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 غیبت استماع
 بررسی ادله روایات

 روایت سوم:
اِمُع « ُه َقاَل: السَّ نَّ

َ
ِه ص أ اِزيُّ ِفي َتْفِسیِرِه، َعْن َرُسوِل اللَّ ُبو اْلُفُتوِح الرَّ

َ
ْیُخ أ َحُد اْلُمْغَتاَبْیِن.الشَّ

َ
 ١»ِلْلِغیَبِة أ

یبایی است.  این روایت نقل دیگری نیز دارد. ولی آن هم سند معتبری ندارد. اما جمله ز

 که به این شکل آمده است در روایات زیادی آمده است. »احد المغتابین«تعبیر 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 توانیم قرائت کنیم:این روایت به دو شکل می

است.  غیبت کنندگاناست. یعنی سامع یکی از  غیبت کنندگاندهد که یکی از به صیغه جمع باشد، نشان می» مغتاب«اگر الف) 
 است. غیبت کنندگانکننده نیست بلکه مثل تمام این قرائت این است که سامع مثل غیبت ویژگی

 ه همین نوع غیبتی است که در حال انجام است.کننده است و ناظر بهمان غیبت منزلهبه ب) اگر صیغه مثنی باشد،

 دو احتمال از جهات دیگر با هم تفاوت دارند. این کند.روایت در دو احتمال، داللت بر حرمت می

اما اگر احتمال  کننده است. یعنی اگر غیبت جایز باشد، برای سامع نیز جایز است.گوید حکم تابع حکم غیبتاگر تثنیه باشد، می
 حتی در صورت غیبت جایز، استماع حرام است. اما دو نکته در این دو احتمال وجود دارد: اول باشد،

 تعبیر وجود دارد. چنیناینالف) اظهر همان تثنیه است. زیرا در روایات زیادی 

 تواند وجود داشته باشد.ل اول باشد، تبعیت کامل مییعنی اگر جمع نیز باشد و احتما ب) این ثمره، تام نیست.

 .133، ص 9مستدرك الوسائل، ج  - 1
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 تواند در تمام حکم باشد.باشد و یا می الجملهفیتواند این تنزیل ) در اینجا تنزیل است، میج

 روایت چهارم:
اِدِق « ْیٍد َعِن الصَّ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُشَعْیِب ْبِن َواِقٍد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َز اْلَمَناِهي َعْن آَباِئِه ع ِفي َحِدیِث  ُمَحمَّ

ِمیَمِة َو اِالْسِتَماِع ِإَلْیَه  ِه ص َنَهی َعِن اْلِغیَبِة َو اِالْسِتَماِع ِإَلْیَها َو َنَهی َعِن النَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
اٌت َیْعِني أ َة َقتَّ ا َو َقاَل َال َیْدُخُل اْلَجنَّ

ِتي َتْدُعو ِإَلی َغْیِر  امًا َو َنَهی َعِن اْلُمَحاَدَثِة الَّ  ُمْسِلمًا َبَطَل َصْوُمُه َو ُنِقَض  َنمَّ
ً
ِه َو َنَهی َعِن اْلِغیَبِة َو َقاَل َمِن اْغَتاَب اْمَرأ اللَّ

ْهُل اْلَمْوقِ 
َ
ی ِبِه أ ذَّ

َ
ْنَتُن ِمَن اْلِجیَفِة َیَتأ

َ
ْن یَ ُوُضوُؤُه َو َجاَء َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیُفوُح ِمْن ِفیِه َراِئَحٌة أ

َ
ُتوَب َماَت ِف َو ِإْن َماَت َقْبَل أ

 هَ » ٣«ُمْسَتِحال ِخیِه ِفي ِغیَبٍة َسِمَعَها ِفیِه ِفي َمْجِلٍس َفَردَّ
َ
َل َعَلی أ َال َو َمْن َتَطوَّ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ أ َم اللَّ ُه َعْنُه ِلَما َحرَّ ا َعْنُه َردَّ اللَّ

ْنَیا َو اآلِْخَرِة َفِإْن ُهَو َلْم  رِّ ِفي الدُّ ْلَف َباٍب ِمَن الشَّ
َ
ًة. أ َها َکاَن َعَلْیِه َکِوْزِر َمِن اْغَتاَبُه َسْبِعیَن َمرَّ َها َو ُهَو َقاِدٌر َعَلی َردِّ  ١»َیُردَّ

 در این روایت از استماع غیبت، نهی شده است.

