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Abstract 

Since the Holy Shari'a has highly respected the honor of individuals, it has also made various 

rulings to support it. One of these rulings is the unlawfulness of backbiting. The issue of 

hearing backbiting is one of the issues that, although it has been raised for a long time, has 

been less addressed. Some scholars have cited a number of rational and narrative arguments 

to prove the unlawfulness of listening to backbiting. According to the author's findings, none 

of these evidences, even the most up-to-date ones, cannot prove the unlawfulness of listening 

to backbiting. This article includes jurisprudential innovations in various ways, the most 

important of which is reliance on a rational reason to prove the impossibility of the 

unlawfulness of listening in backbiting. Of course, that listening to backbiting is not unlawful 

means that listening to backbiting is not forbidden just because it is listening to backbiting, 

and this does not contradict the fact that listening to backbiting is forbidden due to the 

correspondence of other titles on it. 
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 دهیچک

 نیا از یکی. است کرده جعل آن از تیحما یبرا زین یمختلف احکام شمرده، محترم اریبس را افراد ِعرض مقدس شارع ازآنجاکه
 پرداخته آن به کمتر یول بوده، مطرح ربازید از گرچه که است یمسائل ازجمله بتیغ استماع ۀمسئل. است بتیغ حرمت احکام،

 یهاهافتی اساس بر. اندکرده ذکر یمتعدد ینقل و یعقل ۀادل بت،یغ اسدتماع حرمت اثبات یبرا محققان از یبرخ. اسدت شدده
 یمختلف جهات از نوشددتار نیا. ندارد را بتیغ اسددتماع حرمت اثبات توان هاآن نیروزتربه یحت ادله نیا از کدامچیه نگارنده
 لبتها. است بتیغ استماع حرمت امکان عدم اثبات یبرا یعقل لیدل به تمسک آن نیترمهم که اسدت یفقه یهاینوآور شدامل

 انطباق بسببه استماع بودنحرام با نیا و ندارد حرمت به خودی خود بتیغ استماع که معناست نیبد بتیغ استماع نبودنحرام
 .ندارد یمنافات آن بر گرید نیعناو

 
 .یداریشن گناه حرام، به تیرضا بت،یغ بر اعانه بت،یغ استماع: یدیکل واژگان
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 مقدمه

کید روح شریعت به اینکه انسان خلیفۀ خدا توان است، می 2و اشرف مخلوقات 7با تتبع در متون دینی و در راستای تأ
و آبروی انسان پی برد تا جایی که در نظر وی حرمت انسان باالتر از  5اهتمام شارع به اموری چون جان، مالدالیل به

 4گذاری شده است. حرمت کعبه ارزش
را حرام دانسته و در قرآن با تشبیه بسیار ویژه،  بر این اسداس، غیبت یکی از رفتارهایی اسدت که شدرع مقدس آن

ُکَل قباحت و زشددتی این رفتار را بیان کرده اسددت. آنجا که می ُکْم َبْعضددای َحُیِحبح َحَحُدُکْم َحْن َیْأ فرماید: َو ال َیْغَتْب َبْعضددُ
 (.72َلْحَم َحِخیِه َمْیتای َفَکِرْهُتُموُه )حجرات: 

، الفقیهبابویه، ؛ ابن351، االمالیر و روایات دربارۀ حرمت غیبت دارد )طوسی، به صدراحتی که آیۀ مذکوباتوجه
(، مجالی برای سخن و تشکیک در حرمت غیبت وجود ندارد و لذا اجماع فریقین بر این 72/225؛ حرعاملی، 4/73

غزالی، ؛ 241تا  70/243؛ بیهقی، 220؛ ابوحبیب، 73/522، منتهی المطلبحکم، مسددتقر شددده )عالمه حلی، 
(. آنچه که مجال واسعی برای 7/572، مصباح الفقاهة(، بلکه از ضروریات دین به شمار آمده است )خوئی، 5/429

گردیم از آن کمتر اثری در متون بحث و کنکاش فقهی دارد، مسئلۀ استماع غیبت است؛ زیرا هرچه که به عقب بر می
 خورد. فقهی به چشم می

عنوان اولین قائل به ین بحث مطرح شدده اسددت، عالمه یا فقهای متأخر از ایشددان بهدر تمام آثاری که تاریخچۀ ا
پور، جلسددۀ ؛ شددهیدی72/279، مفتاح الکرامة؛ حسددینی عاملی، 267حرمدت اسددتمداع ذکر شددده )طباطبائی، 

ح کرده، های نگارنده در میان فقها اولین کسی که مسئلۀ حرمت استماع غیبت را مطرمحرمات(؛ ولی بر اساس یافته
سعید در قرن هفتم هجری در دو قسمت از ( و بعد از ایشان، ابن220ابوالصدالح حلبی در قرن پنجم هجری است )

( و بعد از ایشان، عالمه حلی در قرن هشتم هجری است. وی در 623و  592، الجامع للشرراععکتاب خود )حلی، 

                                                 
ْرِض َخلیَفةی قاُلوا َحَتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسفِ 7

َ
َك ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْْل ي َحْعَلُم ما الَتْعَلُمونُك ا. َو ِإْذ قاَل َربح ُس َلَك قاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمِدَك َو ُنَقدِّ ماَء َو َنْحُن ُنَسبِّ (؛ 50قره:)ب لدِّ

