایعد به مراتب افرادی مودم 

 یفضا در همه اما ست،ین پنهان چكسیه چشم از میهست دمودب افراد دوایع یایدن در ما همه نكهيا. تر و با نزاکت تر هستند

 ما به چه ،دموضوع هر مورد در تا شده باعث داجتماع یها شاكه در عجوالنه یها یضاوت و ميشو دم مدرک بدون لیوک یمجاز

 ان از هم كااري دوایع دزندگ در ديشا که میکن اتتفاده دالفاظ از دگاه و میکن نظر اظهار باشد، نداشته چه و باشد داشته ارتااط

 . ميا نكرده اتتفاده

 1به ادام معاشرت شاكه ای نتیكت. در فضای مجازی هم مانند فضای فیزيكد و وایعد مد بايست ادام معاشرت را رعايت نمود

 که اتت نيال ان دزندگ در مهم مساله كي نيا. باشد مد 9و ادام معاشرت  گفته مد شود که ترکیب انگلیسد دو عاارت شاكه

 :نمونه ای از نتیكت که در اينجا اورده شده اتت. میبرتان ممكن حدایل به یمجاز یفضا در را دازردگ میتوان دم چطور

 بودن تاکت معادل احترام نيا .شانيها دغدغه و گرانيد به احترام اتت؛ مهم ست،ین یا تازه مورد که یدر همان یانون، نینخست

 بودنش، کاربر واتطه به کس هر. گذاشت احترام یکاربر هر نيال ان تیشخص به ستيبا دم که معناتت نيا به بلكه. ستین شما

 امیپ یها سيترو ،داجتماع یها شاكه ك،یالكترون پست در که يدبرخوردها و او با گفتن تخن در پس. اتت احترام ستهيشا

 .باشد او «گفتار و گرانيد حقوق چارچوم در ازادانه رفتار حق عمل، یازاد حق» به حواتمان اتت بهتر ميدار ان امثال و درتان

 در اتت الزم م،ينشو نيال ان مختلف یفضاها و ها تيتا اعتاار مرعوم هم خودمان الاته و میباش معتار کاربر كي میخواه دم اگر

 .میبخوان را ان «نییوان» نخست م،يشو دم وارد که دطیمح هر

 که يدها حرف تیمسوول کار، نيا با. دیکن اتتفاده خود دقیحق نام از. کند دنم ديتهد را شما یخطر و دیتوان دم که يدجا تا

 .شود حفظ شتریب هم شما احترام و نكند شك شما تيهو به دکس شود دم موجب نيا. ديریبگ عهده بر را دیزن دم

 در اتت الزم م،ينشو نيال ان مختلف یفضاها و ها تيتا اعتاار مرعوم هم خودمان الاته و میباش معتار کاربر كي میخواه دم اگر

 عنوان با معمول طور به   اتت، خاص طیمح ان ژهيو که نییوان نيا. میبخوان را ان «نییوان» نخست م،يشو دم وارد که دطیمح هر

«Policy» م،يشو دم داجتماع یا شاكه عضو اي میکن دم اتتفاده یا تازه سيترو از م،یکن دم باز دلیميا گاه هر. اند شده مشخص 

 یبرا تواند دم ها تيتا نيا ادام و ها هنجار و ها کار تازو از ما نداشتن داگاه. ميا رفتهيپذ را نییوان نيا ما که اتت نيا بر فرض

 به را ما توانند دم لحظه هر که دارند را يدامضا-دیتف یها چك حكم شوند، امضا ناخوانده اگر. شود تمام گران اریبس خودمان

 توال ريز اي میکن دم اتتفاده ان از ها تال که  دنترنتيا ادرس دادن دتت از متیی به ديشا داهیت دخاک. بنشانند اهیت خاک

 .بوک سیف مانند يدها شاكه در ما نيال ان تيهو رفتن

 دشوخ نفر كي با دویت اتت ممكن. میکن حذر ها دشوخ نوع نيا از. ماند دم طعنه به ها دشوخ دگاه اما اتت، خوم دشوخ

 ان یها خواننده یتو از نيا م،یهست گرانيد با کردن دشوخ مشغول   بوک، سیف در که دگاه اما دياین وجود به دمشكل د،یکن دم

 زیپره امكان حد تا رند،یگ دم متلك حالت که يدها دشوخ از اتت بهتر. دهد ازار را او و شده دتلق طعنه عنوان به تواند دم صفحه،

 .کرد

 که دطیمح در را ها ان تا شود دنم لیدل اما.ميدار خار گريهمد رمز و راز از یمجاز یفضا در ما از دلیخ. ندارد گفتن مگو، راز

