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 غیبت استثنائات
 مقدمه

 بندی مباحث گذشته است:این مقدمه جمع

جلوی رو و پشت سر، که بیان  حاالتاز  هرکدامشود. ، از عناوین محرمه است که شامل جلوی رو نیز میطعنه زدنبیان عیوب،  
عیوب یا تنقیص انجام بشود، از امور محرم است. برخی از استثنائاتی که در اینجا ذکر شد، گرچه جزء استثنائات غیبت بیان شده 

این  آید. مثًال نقد علمی. با همان تقریرهایی که بیان کردیماست، از استثنائات تنقیص و بیان عیب جلوی شخص به حساب می
 و عناوین دیگر باشد. سبها نباید همراه با استثنا شده است. البته این وامر، از تماما

 استثنای یازدهم: نقد حکومت
 منظور از حکومت، حکومت مشروع است. اگر مشروعیت نداشته باشد، نوعی تجاهر به فسق است.

امر را اثبات بکنیم. این امر امکان دارد با تنقیص یا  توانیم از دو راه سابق، ایناگر نقد یک عملکرد و برنامه حکومت باشد، می
 غیبت شخص همراه باشد. برای اثبات چند راه وجود دارد:

 الف) تزاحم
دانیم که شود و میها، ترک بیان اشکاالت، موجب تراکم اشکال و انباشتگی آن میفرض این است که در امور مهمه و برنامه

تزاحم به وجود  رد در این درجه از اهمیت باشد و با غیبت و بیان عیب مالزمه داشته باشد،مصلحت شارع بر این نیست. اگر موا
 آید.می

 ب) سیره
نقد  کند،نقد حاکم می کهوقتیاز باب همان مباحث علمی که قبًال به آن اشاره کردیم، ممکن است در اینجا نیز به آن اشاره بشود. 

گیریم که با دقت چیز آشکاری باشد، مانعی ندارد. اما فرض می اگر یص وجود داشته باشد.کند، شاید در این امر تنقیک برنامه می
 عیوب طرح را استخراج کند. کامل، شخص توانسته است
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این عیوب  سادگیبهشود که عموم در یک برنامه اشکاالتی را متوجه می فهیمیوقتی شخص  این امور مصداقی از نقد علمی است.
دهد که این امر ناظر به غیبت نیست یا اینکه از استثنائات به در این نقد، تنقیصی نیز وجود دارد. سیره نشان می شوند،را متوجه نمی

 آورد.شمار می

 بندیجمع
صی همراه آن چه از باب تزاحم و سیره وارد بشویم، غیبت در محدوده نقد است و بیان فنی اشکاالت است که امکان دارد تنقی

 است. بیش از این جایز نیست.

 های تزاحممصداق
 کند.اگر از باب تزاحم وارد بشویم، عناوینی با غیبت تزاحم پیدا می

اگر این عنوان در تزاحم  دهد.حکومت منکر انجام می و نهی از منکر است. البته این در جایی است که معروفامربهبحث  یکی .١
 دهد.قرار بگیرد، تنها شامل مواردی است که کار محرمی را انجام می

ای وجود دارد که نصیحت ائمه مسلمین بعدی، نصیحت ائمه مسلمین است. این عنوان، از عناوین مهمی است. ادله عنوان .٢
 کند.تنقیص تزاحم پیدا میکسی این را قائل بشود، این عنوان با بحث غیبت و  اگر وجوب دارد.

 ترین عناوین هستند. ممکن است عناوین دیگری نیز وجود داشته باشد.این دو عنوان از مهم

 اندعناوینی که مؤید سیره
، نکاتی در این مورد البالغهنهجمثًال در  ای که برای حقوق متقابل رأیت و حاکم آمده است، مؤید این مطلب هستند.روایات و ادله

 شده است. یکی از این حقوق، تذکر دادن است. بیان

 نکته
 ها را توجه داشت. مثًال نقد در زمان جنگ خارجی یا داخلی اشتباه است.دارد که باید آن ای وجودگاهی عناوین ثانویه

کند. گاهی ت میالبته باید این نقد در حدی باشد که ضرورت تزاحم را رفع کند. شاید گاهی با نوشتن نامه خصوصی این امر کفای
 ها دقت شود.ها نکاتی هستند که باید به آنباید علنی بشود. این
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 بندیجمع
شروط به نقد عملی یک برنامه، حاکم و مسئول با یکی از دو عنوان تزاحم و سیره، جایز است و گاهی نیز واجب است. اما این م

 علنی کردناکتفا شود و این همیشه مستلزم  اینکه به حد ضرورتدوم  ها باشد.عیوب و نقص یاندازهبهشروطی است. یکی اینکه 
 نیست.

 استثنائات دیگر غیبت
 پردازیمکنیم و به شرح به آن نمیاستثنائات دیگری در مورد غیبت نیز وجود دارد. در اینجا فقط بیان می

 النسب مدع .١
بعضی کلمات آمده است که غیبت در این مورد جایز  در کسی که ادعای نسب غلطی کند. مثًال بگوید من از این قبیله هستم.

 است.

مثًال شخص بگوید از فالن طایفه هستم. اینجا نیز واضح نیست که غیبت جایز باشد. اما در  خورد.گاهی این ادعا، به کسی برنمی
در اینجا  ج و ارث و ... دارد.جایی که اثر در ازدوا مثًال دریا  جایی که ادعای نسب، باعث اثراتی است، قطعًا غیبت جایز است.

 سیره وجود ندارد و فقط از باب تزاحم است.

 شر از مغتاب دفع .٢
ها لطمه نزند. طبعًا جایی که دفع ضررهای زیادی از خود یا دیگران کند تا کسی به آنگویی میمثًال امام (ع) پشت سر زراره عیب

 باشد، غیبت مجاز است.
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