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 غیبت استثنائات
 سومین استثنا: غیبت در مقام تظلم برای دیگران

 مرور گذشته
اند. البته این دو وجه دارد. گاهی این تظلم نقشی در تعداد زیادی از فقها این امر را جایز دانسته بحث ما در مورد استثنای سوم بود.

سوره  ٤١اولین دلیلی که به آن تمسک شده است آیه شریفه  یک تشفی است و تأثیری در انتصار ندارد. انتصار دارد. گاهی نیز

ولِئَك  ُظْلِمِه  َبْعَد  اْنَتَصَر  َلَمِن  َو « شوری است.
ُ
نیز آمده است. البته آن  ٢٠٧ مفاد در سوره شعراء آیه ینهم .»َسبیٍل  ِمْن  َعَلْیِهْم  ما َفأ

 کند. حدود هفت بار انتصار در قرآن آمده است.استثنای از شعراء است ولی قطعًا تفاوتی نمی

 معانی انتصار در قرآن
 این ارتباطی به بحث ما ندارد.آمده است و به معنای ثالثی مجرد آمده است.  یکجاالف) به معنای نصر است. این در 

لذا مفهوم انتصار در انتقام  انتقام طلب نصرت عملی است.است. معنای دوم انتقام است.  یعیو شامعنای دوم، معنای رایج  ب)
 وجود دارد. این طلب یاری با اقدام عمل خود شخص است.

 َفال ُنحاٌس  َو  نارٍ  ِمْن  ُشواٌظ  َعَلْیُکما ُیْرَسُل «است.  گیریکمکج) معنای سوم طلب نصرت است. و طلب نصرت به معنای 
 ١»َتْنَتِصراِن 

 این دو استعمال محل بحث ما است.گیرد تا انتقام بگیرد. معنای سوم به نحوی مقدمه معنای دوم است. طلب کمک می

 .35سوره رحمان، آیه  1
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 معناترین معناي انتقام اصلی
ای که به معنای طلب کنند. اما آیهمعنای انتقام را بیان می یروشنبهانتصار این است که بعضی از آیات  شناسیمفهومنکته دیگر در 

گوییم منظور نیز می در آنجاکه سوره الرحمن است.  ٣٥ها همان آیه ترین آنالنصر وجود داشته باشد، در قرآن موجود نیست. واضح
 معنای انتقام در تمام آیات، معقول است. درنتیجهتوانید اقدام به مثل بکنید. از آیه این است که شما نمی

 بررسی احتماالت
 الف) در این آیه، امکان دارد که معنای انتصار، فراخواندن دیگران برای کمک است.

 ب) احتمال دوم این است که به معنای انتقام است.

 یک مشترک لفظی با معنوی بگوییم که هر دو معنا در این مأخوذ است. عنوانبهج) 

 استدالل به آیه برای جواز چند تقریر دارد:

 بررسی احتمال اول
شود: مظلومی که مورد تعرض قرار آید. در این صورت آیه به این شکل معنا میاحتمال اول، جواز به دست می بنا براند کسانی گفته

از دیگران اطالق دارد. این کمک خواستن نیز بدون اینکه غیبت شخص  کمک خواستناین  تواند طلب نصر بکند.گرفته است، می
 است. شود. باید مظلوم بگوید ظالم چه کاری کردهظالم نمی

 بررسی احتمال دوم
گویند بر اساس آیه، شود. حضرت امام (ره) نیز بر این امر قائل است. ایشان میدلیل جواز میاگر انتصار به معنای انتقام باشد،

 که به دیگران بگوید یا حداقل بعد از انتقام به دیگران بگوید. داردانتقام گرفتن از ظالم، جایز است. انتقام مالزم عرفی 

 بررسی احتمال سوم
 اگر معنا را کمک گرفتن و انتقام بگیریم بسیار واضح است که داللت دارد.
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 است. اولبهترین تقریر، همان تقریر 

 اند.این استدالل امام (ره) است. آقای سبحانی نیز از ایشان تبعیت کرده

 مخالفان استدالل
 اند.پذیرند. ایشان به وجوهی اقامه کردهنمیو تقریرها را  خویی (ره) این استدالل اللهآیت

گویند که انتقام مستلزم گفتن به دیگران می بعدازاینو گویند که انتصار به معنای انتقام است و به معنای اول نیست. ایشان می
 نیست.

 گویند انتصار در آیه به معنای انتقام است، دو دلیل آوردند.ایشان که می

 دلیل اولالف) 
 اولمقدمه 

یرا اگر بعد و قبل آیه را نگاه کنیم و قراین داخلی را ببینیم، معنای انتقام اخذ می اصل  که گفتیم که طورهمانقبل  در آیهشود. ز
توانید یگوید این تقابل به مثل نیز جایز است. اگر کسی به شما تعرض کرد شما نیز مآیه بعد نیز می کند.را بیان می مثلبهمقابله
انتصار نیز به معنای همان انتقام است.  درنتیجه بکنید. به خاطر این مقابله، کسی حق ندارد وی را مجازات کند. مثلبهمقابله

دهد که تمام این قراین به ما نشان میکند. آیه نیز اقدام عملی را بیان می بعدازاین کمک گرفتن از دیگران با این آیه مطابقت ندارد.
 ام است.منظور از انتصار، انتق

 است، شاهدی ندارد.حتی اگر کسی بگوید مشترک لفظی شود. آیه مجمل می ای وجود ندارد وینهقر اگر نیز تردید بکنیم،

 بودن کنار رفت. گیریکمکاحتمال اول که به معنای  درنتیجه

 مقدمه دوم
حتی اگر مالزمه عرفیه را بپذیریم،  بگوید.عرفیه ندارد که به دیگران چیزی  مالزمه انتقام همراه با درخواست یاری نیست. و

 به کسی بگوییم، بعید است.بگوییم انتقام مقوم این است که  ینکها گیرد.خیلی کمی را می محدوده
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