 سندبررسی روایت از لحاظ 
بزرگان آمده است که این روایت از صدر اما در کالم بعضی  است. شعیب بن واقد، توثیقی ندارد. الفقیه هاین روایت از من ال یحضر

 تا ذیل، مطابق قاعده است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
ی نهی داللت بر حرمت که صیغه طورهمانشود. این روایت داللت تام دارد. ظاهر نهی، با مقدمات حکمت، حمل بر حرمت می

 کند، ماده نهی نیز چنین است.می

کند، نهی الهی و حکم الهی است. اما اصل این است که چیزهایی که پیامبر (ص) نهی می ممکن است این نهی حکومتی باشد.
 خواهد. این موضوعات نیز نیازی به اعمال حکومت ندارد.حمل بر حکم والیی، قرینه می

 .282، ص 12، ج عهیالشوسائل - 1
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 نکته
ای وارد کنیم. این به خدشهشود که بر حکم حرمت، در این روایت چند مکروه نیز وجود دارد. اما وجود این مکروهات باعث نمی

توانیم بگوییم در این روایت نهی عن الغیبة دارد. قطعًا غیبت حرام است و نمی گردد که در اصول بحث خواهیم کرد.سیاق برمی
 سیاقی وجود دارد.

 سندتصحیح  هایحلراه
ا یک راه دارد. و بگوییم تعدد روایت در موضوع هبحث سندی این این روایاتی که ذکر شد، سندًا ضعیف بودند ولی داللتًا تام بودند.

 شود. راه دیگر نیز جبر سند به شهرت است.توانیم بگوییم سند جبران میشود و میموجب استفاضه می

 اشکال
 ، امکان تصحیح وجود ندارد.ازحدبیشاول به خاطر نبود تعدد  حلراهدر 

های متأخر مطرح شده تمام نیست. زیرا بحث غیبت، شهرت فتوایی عند القدما ندارد. غیبت در دورهراه دوم نیز که شهرت است،
ای ندارد، حال بگوییم استماع آن تاریخچه و است. از زمان شهید، بیشتر مطرح شده است. با توجه به اینکه اصل غیبت تاریخچه

 نیست. موردقبولشهرت دارد، 

 استدالالت دیگر
 عالوه بر روایات استدالالت دیگری نیز شده است.

 استدالل عقلی
 یکی از استدالالت، استدالل عقلی است.

اند اگر دلیل خاصی برای حرمت استماع نداشته باشیم باید بگوییم که نفس خود ادله حرمت غیبت، مالزم با حرمت برخی فرموده
 بر دو قسم است:افعالی که طرفین دارد،  استماع است.

 الف) بعضی واضح است طرف مقابل مشمول حکم نیست. مثًال قتل یک مقتول و قاتلی دارد. قطعًا مقتولیت حرام نیست.
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مثل غیبت، که قوام آن به مستمع است تا افشای سر بر آن صدق بکند. اگر عرف را در این موارد قاضی بدانیم،  ب) بعضی افعال
 مت در اینجا دخیل بر حضور طرف مقابل است.حر کند.استنباط مالزمه می

بگوییم چون  این فرمایش تامی نیست. هیچ مالزمه عرفی از این قبیل وجود ندارد. مثل کذب. شاید مکروهیتی باشد، اما اینکه
 فعل گوینده حرام است، استماع شنونده نیز حرام است.

حد مکروهیت است. اما در جایی که مستمع در جمعی نشسته است و ای وجود دارد که در اگر قوام غیبت به مستمع است، مالزمه
 .)عقلی بدون در نظر گرفتن روایات است این مباحث( قوام غیبت به او نیست، در اینجا همان مکروهیت هم بعید است.
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