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 غیبت شناسی مفهوم
 مرور گذشته

 مبحث پنجم در باب غیبت این بود که آیا غیبت اختصاص به ذکر عیب موجود در شخص دارد یا اینکه شامل عیب مفقود نیز
 شود؟ می

 نظر اول چند دلیل را اقامه کردیم. برای .در پاسخ به این سؤال گفتیم دو نظر در این قسمت موجود است

 گیرد. در این اشکال شد و حضرت امام (ره) اشکالی بر این قضیه کردند. گفتیم لغویًا، بیان نقص موجود را فقط می اول می دلیل .١

چندان واضح نیست که اختصاص به عیب موجود دارد یا اینکه اعم است. یا اینکه مشترک  دوم این بود که از لحاظ لغوی دلیل .٢
 کرد. لفظی است. اگر مشترک لفظی یا مجمل شد، باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن نیز نقص موجود را بیان می

 را بحث کردیم. کنیم. روایت اول سوم روایاتی است که بیان می دلیل .٣

 روایت دوم
 است. ١٥٢روایت نهم باب 

ْخَباِر ِبِإْسَناِده«
َ
ُد ْبُن اْلَحَسِن ِفي اْلَمَجاِلِس َو اْأل اَك َو  اآلِْتي  ُمَحمَّ َبا َذرٍّ ِإیَّ

َ
ٍة َلُه َقاَل: َیا أ ِبيِّ ص ِفي َوِصیَّ ِبي َذرٍّ َعِن النَّ

َ
َعْن أ

َشدُّ 
َ
ِه اْلِغیَبَة َفِإنَّ اْلِغیَبَة أ َنا ُقْلُت َو ِلَم َذاَك َیا َرُسوَل اللَّ ُه َعَلْیِه َو  -ِمَن الزِّ ِه َفَیُتوُب اللَّ ُجَل َیْزِني َفَیُتوُب ِإَلی اللَّ نَّ الرَّ

َ
َقاَل ِأل

َبا َذرٍّ ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َو ِقَتاُلُه ُکْف 
َ
ی َیْغِفَرَها َصاِحُبَها َیا أ ِه َو ُحْرَمُة َماِلِه اْلِغیَبُة َال ُتْغَفُر َحتَّ ْکُل َلْحِمِه ِمْن َمَعاِصي اللَّ

َ
ٌر َو أ

َخاَك ِبَما َیْکَرُه ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَّ 
َ
ِه َو َما اْلِغیَبُة َقاَل ِذْکُرَك أ ِذي ُیْذَکُر ِبِه َقاَل اْعَلْم  َفِإْن َکاَن ِفیِه  -ِه َکُحْرَمِة َدِمِه ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَّ الَّ

َك  نَّ
َ
ُه. أ  P0F١»ِإَذا َذَکْرَتُه ِبَما ُهَو ِفیِه َفَقِد اْغَتْبَتُه َو ِإَذا َذَکْرَتُه ِبَما َلْیَس ِفیِه َفَقْد َبَهتَّ

یرا با ارتکازات و مسلمات ما در فقه سازگار نیست. اما نمی منظور روایت این نیست که رتبه غیبت از زنا شدیدتر است. توانیم به  ز
این به خاطر جهتی از زنا بدتر است ولی  ، با زنا تفاوت دارد.الناس حقروایت را کنار بگذاریم. این از نظر خاطر نفهمیدن معنا، این 

 نیست، چون در این روایت گفته است که غیبت از زنا اشد است. قبول قابلاند که این روایت  کًال از زنا بدتر است. بعضی گفته

                                                           

 281، ص 12، ج عهيالش وسائل 1



٢٤٣٤:�ماره ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 

 

َك ِإَذا َذَکْرَتُه ِبَما ُهَو ِفیِه َفَقِد اْغَتْبَتُه َو ِإَذا َذَکْرَتُه ِبَما «فرمایند:  حضرت می شود، در این روایت، از معنی غیبت سؤال می نَّ
َ
اْعَلْم أ

ُه   هتان است.نداشته باشد، ب وجود اگر وصف در وی وجود داشته باشد، غیبت است. اما اگر وصف» َلْیَس ِفیِه َفَقْد َبَهتَّ

 گویا معنی که در تاج العروس آمده است، از این روایت استفاده شده است.

 وایت از لحاظ سندربررسی 
 اند. اند و بعضی توثیق نشده بعضی از روات تضعیف شدهاین سند بدون اشکال نیست. این سند از چند جهت اشکال دارد. 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 نکته است:مبنای این داللت چند 

 ، حصر وجود دارد. در مقام تعریف است. در مقام تعریف روایت .١

 این استدالل تقابلی است که در روایت وجود دارد. مبنای .٢

 اشکال
اشکالی که ممکن است در این روایت بشود این است که کسی بگوید، تقابل مورد قبول است. اما تقابل مستلزم این نیست که از 

 مطلق، دومی نیز به غیبت در بهتان اشاره دارد. طور بهگوید: غیبة  دو در مقابل هم باشند. اولی میتمام جهات این 

غیبت و بهتان را از هم جدا کرده است، اما جمله تاب  دهد که روایت در این است که این تقابل نشان می البته باید بگوییم که ظهور
 تحمل معنای دوم را نیز دارد.

