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 غیبت استثنائات
 تظلم برای دیگرانسومین استثنا: غیبت در مقام 

 مرور گذشته
اولین دلیلی که به آن اند. البته این دو وجه دارد. تعداد زیادی از فقها این امر را جایز دانسته بحث ما در مورد استثنای سوم بود.

ولِئَك  ُظْلِمِه  َبْعَد  اْنَتَصَر  َلَمِن  َو « سوره شوری است. ٤١تمسک شده است آیه شریفه 
ُ
مفاد در  ینهم .»َسبیٍل  ِمْن  َعَلْیِهْم  ما َفأ

 نکاتی را در این آیه بیان کردیم. در انتصار سه احتمال وجود دارد: نیز آمده است. ٢٠٧ سوره شعراء آیه

 الف) طلب نصرت

 ب) انتقام

 .بربگیردج) هر دو معنا را در 

به معنای » انتصر«مبتنی بر احتمال اول است. یعنی اگر کسی بگوید  یتظلم خواهاستدالل به این آیه شریفه برای جواز غیبت در 
 مقوم بر بیان کردن ظلم است.است. زیرا طلب نصرت  کردنیاری

یرا انتقام مقوم براما اگر احتمال معنی دوم که همان انتقام است را بگیریم، نمی  بیان ظلم نیست. توانیم بر آن استدالل کنیم. ز

 بیان نظر امام (ره)
نظر آقای خویی همین احتمال دوم است. ظاهر کالم شیخ نیز همین است. این برداشت از ناحیه امام (ره) مورد خدشه قرار گرفته 

، منفک از بیان ظلم نیست. اگر کندمی مثلبهمقابلهکند. کسی که گویند حتی اگر به معنای انتقام بگیریم، باز صدق میاست و می
نکند، خود، مقصر است. منظور از بیان ایشان این است که آیه در هر دو معنای اول، استدالل تام برای این  در جایی این امر را طرح

 استثنا دارد.
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 اشکال
عقلی با بیان ظلم ندارد. غیبت حرام در جایی است که مستور  توانیم نظر امام (ره) را بپذیریم. انتقام مالزمهاگر دقتی بکنیم، نمی

بسیاری از موارد انتقام، در مواردی است که اهل شهر مطلع ب مستور است. بیان عیب مکشوف، غیبت نیست. باشد. غیبت در عی
را کسی بگیرد، » مایکره«اگر تعریف  هستند. بیان آن عیب، بیان مخفی نیست. مصادیقی از انتقام است که عیب مستور نیست.

 .غیر این صورت تام نیست شاید این مبنا تام باشد. ولی در

با بیان عیب شخص، از او انتقام بگیرد. که این بعید است. این اطالق ممکن است کسی بگوید مفهوم انتقام عام است. یعنی اینکه 
 مراد نیست.

 مثلبهمقابلهیکی از نکات 
قاعده شامل  ی باشد، اینالناسحقو  یاللهحقمحض باشد. اگر چیزی  الناسحق مثلبهمقابلهیکی از نکات این است که نکات 

 شود. نصرت مظلوم جایز و واجب است ولی طبق ضوابط و قواعدی است. این آیه دلیل بر نصرت مظلوم است.آن نمی

 گیرينتیجه
 اگر معنا را انتقام بگیریم، استثنا جاری نیست.

 )گیريکمکبررسی احتمال اول (
 ی اصولی در اینجا وجود دارد.افتد. اما یک شبههفاق نمیگیری، نیاز به بیان ظلم است. انتصار بدون بیان ظلم، اتبرای کمک

 بیان شبهه
گوید اکنون باید ببینیم این امر چه نسبتی با ادله غیبت دارد. یک دلیل میبر بیان ظلم است.  مقومگیری و این نیز انتصر یعنی کمک

بکنی که متوقف بر این است که عیب دیگران را بگوید. توانی انتصار گوید در مقام تظلم میکشف عیب مستور نکن و دلیل دیگر می
یرا انتصار همیشه بیان عیب مستور نیست و در  بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است. ، بیان عیب اوقاتبعضیز