ن قرار آفرشددتگان گفتند: پروردگاراآ آیا کسددی را در «. ای( قرار خواهم دادخاطر بیاور( هنگامی را که پروردگارت به فرشددتگان گفت: من در روی زمین، جانشددینی )نماینده)به
ریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عبادت ریزی کند؟آ )زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خوندهی که فسداد و خونمی

 دانید.دانم که شما نمیحقایقی را میمن »پروردگار فرمود: «. کنیمآوریم و تو را تقدیس میجا میاست( ما تسبیح و حمد تو را به 
ْمنا َبني2 ْلناُهْم َعلی . َو َلَقْد َکرَّ باِت َو َفضدَّ یِّ ْن َخَلْقنا َتْفضدیال )اسراء: آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ در ها را (؛ ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آن10َکثیٍر ِممَّ

 ایم، برتری بخشیدیم.ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردههای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنهای راهوار( حمل کردیم و از انواع روزيخشکی و دریا )بر مرکب
هِ 5 اَلُة َعْن َعْبِداللَّ یٍر َعْن َحِبيُبَکْیٍر َعْن َحِبيْبِن . َفضدَ ْکُل َماِلِه َمْعِصَیٌة َو ُحْرَمُة مَ َرُسوُل  َجْعَفٍر)ع( َقاَل َکاَن َبصدِ ِه)ص( َیُقوُل ِفي ُخْطَبِتِه: ِسَباُب اْلُمْؤِمِن ِفْسٌق َو ِقَتاُلُه ُکْفٌر َو َح ِلِه َکُحْرَمِة االلَّ

 (.77نند حرمت خون اوست )اهوازی، گویی به مؤمن، فسق و جنگ با او، کفر و خوردن مالش، معصیت و حرمت مالش مافرمایند: دشنام؛ پیامبر)ص( میَدِمه
َي   4 َثَنا َحِبي َرضددِ ْعُدْبُن َحدَّ َثَنا سددَ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ ِه َعْن َیْعُقوَب اللَّ اِدْبِن ْبِن َعْبِداللَّ ی َعْن ِإْبَراِهیَم َیِزیَد َعْن َحمَّ ِه)ع( َقاَل: اْلُمْؤِمُن َحْعَظُم ُح ُعَمَر َعْن َحِبيْبِن ِعیسددَ ْرَمةی ِمَن اْلَکْعَبِة؛ امام َعْبِداللَّ

 (. 7/21، الخصالبابویه، فرمایند: مؤمن حرمتش بیشتر از کعبه است. )ابنصادق)ع( می
وَل  ِه)ص( َنَظَر ِإَلی اْلَکْعَبِة َفَقاَل َمْرَحبای ِباْلَبْیِت َما َحْعَظَمَك َو َحْعَظَم ُحْرَمَتَك َعَلیُرِوَي َحنَّ َرسدُ ِه َو اللَّ َم ِمْنَك َواِحَدةی َو ِمَن اْلُمْؤِمِن َثاَلَثةی اللَّ َه َحرَّ نَّ اللَّ

َ
ِه َلْلُمْؤِمُن َحْعَظُم ُحْرَمةی ِمْنَك ِْل َواللَّ

ْوِء؛ روایت شددده اسددت که پیامبر اکرم)ص( نگاه کردند به کعبه پس فرمودند: مرحبا  ر عظیم هسددتی و چقدر حرمت تو برای خدا به کعبهآ چقدَماَلُه َو َدَمُه َو َحْن ُیَظنَّ ِبِه َظنَّ السددَّ
خاطر اینکه خدا نسبت به تو یک چیز را حرام کرده و نسبت به مؤمن سه چیز را حرام کرده؛ مالش و خونش و عظیم اسدت، ولی به خدا قسدم مؤمن حرمتش از تو بیشتر است به

 (.2/295گمان بد نسبت به او( )فتال نیشابوی، 
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؛ همو، 2/260، تحریراالحکام الشرررةیةحلی، دو کتاب خود تصددریح به حرمت اسددتماع غیبت کرده اسددت )عالمه 
فراس در کتاب اخالقی خود این مطلب را آورده اسددت ابیبنسددعید، ورام(، البته قبل از ابن73/525، منتهی المطلب

(7/779.) 
کشف تری از این بحث پرداخته )با فاصدلۀ زمانی زیادی پس از عالمه، شدهید ثانی در قرن دهم به تبیین مفصل

، مسررالا االاهامتدریج ادلۀ حرمت اسددتماع غیبت به کتب فقهی ورود پیدا کرده اسددت )همو، ( و به297 ،الریبة
مفتاح ؛ حسددینی عاملی، 72/739؛ بحرانی، 2/23؛ فیض کاشددانی، 3/307، روضررة المتقی ؛ مجلسددی، 2/476

کشررف ؛ همو، 4/521، انوارالفقاهة؛ کاشددا الغطاء نجفی، 72/279؛ کاشددا الغطاء، جعفر، 72/279، الکرامة
؛ 2/75، وایزة االحکام؛ همو، 752، سررلال و اوا ؛ آل کاشددا الغطاء، 22/17جواهر، ؛ صدداحب6/40، الغطاء

بودن استماع غیبت شده( و حتی بعضی قائل به کبیره5/725، ماوراء الفقه؛ صدر، 76/722؛ سدبزواری، 257اراکی، 
شده است مناقشه واقع (، گرچه محل 726، احکام المتاار، ؛ آل کاشا الغطاء2/226؛ قزوینی، 7/720اند )الری، 
 (.7/441؛ خمینی، 76/722؛ سبزواری، 7/539)انصاری، 

