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 اشاره
 در بحث غيبت با بيان مقدماتي وارد ادله شديم؛ 

 آن بود؛  هاي ويژگيمقدمه اول توضيحي راجع به فقه العشره و روابط ميان فردي و اقسام و 

 ؛بحث غيبت در كتب فقهي و اخالقي و تفسيري بود هاي جايگاهمقدمه دوم 

 مقدمه سوم
شود در زمينه ارتباط انسان با غير هست و  مقدمه سوم اينكه بحث غيبت كه يكي از مباحث منطبق با فقه العشره مي

اشته اگر نگاه كلي در روابط انسان با ديگران د ديگر عبارت بهدر اين زمينه چند عنوان و محور اصلي جود دارد؛ 

 :باشيم دو فهرست وجود دارد

 ؛يكي ايجابيات و آنچه انسان مأمور است در ارتباط با ديگران رعايت بكند

نوع دوم سلبيات، يعني اموري كه ضد ارزش است و انسان به نحو الزام يا رجحان مأمور به ترك آن هست كه در 

 شود. فقه العشره دو بخش مي

 :ي هست كه بايد از آن اجتناب كرددر قسم دوم بيش از بيست عنوان امور

، سب، اضائة السرمكر، غش، خيانت، هجر، ايذاء، اهانت، اضالل، احصاء العيوب، تتبع العيوب استهزاء تهمت، بهتان، 

 .ها است لعن، نميمه، طعن و امثال اين

 .گرفته استاين دو نوع كلي از وظائف ايجابي و سلبي است كه در ارتباط با ديگران بر دوش انسان قرار 

 نكته
شود از روايات و احاديث استفاده كرد اما به اين نكته بايد توجه داشت كه عمده  در سلبيات ولو بيست سي عنوان مي

يك عنوان كلي ظلم وجود دارد كه به ظلم به نفس و ظلم به  درواقعاست  غيرواقعبه نحوي در عنوان ظلم به  ها آن

و ظلم به ديگران كه بحث حقوق الناس است. كلي عنوان ظلم از اموري است  شود خداوند و اولياي الهي تقسيم مي
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آيد كه يك قسمي از ظلم است كه از مستقالت عقليه است و  كه قبح آن روشن است و در ذيل آن ظلم به ناس مي

است كه  كند ظلم به ناس است چون ظلم به خدا يا ظلم به نفس از اموري مشترك و كامل منع مي طور بهآنچه عقل 

طلبد، مثالً در ظلم به خداوند بايد اثبات وجود حضرت حق كرد بعد در حقوقش تأمل كرد و  مقدمات ديگري مي

مقدماتي دارد كه بايد اثبات كرد، ولي مقدمات ظلم به ناس در دسترس عقل بشر است حتي اگر كسي معتقد به امور 

 لي است كه مستقالت عقليه است.معنوي و الهي هم  نباشد. و لذا عنوان ظلم يك عنوان ك

 ظلم به غير 
 :فهميد شرعي هم نبود عقل اين اندازه مي هاي بحثچند عنوان هست يعني اگر  ،در ذيل ظلم به غير

يكي عنوان تعدي و تعرض به جان ديگري است؛ كسي را بكشد يا زخمي بكند يا در حوزه بدن ديگري تعرضي 

بكند يا نقصي در او ايجاد بكند. اين يك باب است كه يكي از اقسام ظلم به غير است و تعرض نسبت به بدن 

از مستقالت  الجمله فيح است كه يا به نحو ايجاد صدمه و تعرضات بدن و اعضاء و جوار علي نحو القتلديگري 

 عقلي هست.

و رضايت او  اذنيك بخش مربوط به اموال شخص است كه تعرض به اموال غير و غصب با قيودي كه دارد و بدون  

 . پس:است

 اقسام ظلم به غير

 ؛از نظر جسمي است واردكردنقسم اول قتل و صدمه  -

 ؛قسم دوم غصب و تعدي به اموال غير هست -

قسم سوم تعدي به نواميس است كه طبعاً  فرد يك حوزه پيراموني دارد كه به آن تعلق دارد و تعرض به  -

از اين  وسايليآيد؛ زن و فرزند يا خانه و زندگي و  آيد و ظلم هم به حساب مي نواميس او به حساب مي