. میکن یخوددار هم بفهمد را ان فرد خود تنها که یطور ها ان به اشاره از ديبا گذشته نيا از. میکن افشا دارد وجود ان در گرانيد

 .میباش خار دب ان از ما که باشد داشته دتاعات مقابل طرف یبرا یا اشاره هرگونه اتت ممكن که چرا. میباش رازدار
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 ندارند تویع بخوانند، یزیچ تا نديا دم یا صفحه به که یافراد. دارد دزمان ك،يال هر و يدجا کامنت هر ،داجتماع یها شاكه در

 يدجا را خود پرتش اي دیده دم جوام را شده توال که یزیچ همان   درتت که دیکن دیت. باشد یگريد مورد درباره شما کامنت

 اگر. دیبخوان دیت به را مطالب. دينگذار یزیچ یپا نخوانده هم را خود یها كيال. اتت  بحث همان   مخصوص که دیکن دم مطرح

 باشد، نشده نوشته صراحت به نيا و باشد کما در او ديشا گذاشته، هم را او عكس و گذاشته داندوهناک امیپ ددوتت درباره یفرد

 .میبده نظر میشنات دنم که یفرد ترِ دکچل درباره ستین یازین و شود صحات دعكات كیتكن درباره عكس نيا یپا ندارد دلیدل

 گرانيد صفحات از اما. ديبگذار یتجار یمحتوا ان در دیخواه دم هرچقدر دیتوان دم. اتت خودتان با شما دشخص صفحات اریاخت

 س،یخس اي کوچك یها دکمپان و موتسات  که ديا دم شیپ دلیخ ها روز نيا. دینكن اتتفاده درامد کسب یبرا دفرصت عنوان به

 امیپ گرانيد یها کامنت در که تپارند دم یافراد به را ها ان کنند غاتیتال داجتماع یها شاكه یرو بر خواهند  دم که دزمان

 شرکت نفع به نه و شماتت نفع به نه یکار نیچن. ديرینگ عهده بر ویت چیه را دنقش نیچن. کنند منتشر را دمشخص دغاتیتال

 .برد دم توال ريز هم را کننده غیتال اعتاار و افتد دم اتفاق دتادگ نیهم به دگاه غ،یتال ضد. کننده غیتال

 دسينو دطوالن دوران گريد. شود دم منتشر ان قيطر از که تت يدها امیپ بودن یکاراکتر 112 خاطر به اتت موفق تريیتو اگر

-622 حدود يدها نوشته با يدها وبالگ خواندن حوصله و حال دکس کمتر گريد حاال چ،یه که دسينو طومار و دچاپ مطاوعات

 .ديریبگ دخوب یها واکنش و ديشو خوانده تا. دیسيبنو مختصر و کوتاه دیتوان دم تا. دارد هم را کلمه 122

 را جمالتمان همه گريد بار كي «ارتال»  دکمه انتخام از شیپ که اتت الزم شهیهم موارد نيا تيرعا از بعد: مهم نكته اما و

 فكر بدون میکن دتع نيبنابرا. باشد نداشته وجود اممانیپ یبرا دیاول یابل مناع اي و باشد افتاده یلم از یزیچ ديشا م،یبخوان

 1.مینكن ارتال را دامیپ

 دناال را ريز اهداف و شده یانداز راه رانيا داجتماع یها شاكه فعاالن توتط ،"میباش مودم یمجاز یفضا در " نیکمپهمچنین 

 :کند دم

 .ميبگذار احترام گرانيد به

 .مينار توال ريز را گرانيد اعتقادات و نظرات

 .دينگذار اشتراک به فورا ديپسند دم و دیخوان دم که را یزیچ

 .دینكن گرانيد دیوم و دنيد و دانسان یها ارزش و اعتقادات به نیتوه

 .دیکن یضاوت و نظر اظهار یمجاز یفضا مطالب همه درباره ندارد دلیدل

 کاربست های تلاد کرامت در فضای مجازی -

از جمله مصاديق عدم رعايت  تمسخر افرادو  غیات ديگران، تهمت و افترا زدن، توهین به انسانهاچنانچه در بخش یال گفته شد، 

متاتفانه در فضای . کرامت و حرمت در فضای مجازی مد باشد که نفد انها جناه تلاد کرامت در فضای مجازی خواهد بود

واج فراواند دارد و با دیت در موارد بیان شده در تایین اين اصل، به روشند مشخص مد .مجازی، جناه منفد مربوط به اين اصل ر

 .لب مطالب جناه نفد داشته اتتگردد که اغ
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