نظریۀ مقابل آن، یعنی مسددئلۀ نبودن حرمت اسددتماع غیبت در قرن سددیزده محل توجه مجاهد طباطبائی حائری 
، مصررباح الفقاهةاند )خوئی، به این نظریه شددده ( و پیرِو ایشددان بزرگان دیگری نیز قائل267قرار گرفت )طباطبائی، 

 (50/9/96؛ سیستانی، 7/226، ةمدة المطالب؛ همو، 4/299، الدالعل؛ طباطبائی قمی، 7/270؛ تبریزی، 7/531
نظر در آرای فقها و نبودن پژوهشی مستقل در این زمینه، نگارنده را بر این داشته است که بررسدی دالیل اختالف

 این مسئله در تمام جهات بپردازد. تبیین دقیق به
 

 شناسی. مفهوم1

 . مفهوم غیبت1. 1
معنای بیان ( و به3/744عباد، بنغیبت در لغت، مصدددر از مادۀ )غاب، یغیب، غیابای و غیبة( اسددت )صدداحب

 ماوراء (. در اصطالح نیز میان فقها اختالفاتی وجود دارد )صدر،7/796های شدخ  است )جوهری، عیوب و بدی
اند )عاملی، معنای بیان عیوب واقعی پنهان شددخ  در غیاب او تفسددیر کردهرا بده(؛ امدا غدالبدای آن 5/705 الفقده،

اند قصد تنقی  را نیز داخل در معنای غیبت دانسته(. البته بعضدی، بیان عیوب آشکار به59، االصرطححا  الفقهیة
 (.59)مشکینی، 

 سماع. مفهوم استماع و تفاوت آن با 2. 1
شددده، این موضددوع از اهمیت خاصددی  مطرح« سددماع»به اینکه در بعضددی از ادله و کلمات فقها عنوان باتوجه

برخوردار است. در ارتباط با تفاوت میان این دو، دو نظر است: بعضی معتقدند شنیدن یا از روی اراده و اختیار است 
معنای فرادادن و سماع بهمعنای گوشنام دارد، پس استماع بهشود و یا غیراختیاری که سماع که به آن استماع گفته می
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 (. 7/434شنیدن است )هاشمی شاهرودی، 
فرادادن و سماع معنای گوشاند که استماع بهاند؛ یعنی قائل شدهبعضی از محققان سماع را اعم از استماع دانسته

نظر ( و همین به سایت مدرسۀ اقاهت ،؛ اشدرفی شداهرودی7/212فرادادن اسدت )مطهری، اعم از شدنیدن و گوش
؛ 2/762منظور، اند )ابنمعنای رسیدن اصوات به گوش دانستهرسدد؛ زیرا بعضدی از لغویان سدماع را بهصدحیح می

کند. ( و این تعبیر طبعای اعم از ارادی و غیرارادی اسددت، لذا کالم لغویان نیز همین معنا را تأیید می77/227جوهری، 
 (.2/229اند )فیومی، بعضی از لغویان به صحت معنای فوق تصریح کرده افزون بر آنکه

 
 . امکان تعلق حکم به سماع2

شود که اگر نظر اول را بپذیریم، طبعای به دو نظری که دربارۀ تفاوت میان سدماع و اسدتماع بیان شدد، معلوم میباتوجه
احکام شرعی، افعالی است که تحت اختیار مکلا امکان ندارد که حکم شدرعی به سدماع تعلق گیرد؛ زیرا موضوع 

به این نظر، سماع مشترک باشد، در صورت پذیرش نظر دوم، امکان تعلق حکم به سماع نیز ممکن است؛ زیرا باتوجه
 شود و به اعتبار مصداق اختیاری، قابلیت تعلق حکم را دارد. معنوی میان شنیدن اختیاری و شنیدن بدون اختیار می

سلال )آل کاشا الغطاء،  ساس اینکه بعضی از بزرگان افزون بر حرمت استماع، حرمت سماع را پذیرفتهبر این ا
اند ( یا اینکه بعضددی مطلقای امکان تعلق حکم به سددماع را انکار کرده2/75، وایزة االحکرام؛ همو، 752، و اوا 

چنین حکم ای اخِ  سماع اینجواهر بر اساس مبن(، صدحیح نیست؛ مگر اینکه صاحب22/17جواهر، )صداحب
 کرده باشد. 

 
 . تحریر محل نزاع3

نظر از عروض هر عنوان دیگری اسددت؛ یعنی آیا استماع سدپاری به غیبت با قطعمحل نزاع، حرمت اسدتماع و گوش
غیبت از این جهت که اسدتماع غیبت است، حرام است یا خیر؟ زیرا همان طور که خواهد آمد بسیاری از بزرگان در 

کند و این درحقیقت غلط جهات دیگری اثبات میاند که حرمت اسددتماع را به ای تمسددک کردهن مبحدث به ادلهای
به عناوین دیگری حرمت پیدا کنند ولی این به است؛ زیرا ممکن است بسیاری از مباحات در بعضی از مواقع باتوجه

اسدت که در بررسدی ادلۀ حرمت استماع غیبت باید زند. لذا این مسدئله ازجمله مسدائلی ای نمیبودن آن لطمهمباح
به این مطلب حتی بعضدی از بزرگان که ازجمله قائالن اولیۀ حرمت استماع غیبت طور جدی دقت شدود و باتوجهبه