 قبيل كه نواميس شخص است؛ اين قسم هم در فقه ابوابي دارد.
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وحي و رواني و شخصيتي است كه ممكن است در حوزه مسائل روحي و رواني و قسم چهارم امور ر -

 .شخصيتي او متعرض شخص شود

 عناوين مهم در ذيل قسم چهارم

 :گيرد كه عمده دو عنوان است چند عنوان مهم در ذيل قسم چهارم قرار مي

اهانت و تحقير و توهين يكي عنوان اهانت و تحقير و توهين يعني كاري بكند كه از نظر خودش يا عرفاً  -

 ؛تلقي بشود

 شود ولو عرف آن را توهين تلقي نكند. مي ناراحتيكي هم ايذاء است يعني انجام دادن چيزهايي كه او  -

 اين دو عنوان ريشه عمده ساير عناوين است كه در نوع دوم به آن اشاره كرديم.

 نقشه كالن كتاب العشره يا روابط ميان فردي
شود كه عنوان عام است  العشره يا روابط ميان فردي به اين شكل است كه از ظلم شروع ميپس نقشه كالن كتاب 

گيرد و خود ظلم به ناس و غير به حداقل چهار  و چهار قسم دارد؛ ظلم به ناس و غير در ذيل عنوان ظلم قرار مي

حوزه اموال است، تعدي  شود، قتل و صدم و جرح كه در حوزه بدن انسان است، غصب كه در محور اصلي تقسيم مي

به نواميس كه خود آن عنواني دارد و تعدي و تعرض نسبت به شخصيت و هويت و جايگاه ديگري نوع چهارم 

 شود كه حدود بيست عنوان در روايات دارد. مي

 :باشد جدا كرديم تر واضحبراي اينكه  

 ؛است قتل و جرح، غصب و تعدي مالي، مسائل ناموسي به معناي خاص در يك گروه

 داشته باشند. پوشي همو مسائل شخصيتي و آبرويي در يك قسم است كه ممكن است در جاهايي 

پس در ذيل ظلم سه چهار نوع هست؛ كلي آن ظلم به خدا و ظلم به غير است كه سه قسم است، ظلم به غير هم 

مقصود است. فعالً  ها آن كند و نوع چهارم مسائل حيثيتي و شخصيتي و تعرض نسبت به چهار نوع اصلي پيدا مي
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ها ايجابيات و تكاليف اثباتي دارد كه بحث نكرديم و اال پلن كلي هر دو را  كنيم و اال در همه اين سلبيات را بحث مي

 گيرد.  مي

مهم اهانت و ايذاء است و كذب هم  هاي عنواندر بحث سلبيات از ظلم شروع كرديم كه بيست سي عنوان دارد كه 

شود. غيبت در قسم  كند حرمت دارد كه همان اهانت و ايذاء مي ز حيثي كه به ديگري اهانت ميهست كه در كذب ا

وجود دارد كه عرض  ظرايفيگيرد كه گاهي اهانت و گاهي ايذاء است و گاهي هر دو هست و دقائق و  اخير قرار مي

 خواهيم كرد. 

 نتيجه مقدمه سوم
درختي كه  چهارچوبيكليه اين فقه العشره و بخصوص بخش سلبيات و  چارچوبپس مقدمه سوم تصويري از 

و  گردد برميبه ظلم  ينوع بهها  گيرد. در اصل همه اين شود براي آن فرض كرد و اينكه غيبت هم در كجا قرار مي مي

يك نوع حكم مستقل عقلي در حرمت آن وجود دارد اما اين حكم عقلي مستقل يك حكم لبي و عقلي است كه 

كه در  طور همانتواند آن را تهديد بكند و حدود و ضوابط براي آن مشخص بكند  اطالقي در آن نيست شارع مي

ي كه از ظلم و اقسام آن عرض كرديم پشتوانه حكم عقلي مراتب سلسلهروايات و منابع ديني ما انجام شده است؛ اما 

 مستقل اينجا وجود دارد كه مبناي كليت قصه است. 

