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 شناسی غیبتمفهوم
 مخاطب تعددو  وحدت مبحث پانزدهم:

 مخاطب است. تعددتنبیه پانزدهم در ذیل مفهوم غیبت، 

 در اینجا دو مطلب را باید توجه کنیم:

 تعدد مخاطبالف) 
مغتاب الزم نیست که شخص واحد باشد. ممکن است مغتاب یک نفر یا چند نفر باشند، ممکن است جماعت یا اهالی یک شهر 

ممکن است کسی با عناوینی که شمول دارد باشند. این امر محل اختالف نیست. اگر کسی به صورت جمع غیبی کند، حرام است. 
 ها حرام است.کنند، فالن هستند. یا حتی ملت فالن، فالن هستند. تمام اینمیغیبت کند، مثًال کسانی که در فالن درس شرکت 

 ب) عناوین کلی
، شرط نیستند؛ بلکه هر تعدادی را که یا با اسم یا با عناوین کلی غیبت کند، شامل در حرمت غیبت، شخص واحد یا تعداد معین 

ای باشد. که در هر ناوین هم ممکن است صنفی، شهری، مجموعهاین عشود. ها را شامل میادله حرمت غیبت تمام اینشود. می
هایی که عیب باشد، شود. در شخصشود. این عنوان کلی به تعداد منحل میکند و غیبت شامل آن میها تفاوتی نمییک از این

 شود.هایی که عیب نباشد، شامل تهمت میغیبت است و در شخص

برد و گاهی ده نفر اسم کند. گاهی شخص یک نفر را اسم میداد افراد غیبت شونده، تعدد پیدا میالبته باید توجه کنیم که عقاب به تع
کند، این تعدد غیبت را انسان را غیبت می برد که در این صورت ده گناه انجام داده است. یا حتی با عناوین کلی، یک مجموعهمی
 آورد.می

 اشکال
 اند.قبیله یا قوم، عیوبی را ذکر کرده روایات در مورد یکفرمایند: گاهی در حضرت امام (ره) می

 امام (ره) برای این موارد، وجوهی را بیان کردند:
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 ها امور مکشوفی بوده است و مستور نبوده است.الف) این

 شدند.ب) اهل آن قوم، از این امر ناراحت نمی

 روایات شمول نیست و منظور بعض است. این ) ظاهرج

 روایات ضعیف السند هستند.د) تمام این 

 علمی است. شناسیمردمه) نوعی 

 اند.این توجیهاتی است که امام (ره) برای این مطلب آورده

 البالغهنهجاست بلکه غیبت نیست. مثًال امام علی (ع) در  شناسیمردمی و های علمها از روی صحبتها، حرفبعضی وقت
 بیان تحلیلی است و شمول غیبت بر آن وجود ندارد.ها کند. ایناوصاف مردم کوفه را بیان می

 معلومیت و مرددیت مغتابمبحث شانزدهم: 
آیا در حرمت غیبت شرط است که مغتاب، معین و معلوم بالتفصیل باشد؟ یا اینکه در جایی که مجمل و مردد هم باشد، شامل حکم 

 شود؟غیبت می

 اقسام مرددیت
 شود:به معنای تعدادی از یک مجموعه است. این مرددیت به چند قسم تقسیم می مرددیت

 . این عنوان با اقلیت سازگار است.مطلق است. مثل احد االفراد یا جمع من هؤالء الف)

 ب) اکثریت است. مثًال اکثریت این مجموعه.

 دیگر وجود دارد: بندیتقسیمیک نوع 

 مثًال یکی از سه نفرالف) مرددیت به شکل شبهه محصوره: 

 های تهرانب) مرددیت به شکل شبهه غیر محصوره: مثًال یکی از بازاری
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 دیگر نیز وجود دارد: یک نوع تقسیم

 الف) احد الفردین مجمل: در پیش غیبت شونده، فرد مشخص نیست.

 ب) احد الفردین معلوم: در پیش غیبت شونده، فرد مشخص است.

 کند؟شخص و یا اشخاص معلوم مطرح است یا اینکه مجهول نیز باشند تفاوتی نمیاکنون باید ببینیم که غیبت 

 بیان اقوال
 در اینجا دو نظر وجود دارد:

 ارد. مرحوم خویی (ره) بر این نظرند.الف) معلومیت شرط است. اگر مردد بشود، غیبت مانعی ند

 ام (ره) بر این نظرند.ب) معلومیت شرط نیست. اگر مردد بشود، غیبت حرام است. نظر حضرت ام

 دلیل نظر امام (ره)
ید معینیت برای اخاک نیامده است. حقیقت غیبت است. در ادله نیز ق» ذکرک اخاک بما َیکره«در دلیل غیبت، ایشان فرمودند: 

 شود.ای داریم که شامل غیبت نمیسیرهی غیر محصوره،گویند در شبههایشان می

، انصراف به وجود ی غیر محصورهفقط در شبهه لی محصور بودن شرط است.گویند معلومیت شرطیت ندارد وایشان می درنتیجه
 است.» ما َیکره«آید. این انصراف نیز به خاطر قراین موجود است. مبنا نیز می

 خویی (ره) اهللاآیتدلیل نظر 
فرمایند در محصوره نیز ایرادی ندارد. ندارد. ایشان میمانعی وجود  مرددیت بشود، غیبت نیست. حتی در احد الفردین نیز کههمین

 فرمایند در اینجا کشف ستری نشده است.زیرا تعریف غیبت، کشف ماستر الله است. ایشان می

 بنديجمع
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فرمایند اشکال دارد و آقای خویی (ره) می در غیر محصوره اختالفی نیست. در محصوره نیز دو نظر وجود دارد. امام (ره)
 اند.یک قید را از غیبت مبنا قرار داده هرکداماند. فرمایند اشکال ندارند. هر دو نیز بر اساس معنای غیبت این نتیجه را گرفتهمی

 اشکال
یرا ا شویم که استداللدر همین نگاه ابتدایی متوجه می یعنی » ماَیکره«گر کسی بگوید بر مبنای معنای غیبت، قابل خدشه است. ز

هر دو ناراحت شدند. این یعنی دو غیبت است. اینجا خیلی بعید است که هر دو ناراحت بشوند و دو غیبت باشد. این نیز اول کالم 
، کنیم ناراحت بشود. ولی مقصود باید معینًا ناراحت بشودی او صحبت میدلیل انصراف به جایی دارد که شخصی که دربارهاست. 

 ولی شخص معلوم نیست که ناراحت بشود.

کند. مهم می در زمانی است که کشف ستر در مورد شخص» ماستر الله علیه«ره) نیز اشکال دارد. زیرا ( ییخو اللهآیتفرمایش 
 دارای ایرادی است. بکند، الجملهفیکشف ستر  کههمیننیست که شخص معلوم باشد، 

 البته این دو اشکال تام نیست.

 جواب اشکال
 خویی را قبول کنیم. اللهآیتما باید نظر  درنتیجهرا قبول داریم.  »ماستر الله«ما قبًال بیان کردیم که ما قید 
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