شوند؛ برای مثال شهید ثانی ازجمله کسانی است که از ایشان در شمار قائالن اند، از این دایره خارج میشدمرده شده
که ایشان استماع غیبت را از باب رضایت به فعل حرام و تشویق به شود، درحالیاستماع غیبت نام برده میبه حرمت 

 (.297، رساعلداند )شهید ثانی، آن، حرام می
کننده است وگرنه در مواردی موضدوع سخن نیز بررسی حکم استماع غیبت در فرض حرمت بیان آن برای غیبت



  351                                                                  321 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

جایز باشدد، بر اسداس نظر مشدهور متأخران، شنیدن آن برای مستمع نیز جایز خواهد بود کننده که غیبت برای غیبت
 (.7/539؛ انصاری، 76/722؛ سبزواری، 257)اراکی، 

 
 . نقد ادلۀ حرمت استماع4

 پردازیم. ها میاند که در ادامه به نقد و بررسی آنقائالن به حرمِت استماع غیبت به ادلۀ مختلفی تمسک کرده
 ادلۀ نقلی .1. 4

ای است که یا مستقیمای به این مسئله پرداخته و یا ای که برای حرمت اسدتماع غیبت به آن استدالل شده، ادلهادله
 ای است که غیرمستقیم با این مسئله مرتبط است. ادله

 . دستۀ اول: روایاتی که مستقیمًا بر حرمت استماع داللت دارد.1. 1. 4
 دستۀ اول ُنه روایت به شرح ذیل است: 

، منتهی المطلب)عالمه حلی،   7کنندگان اسددتفرمدایندد: سددامع غیبت یکی از غیبت. پیدامبر اکرم)ص( می7
 (.297، رساعل)شهید ثانی،  2کنندگان استفرمایند: شنونده یکی از غیبت( یا اینکه می73/525

 (.7/779، )ورام 5کننده استبتفرمایند: ساکت، شریک غی. پیامبر اکرم)ص( می2
 (4/1، الفقیهبابویه، )ابن 4اند... از غیبت و شنیدن آن... فرمایند: پیامبر)ص( نهی کرده. امیرالمؤمنین)ع( می5
 (.297، رساعل)شهید ثانی،  3کنندگان استفرمایند: شنوندۀ غیبت یکی از غیبت. حضرت علی)ع( می4
غیبت کفر است و مستمع آن و راضی به آن مشرک است. سؤال شود که اگر چیزی فرمایند: . امام صادق)ع( می3

 (.9/755)نوری،  6بگوید که در آن شخ  نیست؟ پس فرمودند: آن، بهتان است
فرمایند: هرکس بشدنود غیبت را و غیرت نورزد، مانند کسی است که غیبت کرده است و . پیامبر اکرم)ص( می6

 )همو(. 1شودؤمنش رد کند، برایش هفتاد حجاب از آتش میهرکسی غیبتی را از برادر م
شده است، پس گوش فرمایند: آباد نشده است مجلسی با غیبت مگر اینکه از دین خراب. پیامبر اکرم)ص( می1

ه بدارید؛ چراکه گوینده و شدوندۀ غیبت شدریک در گناه هستند )فتال نیشابوی،  2های خودتان را از شدنیدن غیبت منزه
2/410.) 

                                                 
ه)ص(:. قال رسول7  «.امع للغیبة ححد المغتابینالس» الله
ه)ص(:. قال رسول22  «.المستمع احد المغتابین» الله
 «.الساکت شریک المغتاب»الله)ص(: قال رسول. 5
 الله)ص(... عن الغیبة و االستماع إلیها... .ابی طالب)ع( قال: نهی رسولبن. علی4
 . قال علي)ع(: السامع للغیبة ححد المغتابین.3
ه)ع( حنه قال: الغیبة کفر و المستمع لها و الراضي بها مشرك قلت: فان قال: ما لیس فیه فقال: ذاك بهتانعبداعن حبي. 6  .لله
ه قال من سمع الغیبة و لم یغیر کان کمن اغتاب و من رده عن عرض حخیه المؤمن. 1  کان له سبعون حلا حجاب من النار. عن النبی انه
 )مجلس( بالغیبة االه خرب من الدین فتنزهوا اسماعکم من استماع الغیبة فان القائل و المستمع لها شریکان في االثم.عن النبي)ص(: ما عمر مجالس . 2
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. از امیرالمؤمنین)ع( روایت شدده که ایشدان نگاه کردند به شدخصدی که از دیگری نزد فرزند ایشان امام حسن 2
ه بدار گوشت را از مثل این؛ چراکه او نظر کرد به بدترین چیزی غیبت می کرد، پس حضرت فرمودند: ای فرزندمآ منزه

 (.223، االختصاص)مفید،  7را در ظرف تو خالی کردکه در ظرفش داشت و آن
. زمانی که پیامبر اکرم)ص( شدخصی را راجع به زنا رجم کرد، شخصی به دیگری گفت: این شخ  قصاص 9

ها گفتند: از این ها بردند پس به آنشود، پس پیامبر اکرم)ص( مرداری را نزد آنشدد همان طور که سدگ قصاص می
امبر فرمودند: آنچه که از بردارتان به شددما رسددید از این مردار ها گفتند: از این مردار بخوریم؟آ پیمردار بخورید. آن