 م حكم ارشادي؟سؤال: اقسا

ارشادي  هاي حكمحكم ارشادي دو قسم است يكي جايي كه امكان ندارد مولويتي اعمال بشود اما يك نوع جواب: 

گويد اينجا حكم شرعي وجود دارد و لذا حكم  در جايي است كه ارشاد به حكم عقلي است كه خود حكم عقلي مي

گويد لفظ هم تأكيد بر  گفت شارع حتماً اين را مي بود عقل ما ميگوييم يعني اگر اين لفظ ن مولوي داريم. ارشاد كه مي

گفت. پس ارشاد به حكم عقلي است كه حكم عقلي ارشاد به حكم مولوي دارد يعني به  همان است كه عقل مي

در  كه نياگوييم  . مرشد اليه آن يك حكم عقلي است كه مبناي حكم مولوي است (گاهي ميگردد برميمولويت 

ده ارشاد به حكم عقل است گاهي ارشاد به عقالئي است كه كاري به اين نداريم) ارشاد به حكم عقل چند روايت آم
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معنا دارد و بين اين دو معنا خيلي فرق است، يك ارشاد به حكم عقلي است كه در آنجا مولويتي وجود ندارد يعني 

ارشاد به اين  ال تظلموافرمايد:  لي وقتي آيه ميتواند حكم مولوي باشد و نمي اهللا كهااطيعوفقط عقل قاضي است مثل 

هم متوجه عقل است و عقل در  هللاطيعواگفت، فلش اين به سمت عقل است، فلش ا اگر اين هم نبود عقل مي كهاست 

گويد  گويم، اما در اينجا فلش به سمت عقل است؛ در ال تظلموا عقل مي تواند بفرمايد من مي گويد شارع نمي آنجا مي

 گويم و شارع هم بايد بگويد و اينجا مولويت وجود دارد. يمن م

 بحثپشتوانه عقلي 
ظلم و در ظلم به غير، ظلم به نفس و بدن يا ناموس يا اموال يا آبرو و شخصيت و  مراتب سلسلههمه آنچه در 

ا هست عقل حيثيت و قسم چهارم كه ده بيست عنوان دارد و عمده اعانه و ايذاء است، يك پشتوانه عقلي همه ج

رسد  ظلم قبيح است؛ البته ممكن است بگويد درجاتي معفو است ولي به حد واضحي كه مي ال تظلمواگويد  مي

گويد قبح  صد در صد است شارع هم بايد اين را تأييد بكند و حكم شرعي هست حكم شرعي كه شد عقاب و  مي

ستكفي بالذات بود يعني از دليل عقل حكم شرع گفت و دليلي هم نبود، خود عقل م ثواب هم دارد. كسي چيزي نمي

گويند يكي از منابع شرع است يعني الزم نيست آيه و روايت داشته باشيم  آمد. اين همان عقل است كه مي بيرون مي

دليل لفظي وارد بشود ارشاد است ولي اين ارشاد  هرگاهكند و در اين قسم  گويد شارع اين حكم را مي خود عقل مي

گويد اينجا حكم مولوي  نيست كه حكم مولوي اينجا نيست بلكه ارشاد به عقلي است كه خود عقل مي ااهللاطيعومثل 

 كه ثواب و عقاب مستقلي ندارد. اطيعوااهللاست و شارع عقاب و ثواب دارد نه مثل 

 نقشه بحث
گيرد عنوان غيبت را  قرار مي بندي تقسيماين پلن و نقشه بحث است در ذيل عنوان چهارمي كه از عناوين اصلي در 

ها را با يك نگاه فقهي  كنيم و اال شايسته بود فقه ما جايگاهي براي كليت اين نقشه باز بكند و همه اين بحث مي

از دست رفته يا  ها كاري ريزهبحث بكنيم كه متأسفانه پخش است؛ بعضي در فقه و بعضي در اخالق آمده و خيلي از 

 حداقل تنقيح نشده است. 
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 مقدمه چهارم
توانيم معاصي و گناهان را تقسيم بكنيم كه گناه با چه بعدي از ابعاد انسان ارتباط  مقدمه چهارم از يك منظر ديگر مي

