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 غیبت استماع
 مرور گذشته

بخشی از این ادله، روایات خاصه بود. این  که اقوال را ذکر کردیم به بررسی ادله پرداختیم. بعدازاینبحث ما در استماع غیبت بود 
 ها نبود.روایات از لحاظ داللت تام بودند ولی از لحاظ سند ضعیف بودند و هیچ راهی برای تصحیح سند آن

 دلیل بعدی ما دلیل عقلی بود.

 »تشیع الفاحشه«آیه دلیل سوم: 
 شود.سایر ادله غیب، برای استماع استشهاد نشده است، زیرا روشن است که استماع را شامل نمی

ْنَیا َواآلِْخَرِة « ِلیٌم ِفي الُدّ
َ
ِذیَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أ ن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفي اَلّ

َ
وَن أ ِذیَن ُیِحُبّ نُت ِإَنّ اَلّ

َ
ُه َیْعَلُم َوأ  ١»ْم َال َتْعَلُموَن َوالَلّ

 شود.زیرمجموعه این دلیل میاند که غیبت، مصداقی از اشاعه فحشا است. از سویی مستمع نیز قطعًا گفته

 اشکال
شود. مخاطبی که استماع نمی به این شکل باید بگوییم که مستمع نقشی در غیبت دارد. اگر این موضوع را قبول نکنیم این آیه شامل

حداقل در این  دهد.شنود و مخاطب است نشر فحشا نمیکسی که می شنونده است، آیه در آن ظهوری ندارد.منفعل است و 
 ای دیگر بیاید که عرض خواهیم کرد.شود مگر نکتهدلیل نمی تنهاییبهاین آیه  شمول، تردیدی وجود دارد.

ورِ «آیه دلیل چهارم:   ٢»َواْجَتِنُبوا َقْوَل الُزّ
شود، ممکن است کسی بگوید دور شدن از قول زور، بر غیبت نکردن و غیبت نشنیدن داللت زور، شامل غیبت میاگر بگوییم قول 

 شود.دور شدن از قول زور، شامل استماع نیز می کند.می

 .19سوره نور، آیه  - 1

 .30سوره حج، آیه  - 2
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 اشکال
مثًال در  استشهاد کنیم.توانیم هر جا که شک داریم به این دلیل نمی درنتیجهاطالق ندارد. » اجتنبوا«که قبًال بیان کردیم،  طورهمان

اجمالی هم در آیه باشد باید قدر متقین آن  اگر ظاهر اجتنبوا در ترک قول زور است، توانیم به این دلیل اکتفا کنیم.شنیدن کذب نمی
 شود.را قائل بشویم. بیشتر از این استفاده نمی

 دلیل پنجم: ادله نهی از منکر
این ادله  کسی با قول آن را ردع بکند. منکری واقع شده است یا در حال وقوع است وظاهر اولیه نهی از منکر در جایی است که 

گیرد. یعنی هر پیشگیری نسبت به وقوع گناه نیز واجب است. این قاعده فراتر نسبت به این تام است. نهی از منکر دفع منکر را می
دفع از منکر نیز واجب  این نوعی دفع از منکر است.شود که وی به گناه نیفتد. از نهی منکر است. نشنیدن شخص، موجب می

 است. شنیدن مشارکتی در گناه است. نشنیدن نوعی دفع از منکر است.

 اشکال
 این دلیل از لحاظ کبروی و صغروی محل اشکال است.

 کبرای قضیه الف) اشکال به
یک قاعده کلی بپذیریم. اگر این بخواهد  عنوانبهتوانیم کنند. این را نمیردع از منکر دلیل ندارد و با تنقیح مناط این را اثبات می

گفتند که ما مطمئنیم که در شریعت این قاعده وجود تبریزی (ره) می اللهآیتریزد. مرحوم واجب باشد، نظام معیشت به هم می
 ندارد.