 تام دارد ولی سند تامی ندارد.این روایت داللت 

 روایت سوم:
 است. ١٥٢روایت چهاردهم باب 
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ْح «
َ
ِه ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْمَیِريِّ َعْن أ ِل َعْن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن ُموَسی ْبِن اْلُمَتَوکِّ ِد ْبِن ِعیَسی َعِن َو ِفي اْلَمَجاِلِس َعْن ُمَحمَّ َمَد ْبِن ُمَحمَّ

ْن َتُقوَل ِفي اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َع 
َ
ٍد ع َقاَل: ِإنَّ ِمَن اْلِغیَبِة أ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن َسَیاَبَة َعِن الصَّ ِخیَك َما ْن َعْبِد الرَّ

َ
أ

ُه َعَلْیِه َو ِإنَّ ِمن ِخیَك َما َلْیَس ِفیِه.  َسَتَرُه اللَّ
َ
ْن َتُقوَل ِفي أ

َ
 P1F١»اْلُبْهَتاِن أ

 دهد. غیبت را مقابل بهتان قرار میدر این روایت نیز 

ُه «مبنای این استدالل این است که  یعنی وصفی وجود دارد و مخفی است. اگر نباشد پنهان بودن معنا ندارد. از طرفی  »َما َسَتَرُه اللَّ
 بین بهتان و غیبت نیز تفاوت قائل شده است.

 بررسی روایت از لحاظ سند
شان وجود ندارد. اما  ست عبدالرحمن بن سیابة است. ایشان از کسانی است که توثیقی دربارهاتنها جایی از این سند که قابل بحث 

گوید بعد از شهادت  کنند که در آن روایت می مرحوم آقای خویی (ره) در معجم، تمایل به توثیق دارند. زیرا روایتی را نقل می
ها کمک کنند،  مأمور شد تا به آن  ع)صادق (نی که از طرف امام کرد. یکی از کسا حضرت زید، کمکی به بازماندگان داستان زید می

توثیق خاص به دست  از این وجه، عبدالرحمن بن سیابة است. این مفید این است که این شخص مورد وثوق حضرت بوده است.
 آید. می

 رساند. البته باید بگوییم که اعتماد مالی امام (ره) به شخص، توثیق وی را می

مرحوم آقای خویی (ره) در اواخر عمرشان، از نظریه وثوق  ر توثیق ایشان، این است که از رجال کامل الزیارات است.یک وجه دیگ
 برگشتند. به رجال کامل الزیارات،

 نظریات در مورد توثیق رجال کامل الزیارت
 ، چند نظر وجود دارد: ها عرض کردیم در این مطلب که قبل طور همان

 کس نامش در کامل الزیارات بیاید، توثیق دارد. هر .١

 نسبت به این روات وجود ندارد. توثیقی مطلقاً  .٢
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کند و از مشایخشان هستند، توثیق دارند. اما سایر اشخاص که در سلسله سند قرار  رواتی که ابن قولویه از آنان نقل می اولین .٣
 گرفتند، مشمول توثیق نیستند.

 نظر مرحوم تبریزی (ره) است. در هر باب حداقل یک روایتی که تمام روات صحیح باشند، باید وجود داشته باشد. این .٤

چنین باشد، در  فرمایند که هر باب یک روایت تام باید داشته باشد. اگر این ایشان میکامل الزیارات، مجموعه زیارات است. 
البته از این نظریه افراد محدودی  یک باب، یک روایت، گاهی چند روایت است. های مختلف، روایات مختلفی دارد. گاهی در باب

 آیند. ما قدیم نظر دوم را پذیرفتیم. البته تردیدی هنوز وجود دارد. به دست می

 نکته
، تضعیف توثیقات عام در جایی مفید است که ضعفی وجود ندارد. مثًال در کامل الزیارات رواتی وجود دارند که در نجاشی و شیخ

 آید. اند. در این صورت تعارض و تساقط به وجود می شده

 اشکال به استدالل روایت
ْن َتُقوَل » در این روایت آمده است:

َ
: این گوید میریزد. زیرا  تبعیضیه باشد، بنیان استدالل را فرو می» من«اگر ». ِإنَّ ِمَن اْلِغیَبِة أ

 امر جزئی از غیبت است.

