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 غیبت استثنائات
 مقام قضا و شهادت: غیبت در ششماستثنای 

 مرور گذشته:
 مقام وجود دارد: چهاربحث غیبت در مقام قضا و شهادت از استثنائات است. در این بحث، 

 الف) طرح دعوا از سوی شاکی

 ب) ادای شهادت از شهود

 العموممدعیادای شهادت از سوی ج) 

 داوری قاضی د)

 کنیم.ای را در مقام استدالل بیان میاز اینکه وارد مقام سوم بشویم، نکته قبل .دو مقام اول را بحث کردیم

 تعارض ادله وجوب شکایت و شهادت با حرمت غیبت
که بیان کردیم اطالق دلیل جواز شکایت یا وجوب شهادت، به نحو داللت لفظی یا داللت اقتضا، مفید جواز غیبت یا  طورهمان

وجوب غیبت است. اگر کسی این مبنا را نپذیرد و بگوید بین دلیل وجوب شهادت و حرمت غیبت، عموم و خصوص من وجه 
دلیل غیبت یک ماده  ن وجه است و تعارضی را بیان کند.ص ماست یا بین دلیل جواز شکایت و حرمت غیبت، عموم و خصو

موارد شهادت و شکایت است. ماده افتراق شکایت و شهادت نیز جایی  جزبههای متعارف است و افتراق دارد، در جایی که غیبت
ت یا شکایت ماده اجتماع نیز در جایی است که شهاد است که در جلوی روی متهم است. گاهی نیز کشف مستوریت نیست.

 دانند و دقیقًا جای حرمت غیبت است.کند، پشت سر مدعی علیه است. شخص نیز متجاهر نیست و افراد نیز نمیمی

یک عمل مصداق شکایت و  درنتیجهرساند. گوید که حرمت دارد و ادله شهادت و شکایت، وجوب و جواز را میادله غیبت می
 بین این دو من وجه است. جهدرنتی شهادت و همان عمل مصداق غیبت است.
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توانیم بیرون ببریم. با که پشت سر مدعی علیه است. فرد را از اطالق دلیل نمی جایی استشکایت و شهادت فرد غالب آن در 
 این دو من وجه است اما دلیل شکایت و شهادت بر غیبت مقدم است. این مبنای اصولی بحث قبلی ما است. کهاینفرض 

شود. یکی از این موارد در جایی است در عامین من وجه، ابتدائًا تعارض است. اما مواردی وجود دارد، که یکی بر دیگری مقدم می
اما توانیم فرد را بیرون ببریم. توانیم از دلیل بیرون ببریم، چون فرد غالب است. یا اینکه قطع داریم نمیکه ماده اجتماع را نمی
خورد. ولی اگر غیبت را از شکایت و شهادت اق شکایت و شهادت از آن بیرون برود، به غیبت ضرری نمیحرمت غیبت اگر مصد

 رود.شود و یا فرد غالب بیرون میبیرون ببریم، حمل بر فرد نادر می

 دوم حلراهمسیر و 
من وجه است و جای تقدم یک عام بر عامین  در اینجاافزاییم این است که اگر مسلم بدانیم که چیزی که اکنون به مطلب باال می

کنند و کنند، تساقط میدر این صورت در ماده اجتماع تعارض میعام دیگری نیست و بگوییم مصداق بحث اصولی مذکور نیست. 
گیرد و غیبت جایز است و در اینجا جای مرجحات نیست و در هر دو مساوی هستند. وقتی تساوی داشته باشند، تخییر صورت می

شد ولی در مسیر دوم، وجوب وجوب استفاده میدر مسیر اول، حرمتی وجود ندارد. تفاوت این دو مسیر در این است که دلیل
 شود.استفاده نمی

 شود.با این مباحث دو مقام تکمیل می

 العموممدعیمقام سوم: غیبت در مقام 
اما در سابق این دو این بحث در مورد خود قاضی است. قاضی در اینجا دو شأن دارد، امروزه این دو شأن از هم تفکیک شده است،

 از: اندعبارتاین دو از هم تفکیک نبود. 

