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 شناسی غیبت مفهوم
 جویی تنقیص و عیب: قید هشتممبحث 

 جوی شرط است یا اینکه ذکر عیب شخص، بدون قصد تنقیص حرام است؟ آیا در حرمت غیبت، قصد تنقیص و عیب

جویی کند،  قصد تنقیص است، برای اینکه آبروی شخص را ببرد یا اینکه عیبسر طرح سؤال این است که گاهی ذکر معایب به 
آوری کمک برای شخص دارد، یا  های جمع اما گاهی ذکر عیب، پیش پزشک است، یا گاهی انگیزه کند. نقص شخص را ذکر می
 حداقل قصد بدی ندارد.

 در نتیجه ذکر عیوب دارای سه احتمال است:

 یی است.جو الف) برای تنقیص و عیب

 ی خیری است. ب) برای یک انگیزه

 ج) انگیزه خیر و شر ندارد.

 احتماالت در شرط تنقيص
در اینجا نیز سه احتمال وجود  مبحث هشتم ما ناظر به این سه فرض است. که آیا در حرمت غیبت، تنقیص شرط است یا خیر؟

 دارد:

 .گیرد برمیالف) حرمت غیبت شرط تنقیص را در

 جویی شرط نیست. . قصد عیبگیرد برمیب) غیبت تمام این سه صورت را در 

 ی خیری دارد، حرام نیست. انگیزه که درصورتیاید بگوییم این احتمال نوعی تفصیل است. ب ج)

 اقوال در شرط تنقيص
 در اینجا اختالف جدی وجود دارد. در اینجا چند قول وجود دارد:

 نباشد حرام نیست.الف) قصد تنقیص شرط است و اگر 
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 ب) تنقیص شرط نیست و تمام سه صور حرام است.

 بحث ي تاريخچه
 اند. مثل شیخ صدوق و مفید (ره). متقدمین کمتر به این بحث پرداخته

دانید اشکالی  که می طور همانی بعد از شیخ شروع شده است.  طرح این بحث، در دوره اند. متأخرین بیشتر به این مباحث پرداخته
مکاسب  عنوان بهاین بحث، که در کتب فقهی ما وجود دارد این است که بابی وجود ندارد که این مسائل را در خود بگنجاند. 

 ای نیست. محرمه آمده است و یک بحث جداگانه

 قول اول (شرط تنقيص)قائلين به 
رحوم شهید نیز نسبت داده شده است. کلمه قصد تنقیص به این قول به جامع المقاصد نسبت داده شده است. همچنین به م

ی معاصر، مرحوم امام (ره) نیز وارد بحث شده است و با تمام جدیت از اشتراط غیبت  در دوره صراحت در کالم ایشان آمده است.
شامل این مورد  اند. امام (ره) فرمودند: زمانی که شخص قصد خیری داشته باشد، حرمت غیبت به قصد انتقاص دفاع کرده

 شود. نمی

 (عدم شرط تنقيص) قائلين به قول دوم
اند اما  تبریزی (ره)، مکارم شیرازی، قائل به این قول هستند. اینان بحث نکرده الله آیتمتأخرین، مرحوم آقای خویی (ره)،  از بین

 اند. اند و این امر را واضح شمرده تلقی به قبول کرده

 مقدمه
است که بعد از استدالل  غیرازآنخواهیم بدونیم حرمت غیبت در کجاست. این  در مقدمه باید به نکاتی توجه کنیم. ابتدائًا می

کند، را  مثًال شخصی که برای کمک به کسی عیب او را مطرح می حرمت غیبت، با روایات یا عناوین ثانویه، قیودی به آن بزنیم.
 ث قرار بدهیم:توانیم از دو منظر مورد بح می

 شود. الف) حرمت غیبت شامل اینجا می

 اینجا غیبت است، اکنون باید ببینیم که غیبت برای اعانه یا با عناوین دیگر، چه حکمی دارد؟ب) 
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خواهیم بدانیم که غیبت شامل نیت خیر  کنیم. ما می بحث ما از حیث مقید و عنوان ثانویه نیست، بلکه ما در مفهوم غیبت بحث می
 شود یا خیر؟ می نیز

کنیم. قصد بیان نقص و انتقاص با هم  د بیان نقص را مطرح نمیی دیگر این است که بحث ما قصد انتقاص است و قص نکته
 اینکهبعدازبحث ما در قصد تنقیص است. یعنی یکی قصد اصل فعل است که این قصد در تنجز حرمت، تأثیر دارد. متفاوت است. 

گاهی عیب کسی را بیان می تواند متفاوت باشد. بحث ما بر همین قصد  های دیگر نیز دارد که می کند، قصد فرض کردیم شخص با آ
کند، آن شخص تنقیص شده است، ولی خود غیبت  پیش کسی نقص و عیبی شخصی را بیان می که همینالبته باید بگوییم است. 