 (.7/776، )ورام 2تر بودمتعفن
صدورت مرسدل به ما رسیده است، امکان تمسک به هیچکه غیر از یک روایت، تمام روایات مذکور بهازآنجایی

 ها نیست. ها وجود ندارد و مجالی برای صحبت از وجه داللت و اشکاالت داللی آنیک از آن
ست و ا« مناهی النبی)ص(»طور مستند ذکر شده، روایت سوم است که بخشی از حدیث مشهور به روایتی که به

محمد بنو از جهت خود شعیب مخدوش است؛ زیرا حمزة 5واقدبنسدند این روایت نیز از طریق صددوق به شعیب
، همانواقد )بنند و شعیبا( مجهول70/54، انهممحمد )بن( و عبدالعزیز6/227، معجم راال الحدیث)خوئی، 

 ( نیز توثیق نشده است. 9/54
، منهاج الفقاهة؛ روحانی، 2/223اند اعتبار این روایات را بر اسدداس عمل مشددهور )قزوینی، بعضددی خواسددته

؛ مکارم 7/444؛ خمینی، 726، احکام المتأار(، حصددول اسددتفاضدده )آل کاشددا الغطاء، 7/720؛ الری، 2/10
( 624(، مضامین خاِص موجب وثوق به صدور )سبحانی تبریزی، 74/522، الصادقاقه؛ روحانی، 295شدیرازی، 

کدام از این چهار روش در این مقام ( اثبات کنند، ولی هیچ7/445در برخی مراسددیل )خمینی، « قدال»یدا تعبیر بده 
 کارآمد نیست. 

ای که برای این مطلب بیان شد، اصالی به پیشدینهذکور این اسدت که؛ اوالی باتوجهتوضدیح ضدعا چهار طریق م
تواند سبب قطع اجمالی شهرتی محقق نشده تا جابر ضعا سند باشد؛ ثانیای ادعای استفاضۀ اخبار ضعیفه زمانی می

و بدون اشتراک است، اما  ها شود که احراز کنیم سند اخبار از آخرین راوی تا امام)ع( مستقلبه صددور بعضی از آن
تنها قطع بلکه اگر در برخی طبقات، سدند اخبار به یک راوی رسدیده و مشترک شود یا حتی احتمال اشتراک باشد، نه

اطمینان به صددور بعض نیز حاصدل نخواهد شدد؛ زیرا حتی کمترین حد استفاضه یعنی تعدد راوی در تمام طبقات 
                                                 

ه سمعك عن مثل هذا فانه نظر الی اخبث ما في وعائه. 7  فافرغه في وعائك. قال نظر حمیرالمؤمنین)ع( الی رجل یغتاب رجالی عند الحسن ابنه)ع( فقال: یا بني نزه
ا رجم رسول .2 بي)ص( معهما بجیفة فقال لهما حنهشا منها فقاال یا رو لمه نا قال رجل لصاحبه هذا اقت ه کما یقت ه الکلب فمره النه جل في الزه ه)ص( الره ه ننهش جسولالله یفة الله

 فقال ما حصبتما من حخیکما حنتن من ذلك.
 واقد به شرح ذیل است:بن. طریق صدوق به شعیب5

دبنبنبن واقد في المناهي فقد رویته عن حمزةعن شددعیبمدا کدان فیه  دبنجعفرححمدابن محمه هحبيبنعليه بنالحسددینبنعليه زیدبنبنمحمه ثني حبوعبدالله  طالب)ع( قال: حده
دبنعبدالعزیزبن دبنمحمه ه محمه ثنا حبوعبدالله ا الجوهريه الغالبيه البصددريه قال: حده عیسددی اْلبهريه قال: حده ثنا الحسددینثنا شددعیبزکریه الصددادق زید، عنبنبن واقد قال: حده

د، عن حبیه، عن آبائه، عن حمیرالمؤمنین عليه جعفربن  (.4/352، الفقیه بابویه،طالب)ع( )ابنحبيبنمحمه



  351                                                                  321 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

شدود(، رعایت نشده است. افزون بر این بر فرض واحد باشدد، خبر واحد می)وگرنه حتی اگر در یک طبقه هم راوی 
که قطع به صدور بعضی از این روایات حاصل شود، احتمال دارد که قیدی در این روایات مذکور بوده که به دست ما 

اصل ست،نرسدیده اسدت؛ مثالی اسدتماع غیبت فقط در فرض رضدایت حرام بوده یا... و چون وثاقت راویان ثابت نی
االطالق شود، پس هیچ حکمی با این روایات برای شدود تا مقدمۀ جریان اصالةنبودن خطا و نسدیان و... جاری نمی

که اصول مذکور از اصول عقالئی به شمار دیگر، ازآنجاییعبارت(. به7/270شود )تبریزی، نفس اسدتماع اثبات نمی
دانند نه مطلق ها اصددول مذکور را فقط در اخبار ثقات جاری میآن یابیم کهآیندد، با رجوع به سددیرۀ عقال در میمی

 توان نبودن قید را در اخبار مذکور اثبات کرد. اخبار، لذا نمی
النبی)ص( اند به اطمینان به صدور آن برسند، روایت مناهیثالثای تنها روایتی که بعضدی از طریق متن آن خواسته

عی( که آن ه624اسددت )سددبحانی تبریزی،  چنینی در آن یافت نمیها؛ چراکه قوت مضددمون اینم العهدة علی مده
 شود. 