 کرده است.خصومت می و فصلالف) قاضی هم داور بوده است 

 ندارد ولی باید کسی حق عموم جامعه را مطالبه کند. شأنیت دیگر دادستانی وی است. گاهی شاکی خاصی وجودب) 

 امروزه شأن دوم به دادستان داده شده است.
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در اینجا مدعی عموم  شود.کند و طبق بحث قبل، غیبت در اینجا نیز جایز میرا تنظیم می ایشکوائیهدادستان  در صورت دوم
 وجوب دارد که از عموم دفاع کند. این نیز مستلزم غیبت است.

گوید باید حقوق عمومی را حفظ بکنید با ادله غیبت است. طبق بحث مذکور باید بگوییم که دلیل اول مقدم ای که میدر اینجا ادله
کنند و جواز به این دو تساقط می درنتیجهکنند. بر غیبت است. اما اگر حتی این را قبول نداشته باشیم و بگوییم که تعارض می

 دوم، جواز است. حلراهاول وجوب است و نتیجه  حلراهآید. نتیجه دست می

 مقام چهارم: غیبت در مقام قاضی
قاضی جایز نیست که غیبت کند. مگر اینکه داوری او مستلزم غیبت کردن باشد. این مورد خیلی کم است. در اینجا بحث استماع 

ی دنبال کردن دعاوی نیست استماع غیبت حرام است. قاضی در اینجا وظیفهکنیم،که بعد بیان می طورهمان غیبت مطرح است.
که مستلزم بشود که غیبت کند. ولی در مقام قضا، استماع غیبت باید بکند. این استماع غیبت قطعًا جایز است و به خاطر دالیلی 

 یم.کنکه در مقامات قبل ذکر کردیم، این موضوع را اثبات می

 نکته
یا حتی در جاهایی که محکمه  ها ایرادی ندارد.نو استماع آ شوندکارگزاران محکمه مثل دادیار و بازپرس نیز شامل این ادله می

 برای تمام حضار، استماع جایز است. شود،علنی برگزار می صورتبه

 البالغهنهج ٧مطالبی پیرامون خطبه 
 این نیز ناظر به سه گروهی است که در مقابل حضرت قیام کردند. کند.نکوهش میحضرت در این خطبه، یاران شیطان را 

َخ ِفي ُصُدوِرِهْم َو َدبَّ َو « ْشَراکًا َفَباَض َو َفرَّ
َ
َخَذُهْم َلُه أ ْمِرِهْم ِمَالکًا َو اتَّ

َ
ْیَطاَن ِأل َخُذوا الشَّ ْعُیِنِهْم َو اتَّ

َ
َدَرَج ِفي ُحُجوِرِهْم َفَنَظَر ِبأ

ْیَطاُن ِفي ُسْلَطاِنِه َو َنَطَق بِ  َن َلُهُم اْلَخَطَل ِفْعَل َمْن َقْد َشِرَکُه الشَّ یَّ َلَل َو َز ْلِسَنِتِهْم َفَرِکَب ِبِهُم الزَّ
َ
 ١» َنَطَق ِباْلَباِطِل َعَلی ِلَساِنِه.أ

 شیطان را مالک کار خود قرار دادند و شیطان نیز آنان را شریک خود ساخت.کسانی که 

 53، ص البالغهنهج 1
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نگریست هایشان، تخم گذاشت و جوجه برآورد و بر روی دامنشان جنبیدن گرفت و به راه افتاد، از راه چشمانشان میسینهپس، در 
شان بیاراست و در اعمالشان شریک شد، و گفت، به راه خطایشان افکند و هر نکوهیدگی و زشتی را در دیدهو از زبانشان سخن می

 .سخن باطل خود بر زبان ایشان نهاد
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