ق دلیل گوید و در مقام انتصار و نصرت نیست. ماده افترامکشوف است. ماده افتراق ادله غیبت این است که عیب شخص را می
ها نیز در جایی است که ظلمی به شخص روا شده است، ظلم ماده اجتماع آنگوید. انتصار نیز جایی است که عیب مکشوف را می
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گوید جایز است. پس گوید حرام است و دلیل انتصار میکند. دلیل غیبت میمکشوف نیست و برای طلب نصر، عیب را بیان می
 کنیم.کتاب میکنند، رجوع به کنند و تساقط میاز اشکال وارد است. وقتی تعارض میحتی اگر معنای اول را بگیریم ب

 جواب شبهه
 این اشکال دو جواب دارد:

حاکم بر ادله غیبت است. بین دلیل حاکم و » انتصر بعد ظلمه«ی نسبت نباید بشود. زیرا اشکال اول این است که مالحظهالف) 
چیزی که به مقام اولی حرام است به دلیل حاکم، جایز است. این ک بحث اصولی مهم است. شود. این یمحکوم مالزمه نسبت نمی

 این جواب قاطع و محکم است.ام. گوید همان چیزی که حرام بوده است را جایز کردهشوند. این آیه نیز میدو با هم نسبت داده نمی

 اصل عملیکه  .کنیممی عملینیست. ما رجوع به اصل » الیغتب«دوم هم این است که اگر تساقط بکند، رجوع ما به  ) جوابب
 البته باید بدانیم که این تام نیست.شود. باز نیز جایز می درنتیجهاباحه است. 

 »انتصار«بررسی معناي صحیح 
حضرت امام (ره) تام نبود و ان قلت در طرف مقابل نیز تام نبود. اکنون  دهد. بیانبیان کردیم که دو احتمال، دو نتیجه متفاوت می

 خواهیم ببینیم که کدام احتمال درست است.می

شود. وقتی مجمل بشود، است. اگر هم این نباشد، آیه مجمل می مثلبهمقابلهگوید که انتصار به معنای انتقام و قراین داخلی آیه می
 کنیم.توانیم به آن استدالل نمی

 ن شبهاتابی
 در این بحث دو شبهه وجود دارد:

ْغنی ما«شعراء سوره  ٢٠٧الف) اگر آیه را آیه 
َ
ُعون کاُنوا ما َعْنُهْم  أ شویم که این آیه حمل بر معنای مقایسه کنیم متوجه می »ُیَمتَّ

کند، شعراء را استثناء می اند این استثناء در سوره شعراء، منقطع است. ظاهر امر استثنای متصل است.بعضی گفته شود.اول می
دهد که ضد ارزشی باشد. اما کسانی که شعرشان آید. این آیه شعری را مورد مذمت قرار میالبته از این مذمت، کراهت به دست می

اینکه ظلم  نیست. کسی ممکن است به خاطر مثلبهمقابلهدی ندارند. در اینجا بحث انتقام و را در مورد نصرت حق قرار دادند، ایرا
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گوید این شعرها برای بلکه میبر او شده است شعری سروده باشد. اگر ما استثنای را متصل گرفتیم، آیه به معنای انتقام نیست. 
این آیه سوره شعراء  نیز به همان معنای کمک و یاری است. مدنظرای است که بگوییم آیه این آیه قرینه درنتیجهطلب نصرت است. 

را بیان  مثلبهمقابلهقاعده  باریککند. خود دلیل خاصی برای استثنا تظلم خواهی است. آیه سوره شورا نیز دو مطلب را بیان می
 مدنظرشویم که معنای اول، از تمام مطالب متوجه میکمک دیگران ایرادی ندارد.  با تظلم خواهیگوید کند و در بحث دیگر میمی

 است.

گیرد. طلب النصر به دو جور است: یکی بالفعل است و دیگری ب) انتصار را به معنای عام بگیریم و بگوییم که هر دو معنا را می
 حتی اگر کسی در این تردید بکند، احتمال اول اظهر است.شوند. گاهی با قول و گاهی با عمل بر ظالم پیروز میبالقول است. 

 گیرينتیجه
سوره شعراء داللت بر این امر دارند. در آیه آخر  ٢٠٧سوره شوری و دیگری آیه  ٤١ما دو آیه در این استدالل پیدا کردیم. یکی آیه 

 سوره شعراء با الغای خصوصیت از شعر به قول، دلیل موجهی برای ماست.

دهد. اگر این غیبت در یاری شخص اثری نداشته باشد، است، جواز می تظلم خواهیرا در جایی که برای  آیه غیبت شخصالبته دو 
 شود.آیه شامل آن نمی
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