 شود؛  داشته باشد؛ گناهان به اقسامي تقسيم مي

 ؛ها معرفتو  ها شناختثواب و عقابي كه جنبه معرفتي و ذهني دارد؛ مثل اعتقادات و  -1

 ؛دارد؛ مثل ايمان و التزام غيرمعرفتيكه بعد عاطفي و روحي  اييه عقابثواب و  -2

  ؛كه مربوط به اوصاف دروني و فضايل و رذايل است هايي عقابثواب و  -3

 كه مربوط به اعمال و رفتارهاي ظاهري و جوارحي است. هايي عقابو  ها ثواب -4

 د و قسم چهارم جنبه جوارحي دارد.سه قسم جنبه جوانحي دار

به اعضاء  هايي عقابو  ها ثواباند و معاصي و  ارحي نگاه فقهي همان است كه علماي اخالق گفتهدر حوزه جو

كه در كتب اخالقي مالحظه  طور همان-و جوارح مرتبط است و در اين قسم هر عضوي بحث مستقلي دارد و 

 .-كرديد

است و غيبت عمدتاً با  ها بعقاو  ها ثوابمحور بسيار مهم از حيث اين است كه ابزاري براي  كيبحث زبان 

ديگر باشد. پس غيبت  جوارحاين قسم جوارحي( زبان) ارتباط دارد ولو ممكن است اقسامي از آن در افعال و 

كه در  گردد برميو از حيث محور معصيتي به حوزه زبان  گردد برمياز حيث فقه العشره به ايذاء و اهانت 

 شود.  بعدي جايگاه آن مشخص مي بندي تقسيم

 مقدمه پنجم
ولو اينكه جاي اصلي طرح غيبت در كتاب فقه العشره است كه در ابواب فقهي به صورت منظم متولد شده نيست 

اما راز طرح آن در مكاسب اين است كه امر متداولي رايج بوده كه كساني را به كار بگيرند براي اينكه عيوب 

شوند و لذا  اً محرم است گاهي افرادي براي غيبت اجير ميكه ذات حال درعينديگران را افشاء بكنند و لذا غيبت 
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در كتاب مكاسب محرمه آمده است يعني غيبت از گناهاني است كه به  جهت نيازاتكسب به غيبت معني دارد و 

نحوي متصور است و نامأنوس نيست كه كسي براي غيبت اجير بشود. اگر خود عمل محرم شد اجير شدن براي 

 شود امر محرم است. شود و كسبي كه از آن طريق حاصل مي يآن هم امر محرم م

اي است اما ورود آن در مكاسب محرمه از حيث اين است كه ممكن است كسي  سب و لعن يك بحث فقه العشره

شود كسي هم اجير  اجير بشود براي اينكه ديگري را سب بكند و در همان جايي كه كسي براي سب اجير مي

نيست كه بگوييم كامالً استطرادي است، اصل حكم در جاي ديگر بايد  طور نيات بكند. بشود براي اينكه غيب

 بحث بشود ولي چون تكسب به آن متداول است وارد مكاسب محرمه شده است.  

 مقدمه ششم
 :مقدمه ششم اين است كه با توجه به مقدمات قبلي

غيبت هست و اصل  در بابغيبت امري است كه ولو در شريعت بسيار بر آن تأكيد شده و بيش از صد روايت 

اختصاص به شريعت اسالم ندارد هم در شرايع سابق وجود  حال درعينحرمت آن از امور متواتره است اما 

 ي است،اين حكم وجود دارد؛ يعني از امور فرادين غيردينيداشته و هم در ذهنيت مستقل 

بشود يعني به  هايي محكوميتتواند منشأ يك نوع  آيد مي جهت ديگر اينكه اين امر كه از معاصي به حساب مي 

 .ريزد يك نوع جنبه كيفري پيدا بكند لحاظ اينكه آبروي طرف را مي

كه در  كند و مفروض اين است ها از عناويني است كه به نحوي در چيزهاي حقوقي هم جنبه كيفري پيدا مي اين

 است.و كيفرها شده  مجازاتخيلي از نظامات حقوقي اين امر وجود دارد يعني مبناي 

تواند يك  بنابراين صرفاً يك جنبه عقلي مستقلي ندارد و عالوه بر قبح عقالني و حرمت وحياني و ديني مي

مبناي كيفر شده متعارف به لحاظ تعرض به آبروي ديگري و هتك حيثيت  حقوقجنبه كيفري پيدا بكند و در 

براي مطلق  تعزيراتبنا بر اينكه بگوييم  تعزيرات عنوان بهاست. در شريعت و در كتاب حدود چيزي نداريم ولي 