کند، زیرا بر فرض که مرسددالت در روایِت اختصدداص نیز خصددوصددیتی برای آن ایجاد نمی« قال»رابعای تعبیر به 
بود، اهل خالف شیخ صدوق که صرفای محدث ( را بپذیریم، شیخ مفید به547جزمیه شیخ صدوق )ربانی بیرجندی، 

اجتهاد بوده و ممکن اسددت مبانی ایشددان در حجیت اخبار با مبانی ما متفاوت باشددد. افزون بر اینکه در آن روایت به 
؛ خوئی، 7/445امام مجتبی)ع( مطلبی نسددبت داده شددده که با سدداحت عصددمت ایشددان ناسددازگار اسددت )خمینی، 

 (.7/532، الفقاههمصباح
استفاده برای  اند، قابلیک از روایاتی که مسدتقیمای به مسدئلۀ اسدتماع پرداختهیچشدود که هنتیجه تا اینجا این می

 اثبات حرمت استماع نیست. 
 . دستۀ دوم: روایاتی که غیرمستقیم بر حرمت استماع داللت دارد.2. 1. 4

 دستۀ دوم، هفت طائفه از ادله است: 
؛ حرعاملی، 0/03، الفقیهبابویه، ؛ ابن397، االمالیای که بر حرمت غیبت داللت دارد )طوسددی، ادلده .0

ای که بر حرمت غیبت داللت دارد بر حرمت اسددتماع آن نیز به این هسددتند که نفس ادله (. بعضددی قائل09/989
 داللت دارد و این به سه بیان است:

رود )شهید ثانی، شمار می بیان اول. اسدتماع غیبت در معنا، همان غیبت است؛ زیرا تصدیق غیبت نیز غیبت به
(. جواب این بیان این اسدت که ادعای بدون دلیل است )طباطبائی، 01/009، مرآة العقول؛ مجلسدی، 910، رسراعل

960.) 
بیدان دوم. وقتی گفتن و بیان غیبت حرمت دارد، طبعای شددنیدن آن نیز حرمت دارد زیرا قول منَکر اسددت )همو(. 

دارد که گفتن آن حرام اسدت ولی شنیدن آن حرام نیست؛ مثل اینکه پاسدخ این اسدت که سدخنان منکِر زیادی وجود 
گوید )همو؛ کند یا اینکه دروغ میدهد یا اینکه او را مسددخره میانسددان بشددنود کسددی به دیگری فحش و ناسددزا می
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 (.0/911، الدالعلطباطبائی قمی، 
م به دو رکن است و تا غیبتبیان سوم. ازآنجایی شود، مستمع آن نباشند، غیبت محقق نمیکننده و که غیبت متقوه

؛ 0/081گیرد )الری، شود همان طور که حرمت بیع، مشتری را نیز در بر میادلۀ حرمت غیبت شدامل مستمع نیز می
 (.038؛ نجفی تبریزی، 0/19شهیدی تبریزی، 

تالزم در حکم اشدکال این بیان نیز این اسدت که در اصول در جای خودش ثابت شده که متالزمین در وجود، م
(؛ یعنی درست است که 9/910؛ هاشدمی شاهرودی، 099؛ آخوند خراسدانی، 0/379، انصداری، مطارحنیسدتند )

شددود که اسددتماع غیبت نیز حرام باشددد تحقق غیبت در خارج بدون وجود مسددتمع امکان ندارد، ولی این دلیل نمی
سددبب ردکردن نیز جایز نبود، د، اسددتماع غیبت بهطور بو(. افزون بر آن اگر این00/911، اقه الصررادق)روحدانی، 

، مصررباح الفقاههسددبب رد هسددتند )خوئی، که بسددیار از قائالن به حرمت اسددتماع، قائل به جواز اسددتماع بهدرحالی
0/961.) 

نظر نگارنده قیاِس محل کالم به مسددئلۀ بیع نیز صددحیح نیسددت؛ زیرا در مثال مذکور اگر مقصددود از حرمت، به
که معامالت معاوضه هستند، اثر معامله باید برای هر دو طرف سبب این است که ازآنجاییعی باشدد بهحرمِت وضد
توان مثالی قائل شد معامله نسبت به بائع صحیح و نسبت به مشتری باطل است یا بالعکس و اگر دلیلی اثِر باشد و نمی

شود. مسئلۀ غیبت و استماع آن، دو طرف نفی می وضعی معامله را نسبت به یکی از طرفین معامله نفی کرد برای هر
چنین نیسدت و این محذور عقلی را ندارد و اگر مقصود، حرمِت تکلیفی است، در بسیاری از موارد، معامله برای این

قصد استفادۀ حرام از مبیع آن را به دیگری مییکی از دو طرف حرام و برای دیگری مباح اسدت؛ مانند شخصی که به
 7ه در این صورت فروِش بایع حرام ولی خریِد مشتری حرام نیست.فروشد ک

 (. 6/071، تهذیب االحکامای که بر حرمت رضای به فعل حرام داللت دارد )طوسی، ادله .9
اش بر صددراحت اسددتدالل به این طائفه از روایات را بیان کرده، میرزای شددیرازی در حاشددیهاولین کسددی که به