 د.کننده، قصد تنقیص ندارد و قصد خیر دار

 توانیم بحث کنیم: در اینجا به دو شکل می

 الف) از طریق لغوی، که بگوییم از مفهوم لغت این امر صادق است یا خیر.

 کنیم. معنا می  از حیث انصراف و قراین لبیه ب)

 گیرد که آیا تنقیص شرط است یا خیر؟ هر دو این احتمال یک نتیجه را در برمی

 بندي مقدمه جمع
 ما در عنوان اولیه و شمول اولیه دلیل است و بر قیود و عناوین ثانویه نیست. بحث .١

گاهی  قصد .٢ تنقیص غیر از قصد فعل است. اگر قصد فعل نداشته باشد، منجز نیست. بحث اینجا قصد ثانوی است. بعد از آ
 تواند خیر یا شر باشد. قصد دیگری وارد شده است که می

 اف و قراین برویم، نتیجه یکی است.چه از راه لغوی یا انصر .٣

 ادله قائلين قول دوم (عدم شرط تنقيص)
ظاهر ادله است. ایشان  ها نیامده است. دلیل قائلین به قول دوم، قول دوم، همان ظاهر ادله است، چون قصد تنقیص را در آن

 گویند قصد تنقیص در ادله نیامده است. می

 ادله قائلين قول اول (شرط تنقيص)
 توانیم ذکر کنیم به شرح زیر است: ای که برای این مطلب می اند. ادله صفحه این مطلب را بحث کرده ٥امام (ره) حدود  حضرت
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 شناسي مفهوملغوي و  بحث .1
است که در کتب لغت آمده است. مفهوم دیگر » عابه«اگر به کتب لغت مراجعه بکنیم، دو واژه در تعریف غیبت آمده است. یکی 

 است که در مقاییس آمده بود. در لغت وقعه نیز همان عابه است.» وقیعه«

 است.» عابه«که همان  »وقیعه«و » عابه« این استدالل بر دو مقدمه استوار است. یکی اینکه دو لغت در مفهوم غیبت آمده است:

 جود داشته باشد.کند که قصدی و صدق می» وقع فیه«بدون قصد امکان ندارد. وقتی » عابه«نکته دوم این است که 

 اشكال
گفتن عیب است. و قصد » عابه«گویند که منظور  این فرمایش تام نیست، زیرا این بحث اول کالم است. قائلین به قول دوم می

 این فرمایش، بعید است.تنقیص در اینجا مطرح نیست. 

 انصراف .2
اغتاب  ی در اینجا وجود ندارد. در فضایی که حرمت به آن تعلق گرفته است، در این فضا،دلیل دوم انصراف است. بحث لغوی

 گوید، غیبت است. می لطمه زدنجویی است. یعنی در جایی که به قصد  منصرف به عیب

 آورند. های زیادی را برای این مطلب می امام (ره) نمونه

 اشكال
امر واضحی نیست. حداقل  بگوییم انصراف دارد، اینکهتیم و گفتیم که شمول دارد، دلیل دوم نیز واضح نیست. اگر لغت را عام دانس

تواند به شکلی تلقی خاصی  ی است که هر کسی میفرمایند، واضح نیست. این یک تلقی فقه به این شکل مطلقی که امام (ره) می
 داشته باشد.

 تفصيل احتمال سوم:
قصد تنقیص ندارند، انصراف ی مواردی که  دانیم. احتمال سوم این است که ادله از همه ما احتمال سومی را در اینجا بعید نمی

که بیان کرده بودیم سه  طور همانرسانی) انصراف دارد. ( ندارد. ممکن است بگوییم ادله غیبت از صورت دوم (قصد خیر و کمک
مثًال عیوب و مشکالت شخص را پیش  ، ج) بدون قصد شر و خیر)یکمک خواه، ب) خیر و و تنقیص الف) شر قصد وجود دارد:
 انصراف داشته باشد.  هایی برای او جمع کند. بعید نیست که ادله از این قصد خیر واضح، کند تا کمک حاکمی بیان می
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 پس بهتر است بگوییم عدم غیر خیر شرط است. نه اینکه بگوییم قصد تنقیص شرط است.

در نتیجه ما انصراف را قبول داریم، ولی فقط در جایی که قصد خیر دارد، ادله انصراف است. وقتی قصد خیر بسیار واضحی وجود 
 توانیم بگوییم که ادله انصراف دارد. داشته باشد، می

 

 


	مفهومشناسی غیبت
	مبحث هشتم: قید تنقیص و عیبجویی
	احتمالات در شرط تنقیص
	اقوال در شرط تنقیص
	تاریخچهی بحث
	قائلین به قول اول (شرط تنقیص)
	قائلین به قول دوم (عدم شرط تنقیص)
	مقدمه
	جمعبندی مقدمه

	ادله قائلین قول دوم (عدم شرط تنقیص)
	ادله قائلین قول اول (شرط تنقیص)
	1. بحث لغوی و مفهومشناسی
	اشکال
	2. انصراف
	اشکال

	احتمال سوم:تفصیل