 جواب اشکال

ْن َتُقوَل   ِإنَّ ِمن«ی مقابل را  اگر نقطه
َ
تبعیضیه نیست و برای تعریف بیان » من«شویم که در این جمله  ببینیم متوجه می» اْلُبْهَتاِن أ

البته باز نیز باید گفت که این جواب تام نیست. قطعًا شویم که در جمله قبل نیز چنین بوده است.  کرده است. از این جمله متوجه می
 تبعیضیه است.» من«جمله دوم در 

 این اشکال درست است. درنتیجهشود و اسمی از کذب نیامده است.  توانیم بگوییم که بهتان متوجه اشخاص می البته می

 تفاوت دو روایت
تام روایت قبل از لحاظ سند ضعیف بود و از لحاظ داللت قوی بود. ولی این روایت از لحاظ سند قوی است ولی از لحاظ داللت، 

 نیست.



٢٤٣٤:�ماره ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6 

 

 روایت چهارم:
 است. ١٥٢این روایت بیستم باب 

ِد ْبِن ُقَتْیَبَة َعْن َحْمَداَن ْبِن ُسَلْیَماَن َعْن ُنوِح ْبِن « ِبیِه َعْن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َو ِفي اْلَمَجاِلِس َعْن أ ُشَعْیٍب َعْن ُمَحمَّ

ُه َقاَل: َفَمْن َلْم َتَرُه ِبَعْیِنَك َعْن َصاِلِح ْبِن ُعْقَبَة َعْن  نَّ
َ
ٍد ع ِفي َحِدیٍث أ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعِن الصَّ َیْرَتِکُب َذْنبًا َعْلَقَمَة ْبِن ُمَحمَّ

ْتِر َو َشَهاَدُتُه َمْقُب  ْهِل اْلَعَداَلِة َو السَّ
َ
وَلٌة َو ِإْن َکاَن ِفي َنْفِسِه ُمْذِنبًا َو َمِن اْغَتاَبُه ِبَما َو َلْم َیْشَهْد َعَلْیِه ِعْنَدَك َشاِهَداِن َفُهَو ِمْن أ

ِبي َع 
َ
َثِني أ ْیَطاِن َو َلَقْد َحدَّ ِه َتَعاَلی ِذْکُرُه َداِخٌل ِفي َوَالَیِة الشَّ ِه ِفیِه َفُهَو َخاِرٌج َعْن َوَالَیِة اللَّ ِبیِه َعْن آَباِئِه ع َعْن َرُسوِل اللَّ

َ
ْن أ

َبدًا َو َمِن اْغَتاَب ُمْؤِمنًا ِبَما َلیْ َقاَل َمِن  -ص
َ
ِة أ ُه َبْیَنُهَما ِفي اْلَجنَّ َس ِفیِه َفَقِد اْنَقَطَعِت اْغَتاَب ُمْؤِمنًا ِبَما ِفیِه َلْم َیْجَمِع اللَّ

اِر َخاِلدًا ِفیَها َو ِبْئَس اْلَمِصیُر.  P2F١»اْلِعْصَمُة َبْیَنُهَما َو َکاَن اْلُمْغَتاُب ِفي النَّ

غیبت انسانی که ظاهر شود آن را اماره عدالت گرفت.  شاهدی بر گناه کسی اقامه نشده است، حسن ظاهری دارد و می که ینهم
از والیت خدا خارج بشود و به والیت شیطان وارد  شود که انسان غیبت کننده، باعث می خوبی دارد ولو چیزی در آن وجود دارد،

 بشود.

 کنم. از دو روایت دیگر می بررسی این دلیل را موکول به بعد

 روایت پنجم:
 است. ١٥٢روایت بیست و دوم باب 

ِه ْبِن ِسَناٍن َقاَل: َقاَل « ْنَصاِريِّ َعْن َعْبِد اللَّ
َ
اٍد اْأل ِه ْبِن َحمَّ اِشيُّ ِفي َتْفِسیِرِه َعْن َعْبِد اللَّ ْن َتُقوَل ِفي اْلَعیَّ

َ
ِه ع اْلِغیَبُة أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
 أ

ِخیَك َم 
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َفَقِد اْحَتَم أ ا ِإَذا ُقْلَت َما َلْیَس ِفیِه َفَذِلَك َقْوُل اللَّ مَّ

َ
ُه َعَلْیِه َفأ P3Fَل ُبْهتانًا َو ِإْثمًا ُمِبیناً ا َقْد َسَتَرُه اللَّ

٢
P«.P4F

٣ 

 داللت روایت نیز مثل روایات قبلی است و داللت خوبی دارد. این روایت نیز مقطوعه است.
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 بندی جمع
البته در مستدرک نیز  همین مضمون را دارند. نیز ١٥٤روایات دیگری نیز همین مضامین را دارد. مثًال روایت یک و دوم و سوم باب 

 روایاتی وجود دارد.

غیبت  اینکهپوشی کنیم. تقابل بین تهمت و غیبت و  توانیم از این روایات چشم متوجه شدیم که نمی با توجه به روایاتی که ذکر شد،
شود که غیبت همان وصف  خارجی نیز نداشته باشیم، معلوم می  است. اگر قرینه ای شده ثابتذکر وصف موجود شخص است، امر 

 موجود است.
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