 صغرای قضیهب) اشکال به 
 بودونبودشگاهی شخص در جمعی است که  شود.منکر نمیدلیل اخص از مدعا است. همیشه عدم استماع باعث انجام نشدن 

 شود.باعث ترک غیبت نمی

3 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٢٥٥٩:�ماره ثبت                                                                                                                         

 رضای به معصیتدلیل ششم:
 معصیت است.گوید رضایت به معصیت،ای وجود دارد که میقاعده

که  یک نظر این است که رضای به ظلم حرام است و نظر دیگر این است که رضای به معصیت حرام است. شاید بتوانیم بگوییم
 ، امر حرامی است.دیگران رضای به معصیت

 صغروی اشکال
 اینجا نیز اخص از مدعا است. همیشه استماع همراه رضا نیست.

 روایاتی وجوب رد مغتابدلیل هفتم:
 شود، واجب است که غیبت را رد بکنید. این ادله صحیح است.در این روایات تأکید دارد که اگر در مجلسی هستید که غیبت می

 ممکن است کسی بگوید که این رد یعنی حرمت دارد.

 اشکال
 وجوب، مالزمه با حرمت استماع نیست. در مباحث بعد کامًال این را توضیح خواهیم داد.این 

 اعانه علی االثمدلیل هشتم:
 است.شوند نوعی اعانه و تصویب است. از این جهت حرام کند. وقتی میبا شنیدن شخص، مشارکت در صدور گناه می

 استماع یک مشارکت در اثم است.اعانه یک فعل جوارحی است. 

 تواند مورد بررسی قرار گیرد.این دلیل از دو جهت می
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 کبروی اشکالالف) 
ما قبول داریم که مطلق که مطلق االعانه محرم نیست. البته ما این نظر را قبول نداشتیم.  اندقائلتبریزی (ره)  اللهآیتبعضی مثل 

 است. اشکاالت آن را نیز جواب دادیم. قبولقابلاین کبری  حرام است.اعانه، 

 صغروی ) اشکالب
مصداق بارز این در جایی  ای نیست.یز اخص از مدعا است. ممکن است بودن شخص، اعانه باشد. اگر شخص نباشد، اعانهاین ن

 است که دو نفر باشند.

ندارد. وجود او گویا عدم وجود است. در اینجا اعانه  تأثیری ،شخص بودونبوداند، طور نیست. گاهی جمعی نشستهاما همیشه این
 کند. این قطعًا اعانه نیست.گوش می و بعدنیست. مثًال فیلمی ضبط شده است 

 بندی مبحثجمع
اگر استماع  هستیم.ما قائل به تفصیل اما در تمامیت دلیل، گوییم اعانه منطبق بر استماع است.ما دلیل آخر را قبول داریم و می

با این بحث منطبق است  الجملهفیروایات نیز  ادله تام نیستند.نقش مؤثری در صدور معصیت دارد، حرام است. اما اگر این نباشد،
 ولی اطالقی ندارد.

 نکته مهم
 شود.تر شدن دایره گناه شخص میشنود باعث وسیعیک بحثی در اینجا است که وقتی کسی می

ما عون علی االثم این اطالق را داشته باشد، قبول نداریم. اعانه بر معصیت، بر صدور است و دامنه و دایره را جواب این است 
 شمول ندارد.
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 استدالل از خطبه متقین
اِفِع َلُهم«این دلیل در خطبه متقین آمده است.   را نباید شنید.غیر نافع  این یعنی چیز ١»َوَقُفوا أسَمائهم َعَلی الِعلِم الَنّ

 این استدالل جواب واضح دارد:

 رساند.رساند و وجوب را نمیآید، رجحان فعل را میالف) این توصیف متقین است. اوصافی که در مدح متقین می

 توانیم گوش کنیم و فقط نباید مباحث نافع را گوش کرد.این روایت اطالق ندارد. زیرا مباح را میب) 

 گیری نهایی:نتیجه
 استماع به غیبت امر مکروهی است. اگر اعانه بر اثم باشد محرم است. اگر اعانه بر اثم نباشد، مکروهیت دارد.

 .303، ص البالغهنهج - 1
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