هست، وجود دارد. پنج قول در تعزيرات وجود داشت و  الناسي حقمعاصي است يا مال كبائر هست و يا كبائر 
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تواند مصداق روشن و واضح آن باشد كه  زي مثل غيبت ميتعزير را در محرمات قائل باشيم چي الجمله فياگر 

شود تعزير كرد. پس يك بعد كيفري دارد منتهي در شريعت حالت تعزير است و در قوانين موضوعه هم  مي

 تواند مبناي امور كيفري بشود. حداقل با قيودي مي

 بحث غيبت 

 ادله حرمت غيبت
بحث اول ادله حرمت  حداقل ده بحث در باب غيبت وجود دارد.شويم كه  بعد از اتمام مقدمات وارد بحث مي

 اندازيم؛ ساير جاها مؤخر مي برخالفبه دو دليل مفهوم شناسي را غيبت است. 

ذكرك أخاك بما «دليل اول نسبتاً واضح است كه پشت سر كسي چيزي بگويد كه او ناراحت بشود  -1

 ،»يسوء

 ف وجود دارد. جهت ديگر اينكه در خود روايات توجهي به تعري -2

 مفهوم اجمالي غيبت
بحث اول ادله حرمت غيبت است البته با نكته مقدماتي كه مفهوم اجمالي آن واضح است. غيبت بدگويي و 

توصيف بد از شخص پشت سر او است و با بهتان فرق دارد؛ چون بهتان بيان چيزي است كه در كسي نيست 

شود و عرف تلقي  منتهي چون عيب او است باعث ناراحتي ميولي در غيبت توصيفي است كه در او وجود دارد 

هم الزم باشد در قسم دوم  شرايطكند. ادله حرمت غيبت چيست؟ و تعريف جامعي كه قيود و حدود و  اهانت مي

 كنيم. بحث مي

 حكم عقل 
پشت  شود براي حرمت غيبت اقامه كرد حكم عقل است كه ممكن است كسي بگويد بدگويي اولين دليل كه مي

درست است و از باب اينكه عقل  الجمله فيشمارد. اين دليل  سر ديگران امري است كه عقل آن را مذموم و قبيح مي
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داند.  آورد از اينكه بدگويي ديگران را بكند يا آبروي او را جلوي ديگران ببرد چيز بدي مي آن را ظلم به حساب مي

عقل حكم مستقلي دارد شايد خيلي وضوحي نداشته باشد آنچه كه بگوييم جلوي رو و پشت سر  ها كاري ريزهدر 

 ها آنعقل حكم مستقل دارد محوريت ظلم است و يكي از مصاديق بارز ظلم ريختن آبروي ديگران و اهانت و ايذاء 

 واضح ظلم است و غيبت حداقل در بعضي از مواقع مصداق همين امر هست. هاي نكته عنوان بهاست. اهانت و ايذاء 

 جهنتي

واضح است ولي بعيد است عنوان غيبت موضوعيتي داشته  مسئلهداللت دليل عقلي بر اين  الجمله فيبنابراين 

غيبت مصداق ترك  الجمله فيباشد و همان ظلم و تعرض به آبرو و شخصيت ديگري در حكم عقل وجود دارد. 

نوان پشت سر بودن مضاف بر حيثيت و تعرض به شخصيت ديگري است و از اين لحاظ مصداق ظلم است اما ع

كليت ظلم و تعرض به حيثيت جهتي داشته باشد كه مستقالً بگويد اين ظلم مضاعف و قبح جديدي است، محل 

شخصي را اهانت  كه اينترديد است. بنابراين حكم عقلي مستقل و واضح در پشت سر بودن نيست ولي از جهت 

 كه ظلم و اهانت و ايذاء است.  گويد دهد حكم عقلي مستقل مي كند يا آزار مي مي

 آيات

 سوره حجرات 12دليل اول: آيه 

آيه در حرمت غيبت آيه دوازده سوره  ترين به هفت هشت آيه تمسك شده و محوريدليل بعدي آيات هست كه 

اي كه واژه غيبت در آن وجود دارد) تفاسير زيادي در مورد  حجرات است و واژه غيبت در آن آمده است. (تنها آيه

تفسير خاص هم داشته باشد. در  ها دهسوره حجرات نوشته شده و به دليل بعد اخالقي كه اين سوره دارد شايد 

