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 غیبت شناسی مفهوم
 مرور گذشته

 حرمت غیبت شرط عیب مستور وجود دارد یا اینکه مستور و مکشوف تفاوتی ندارد؟ ششم این بود که آیا درمبحث 

روایاتی را در این باب عرض کردیم. بعد از آن روایات عامه و خاصه را با هم نظر مشهور این بود که مستوریت شرط است. 
 سنجیدیم.

ماستر الله «وجود دارد. ولی در روایت خاصه و امامیه، این قید کمتر آمده است و بیشتر بر قید » ما َیکره«در روایات عامه قید 

مالحظه کردید این قید در حدود ده روایت آمده است. بین آن روایات، روایت معتبری نیز بود. البته باید  تأکید شده است.» علیه
توانیم قید مستوریت را در فقه امامیه کنار بگذاریم.  نمی درنتیجه عبور کنیم. سادگی بهتوانیم  بدانیم که از مجموع ده روایت نمی

باید ببینیم مستوریت به چه  اصل را پذیرفتیم، بعدازاینکه پشت سر کسی است. غیبت گفتن عیب موجود و مستور در درنتیجه
 معناست؟

یت  مفهوم مستور
یت  انواع مستور

 در مفهوم مستوریت احتماالتی وجود دارد:

البته شخص غیبت کننده  از عیب شخص مطلع نیست، کس هیچیعنی  الف) مقصود از مستور، مستوریت مطلقه عندالجمیع است.
 داند. این عیب را می

 دانند و امر شایعی نیست. نمیب) مستوریت عرفی غالبی. مستوریت عرفی به نحو مطلق است. شاید تعدادی بدانند، ولی همه 

شرب خمر است، اما در جای ه شخص دو وطن دارد، در جایی مشهور ب مثالً  غیبت.(زمانی و مکانی) ج) مستوریت در محدوده 
 دیگر انسان وزینی است.

 شنود، نداند. این ارتباطی به مستوریت کلی ندارد. یعنی شخصی که می د) مستوریت عند السامع است.

به این معنا است که معموًال شخص را با این عیب » ستر الله علیه«زیرا عرفًا  شوند. قطعًا کنار گذاشته می و چهارماحتمال اول 
ی االرزق بر این امر تأکید یکرد. از جمله روایت یح تعبیر میشناسند. ثانیًا در تمام روایات تعابیر دیگری نیز بود که این ستر را  ینم
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، غیبت شناسند نمیشود و ذکر چیزی که مردم  گوید چیزی که مردم با آن آشنا هستند، غیبت حساب نمی داشت. در آن روایت می
 گذارد. ، اثر ظاهر را مقابل مستور قرار داده بود. این روایات، احتمال چهارم را کنار می١٥٤روایت دوم باب  است.

 احتمال و بیان امام (ره)
خود  البته ها امور باطنی است. احتمال پنجم این است که مقصود مستور یعنی امور نهانی و باطنی که تکوینًا مستور است. این

اند. امور ظاهری محسوس اگر کسی مطلع نباشد ولی به شخص نسبت داده بشود، قطعًا غیبت  حتمال را دادهایشان جواب این ا
 .است. مصداق این امر در روایات نیز آمده است

گاهی دیگران را مبنا نمی بندی می قسم پنجم مستوریت را بر اساس ظاهری و باطنی تقسیم دارای   داند. این نظر، قطعاً  کند و آ
 است. اشکال

 بررسی احتمال اول
که کسی نداند و مطلقًا کسی  همین است» ستر الله علیه«اینکه بگوییم منظور از مستوریت، چیزی است که کسی نداند. ظاهر 

حتی عبارت دیگری در ظهوری در مطلق ندارد. » مما یعرفه الناس«توانیم بپذیریم، زیرا عبارت  نداند. این احتمال را قطعًا نمی
 گفت اگر امر ظاهری باشد غیبت است. به صرف اینکه چند نفر بدانند، امر ظاهر نیست. وجود داشت که می ١٥٤دوم باب روایت 

 شود. شود زیرا اگر این امر مالک غیبت باشد، غیبت بسیار نادر می عالوه بر این نیز ما یقین داریم که غیبت شامل این امر نمی

که این احتمال اول، اصًال  شویم رسد اما با دقت بیشتر متوجه می ال اول قوی به نظر میبه خاطر ظهورات اولیه، احتم درنتیجه
 باشد. صحیح نمی

 روند. بنابراین احتمال چهارم و پنجم و اول، کنار می

 بررسی احتمال دوم و سوم
که غالبًا جامعه از آن مطلع نیست. قدر متیقن این دو اطالع  جایی است مشترک احتمال دوم و سوم ثابت شده است، غیبت تاکنون

یا اینکه با محدوده زمانی و  علی االطالق است، ،شود که مستوریت عرفی غیر شایع عرفی است. اما بین این دو احتمال سؤال می
 شوند. مکانی از هم جدا می

 شود. ، تمام جاها نیز غیبت شخص جایز میاطالع داشته باشدعرف  یکجاکند. اگر  ظاهر دلیل مطلق را بیان می

 باید ببینیم عرف مطلع است یا خیر. شود، اما احتمال دیگر این است که اظهر احتمال سوم است. در جایی که غیبت می
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 توانیم احتمال دوم را رد کنیم ولی اظهر احتمال سوم است. البته با قاطعیت نمی

 بندی جمع
 قبول قابلدر مفهوم مستوریت، پنج احتمال را بیان کردیم. با قطعیت احتمال اول و چهارم و پنجم را رد کردیم. احتمال دوم نیز 

غیبت باید امر مستور در مقابل شایعی باشد. (عیبی که شناخته شده نیست البته در  درنتیجهاست اما اظهر احتمال سوم است. 
 محدوده مکانی و زمانی شخص)

 کتهن
تر  ی عام ی معاشران او شناخته شده است ولی در حلقه شیوع گاهی در عرف خاص است و گاهی در عرف عام است. مثًال در حلقه

 رسد. ای را جدا کنیم، بعید به نظر می اینکه بخواهیم درون منطقهبه نظر مالک همان عرف عام است.  شناخته شده نیست.
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