تماع را به این جهت که شخِ  مستمع راضی به عمل مغتاب است، ثابت کرده مکاسدب اسدت. ایشدان حرمت اسد
(، البته از کلمات شهید ثانی نیز این وجه 9/986اند )قزوینی، ( و بعد از ایشان دیگران نیز تبعیت کرده0/008است )

 2شود.برداشت می
وَن َحْن َتشددیَع الْ »در همین راسددتا بعضددی به آیۀ  ذیَن ُیِحبح ْنیا َو ِإنَّ الَّ ذیَن آَمُنوا َلُهْم َعذاٌب َحلیٌم ِفی الدح ُة ِفی الَّ فاِحشددَ
ُه َیْعَلُم َو َحْنُتْم ال َتْعَلُمون اند: چون مسددتمع داخل در کسددانی اسددت که و گفته ( تمسددک کرده01)نور: « اْلِْخَرِة َو اللَّ

                                                 
 (.7/66حق مشتری صادق نیست. )انصاری، اند مثل اعانه بر اثم، در ای که بزرگان برای حرمت عمل بائع بیان کرده. شاهد بر این مطلب این است که ادله7
فاق و مع القدرة علی اإلنکار و کنند، میرا ذکر می« السامع للغیبة احدالمغتابین». ایشان بعد از اینکه روایت 2 ضا و اإلیثار ال علی وجه االته امع علی قصد الره فرمایند: مراده السه

ا ذهنهما بالتهصور المذمومة التي ال تبتغی و ان اختلفا في انه ححدهما علی ذلك الوجه  لم یفعل و وجه کون المسدتمع و السدامع ضا و تکیه مغتابین مشارکتهما للمغتاب في الره
 (297، رساعلقائل و اْلخر قابل لکن کل واحد منهما صاحب آله علیه. )شهید ثانی، 
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 (.0/006محبت شیوع قبیح نسبت به فرد مؤمن را دارد، استماع حرام است )خمینی، 
پاسددخ این کالم این اسددت که این اسددتدالل درحقیقت خروج از محل کالم اسددت؛ زیرا همان طور که قبالی بیان 

نظر از عناوین دیگر است و اینکه حکمی برای رضایت به عمل غیبت ثابت شد، محل نزاِع بیان حکِم استماع با قطع
 (.698نی تبریزی، ؛ سبحا0/008شود، ارتباطی به حرمت استماع ندارد )همو، 

به اینکه رضددا و نبودن رضددا امری درونی اسددت، موارد افزون بر اینکه این دلیل اخ  از مدعاسددت؛ زیرا باتوجه
کننده نیسددت، پس دلیل اخ  از مدعاسددت )شددهیدی تبریزی، زیادی وجود دارد که مسددتمع راضددی به عمِل غیبت

 وجود دارد. (. همین دو جواب راجع به استدالل به آیه نیز 0/19
بود، اصالی غیبتی (؛ به این تقریب که اگر مستمع نمی9ای که بر حرمت اعانه بر اثم داللت دارد )مائده: ادله .9

کننده را در تحقق شددود پس او غیبتبه اینکه بدون حضددوِر مسددتمع، غیبت محقق نمیشددد؛ پس باتوجهمحقق نمی
؛ شهیدی 6/01، کشف الغطاءق است )کاشا الغطاء نجفی، غیبت کمک کرده است و اعانه بر اثم بر عمل او صاد

 (.919؛ مکارم شیرازی، 0/19تبریزی، 
اند به اینکه آنچه که در ادلۀ موضددوع به اینکه جمعی از محققان حرمت اعانه بر اثم را قبول ندارند و قائلباتوجه

نی اسددت که حتی اگر تعاون بر اثم را (، این نکته تذکرداد0/03حرمدت قرار گرفتده، تعداون بر اثم اسددت )ایروانی، 
وجودآوردن عمل است معنای اشتراک در بهموضوِع حرمت بدانیم، باز هم بر محل بحث منطبق است؛ زیرا تعاون به

 آورند. به توقا تحقق غیبت بر وجود مستمع، هر دو با هم غیبت را به وجود میکننده و مستمع باتوجهو غیبت
همان دو جوابی اسدت که در ارتباط با استدالل قبل بیان شد. افزون بر این در مواردی  جواب این اسدتدالل دقیقای 

داد باز هم اثم که مسددتمِع متعددی وجود دارد بر اسددتماع یک نفر اعانه بر اثم صددادق نیسددت؛ زیرا اگر او گوش نمی
 (.00/981، اقه الصادقشد )روحانی، محقق می

دانند، به این بعضی به این جهت که اعانه بر اثم را حرام نمی 7داللت دارد.ای که بر حرمت اعانه بر ظلم ادله .0
اندد: در محل بحث حتی اگر اعانه بر اثم را حرام ندانیم )به این جهت که موضددوع ادلۀ و گفتده دلیدل تمسددک کرده

، 8/1/16پور،  دانیم(، اعانه بر ظلم صددادق اسددت و اعانه بر ظلم حرام اسددت )شددهیدیحرمت را تعاون بر اثم می
 محرمات(. 3جلسۀ 

نظر نگارنده این اسدت که؛ اوالی در بسدیاری از موارد ازآنجاکه مسدتمع منحصر به یک فرد پاسدخ از این دلیل به 
شددود و حتی اگر ها و فضدداهای مجازی منتشددر میافتد، بلکه در سددایتنیسددت یا حتی در یک مجلس اتفاق نمی