ادبي كه انسان در  -ارتباط انسان با پيامبر و با الغاء خصوصيت با ائمه وجود دارد.  بخش اول سه چهار حكم در

ال تُقَدموا بينَ يديِ « -مصداق بارز و اگر القاء خصوصيت بكنيم ائمه وجود دارد عنوان بهارتباط با ولي خود (پيامبر) 

سه چهار حكم هست كه از احكام اخالقي در ارتباط با پيامبر »  وت النَّبِيال تَرْفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ ص ، اللَّه و رسوله

ال «است كه  ها مسلمانهست، بعد دوازده دستور اخالقي در رابطه با روابط ميان خود  صلواة اهللا و سالمه عليهاكرم 
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در ارتباط با پيغمبر است و بعد  رسد. عمدتاً سه چهار دستور هست تا به آيه دوازدهم مي » يسخَرْ قَوم منْ قَوم

 هايأَ« آيه دوازدهم هست: اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ازجملهدستوراتي است كه در روابط بين مردم وجود دارد. 

نَيالَّذ وا كَثبتَننُوا اجلَا  رًايآموا وسسلَا تَجو الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بيمضُ غْتَبعضًا أَبعب يكُمبأَنْ  ح كُمدأْكُلَيأَح 

أَخ ميلَحه تايم ر ابتَو إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهو وهتُمفَكَرِهيحم«. 

 نكات

يه را از ادله حرمت و اين خطاب مبناي اين است كه آ »بعضُكُم بعضًا غْتَبيولَا  «در اين آيه خطابي آمده كه 

 بدانيم؛غيبت 

كه وجود دارد و ظهوري كه در حرمت دارد واضح هست كه از ادله حرمت غيبت به شمار بيايد منتهي  اي نهي

 :كنيم نكاتي در آيه وجود دارد و در حدي كه با بحث ما ربط دارد عرض مي

گوئي است كه در بعضي از تفاسير شيعه و سني آمده كه مربوط به بد ازجملهشأن نزول اين آيه چند جا ذكر شده 

شأن نزول آيه اين بود كه در غياب حضرت سلمان نسبتي به او دادند كه پيغمبر ناراحت شدند و اين آيه نازل شد 

 شأن نزول آيه بدگويي در غياب شخص بود. 

 ؟احكاموحدت يا تعدد : اولنكته 

 در اين آيه سه حكم آمده است؛

ه اينكه تحريم آن به حال خود باقي است يا است كه از محرمات است و البت سوءظنيكي اجتناب از  -1

ظاهر اين »  منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم رًاياجتَنبوا كَث «قيودي دارد جاي بحث دارد. با اين بيان آمده: 

و چطور كثير شد و بعد بعض شد، مطلق ظن نيست بلكه »  إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم «اطالق است بعد فرموده 

 ظنون سوء است؛ 

كند تجسس هم يعني انسان دنبال  است كه حرمت تجسس را افاده مي» ولَا تَجسسوا  «حكم دوم در آيه  -2

 كشف اسرار كسي باشد؛
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 ر يكديگر نداشته باشيد. است كه بدگويي و ناسزاگويي پشت س» بعضُكُم بعضًا  غْتَبيولَا  «حكم سوم  -3

ها را رعايت بكنيد. دو تعليل  اين گويد ميپشتوانه اين امور است و  درواقعكه » واتَّقُوا اللَّه«البته در آخر آمده 

 در اين سوره آمده؛

1- »الظَّنِّ إِثْم ضعإِنَّ ب  « 

 ».فَكَرِهتُموه  تايم هيلَحم أَخ أْكُلَيأَحدكُم أَنْ  حبيأَ « -2

 موجوداحتماالت 
 وجود دارد.پس سه حكم و چهار خطاب و دو تعليل در اين آيه شريفه 

مقدمه سومي است و  ،واقعاً سه تا خطاب و حكم است يا اينكه دو خطاب قبلي ،اين سه حكمدر مورد اينكه 

 چند احتمال وجود دارد:چيز جدايي نيست؟ 

 غْتَبيولَا ، ولَا تَجسسوا ، منَ الظَّنِّ  رًاياجتَنبوا كَث «در آيه هست يك احتمال اين است كه سه حكم  -1

 » بعضُكُم بعضًا

و تجسسي كه در آيه به آن اشاره شده مستقالً مقصود نيست بلكه غيبت كسي  سوءظناحتمال دوم اينكه  -2

عيوب نامكشوف كسي را كشف ي دارد و تجسسي كرده و سوءظنرا كردن مسبوق به اين است كه انسان 

 واضح غيبت نيست و اشكالي ندارد. كرده است، چون بيان عيوب

 بررسي احتماالت
مقدمه غيبت است  سوءظنچون تجسس و  درواقعبا مالحظه اين نكته ممكن است كسي احتمال دوم را بدهد كه 

افتند و غيبت هم  يعني آن دو از استقالل ميمستقالً استقالل ندارند و ال يغتب هم  ها آندر اينجا به آن اشاره شده و 

است كه هم آن دو حكم مقداري از موضوعيت  سوءظنيعني غيبتي كه روي آن مقدمات و همراه با نوعي تجسس و 

 شود؛ يساقط م

 قبلش بوده و اطالقي در آن نيست. شود كه ممكن است كسي بگويد اغتياب مقيد به آن قيودي مي طور ينهم
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 نظر استاد
براي اينكه مثل بسياري از  ؛احتمال اول درست است ،كنيم آيد با يك نكته معاني بياني كه عرض مي ظر ميبه ن

مضموني است  يك خطاب است و مشتمل بر ها جملهاي از اين  آيات در دل يك آيه چند حكم بيان شده و هر جمله

 كه هويت مستقل دارد.

يي به صورت قيد ها جملهاست، اگر   ت قيد يا حال نيامدهظاهر اين جمله هم يك جمله مستقله است و به صور

 مستقل هستند. هركدامشود ولي وقتي با واو عطف بشود  همديگر، صفت و موصوف يا حال بيايد يك جمله مي

 نتيجه نهايي
 :بنابراين

سه  در ظاهر ؛بين اين مجموعه به صورت يك جمله نيامده يكدستيبه دليل اينكه قيديت و حاليت و اتصال  -1

است؛ مثالً كشف عيب  تصور قابلجمله است و هر سه جمله مشتمل بر مفادي است و آن مفاد هم مستقالً 

پس در عالم ثبوت  ؛مردم جلوي ديگران هميشه مسبوق به تجسس نيست و  غيبت متوقف بر آن نيست

است البته  تصور قابل هجداگان هركدامشود، بلكه  اند كه بگوييم اين بدون آن نمي ها به هم گره نخورده اين

 شود. پس انفصال اين سه مضمون در عالم واقع و ثبوت مفروض است. مي باهمگاهي 

ها را به هم گره بزند، نيست. پس ثبوتاً  دوم اينكه از لحاظ ادبي و ظاهري قيديت و حاليت و چيزي كه اين -2

 ها را يكي بكند وجود ندارد. اين است و اثباتاً قيدي كه بتواند تصور قابلجدا 

اي از اين سه قضيه حكم  هاي مباركي كه در آيه آمده و هر قضيه با اين مقدمه بايد بگوييم هر يك از جمله

ها يك  آورد؟ براي اينكه خيلي جاها اين باهممستقل است؛ البته يك وجه معناي بياني دارد كه چرا اين سه تا را 

برد  تجسس مي نوعي بهاو را  جويي عيبدارد و  جويي عيبكند يك نوع  سي كه غيبت ميدارند معموالً ك دادوستدي

آورد ولي به  باهمدارند آيه اين سه حكم را  باهمها چون ارتباط نزديكي  هم دارد؛ معموالً اين سوءظنو يك نوع 

عنوان  هركدامي باشد بلكه اين معنا نيست كه حرمت و حكمي كه روي هر عنواني آمده مقيد به اين است كه با ديگر

آورده است. از لحاظ معاني بياني نكته دارد  باهمو ارتباطي دارند  دادوستد باهمو حكم مستقل است ولي چون غالباً 
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 رًاياجتَنبوا كَث «و َلَا تَجسسوا و  غْتَبيَلَا كند تا حكم فقهي را عوض بكنند. بنابراين  را مقيد نمي ها جملهولي اين نكته 

علي  اهللا صليآمده است. و  باهمارتباطي داشته كه به خاطر آن  جهت كيمستقل هستند البته  هركدام» منَ الظَّنِّ 

 محمد و آله االطهار
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