کند؛ ثانیای بر فرض که گناه و ظلِم خود را مرتکب شده است، اعانت صدق نمیغیبت کننده شدخصدی استماع نکند، 
طور مثال مسدتمع منحصدر به یک شدخ  و در یک مجلس باشدد، ایجاد موضوِع ظلم که اعانت بر ظلم نیست؛ به

                                                 
ُدْبُن 7 َثَنا ُمَحمَّ ِن . َحدَّ َي ْبِن َحْحَمَدْبِن اْلَحسدَ ُد اْلَوِلیِد َرضدِ َثَنا ُمَحمَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ اِس ْبُن اللَّ اُر َعِن اْلَعبَّ فَّ ِن الصَّ دِ اْلَحسدَ ٍد َزْیٍد َعْن َجْعَفِرْبِن ْبِن ِسَناٍن َعْن َطْلَحَةْبِن ْبِن َمْعُروٍف َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

)ع( َیُقوُل اْلَعاِمُل بِ  ِه)ع( َقاَل َکاَن َعِليٌّ اِضي ِبِه ُشَرَکاُء َثاَلَثٌة. )ابنَعْن َحِبیِه َعْن َجدِّ ْلِم َو اْلُمِعیُن َعَلْیِه َو الرَّ  (.7/701، خصالبابویه، الظح
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یجاد موضددوع داند که اگر نزد پدر برود، پدر از روی ظلم او را کتک خواهد زد؛ رفتن او نزد پدر اگرچه افرزنددی می
محقق معاصر مذکور  نکردنرود. همچنین باید توجه داشت که وجه استداللشمار نمیظلم است، اعانت بر ظلم به

 به ادلۀ حرمت تعاون بر اثم نیز معلوم نیست. 
 (.091، امالیبابویه، ؛ ابن0/019ای که بر وجوب رد غیبت داللت دارد )برقی، ادله .3

های متعددی ذکر کند عقابینکه در ادلۀ وجوب رد نسبت به کسی که غیبت را رد نمیبه ااند: باتوجهبعضی گفته
کند، غیبت را قطعای شنیده است )نجفی شود؛ زیرا کسی که رد نمیشود مستمع غیبت عقاب میشدده، پس معلوم می

 (.698؛ سبحانی تبریزی، 919؛ مکارم شیرازی، 038تبریزی، 
های مختلا در این ادله، نبود رد است؛ یعنی نبود رد حرام یرا موضوع عقابپاسدخ این استدالل معلوم است؛ ز

شود به این معنا نیست که استماع نیز اسدت و نبود رد غیر از اسدتماع اسدت؛ با این توضیح که وقتی نبود رد حرام می
غیبت شخصی نسبت به ای ندارند و ممکن است شخ  بدون استماع از حرام اسدت؛ زیرا اوالی این دو باهم مالزمه

الوجود متالزم در دیگری مطلع شود و ثانیای بر فرض که مالزمه داشته باشند، قبالی نیز توضیح داده شد که متالزمین فی
؛ 0/001؛ خمینی، 0/19حکم نیسدتند، پس این ادله اصدالی از جهت اسدتماع در مقام بیان نیست )شهیدی تبریزی، 

اند رد را برداشت کرده سببتی بعضدی از بزرگان از این ادله، جواز اسدتماع به( و ح00/981، اقه الصرادقروحانی، 
 (.0/931، مصباح الفقاهه؛ خوئی، 086، احکام المتاار)آل کاشا الغطاء، 

از منکر (؛ بده این بیان که همان طور که نهی0/919ای کده بر وجوب دفع منکر داللدت دارد )خمینی، ادلده .6
اجب اسدت؛ زیرا قطع داریم که شدارع مقدس به اصدل وجود منکر در جامعه رضایت واجب اسدت، دفع منکر نیز و

 (.698ندارد پس استماع غیبت حرام است تا اینکه اصالی غیبت محقق نشود )سبحانی تبریزی، 
جواب از این مطلب این اسدت که دلیلی بر وجوب دفع منکر وجود ندارد و اگر قائل به وجوب دفع منکر باشیم، 

 (.سایت مدرسۀ اقاهت آید )اشرفی شاهرودی،ه جدید الزم میتأسیس فق
افزون بر این به نظر نگارنده بر فرض که دفع منکر وجوب داشدته باشد، عنوان مستقلی است که موضوع وجوب 
قرار گرفته و ارتباطی با حرمت اسددتماع غیبت ندارد؛ زیرا ممکن اسددت دفع منکر به جلوگیری از بیان غیبت محقق 

سبب تعدد مستمع به صرف ترک استماع شخ ، دفع منکر صورت نمیترک استماع و در بعضی موارد نیز بهشود نه 
 پذیرد. 
  7ای که بر حرمت کشا ستر و اذاعۀ سره مؤمن داللت دارد.ادله .7

 اند، همین دلیلبعضدی از بزرگان و محققان معاصر، تنها دلیلی که داللت آن بر حرمت استماع غیبت را پذیرفته
شددن و اذاعۀ سره مؤمن است؛ یعنی اند که نکتۀ حرمت غیبت، فاشطور توضدیح دادهاسدت و وجه داللت آن را این

                                                 
ُدْبُن  7 َثَنا ُمَحمَّ یَحدَّ هِ ُموسددَ َثَنا َعْبُداللَّ ِل َقاَل َحدَّ ِن َجْعَفٍر اْلِحْمَیِريح َعْن َحْحَمَدْبِن ْبُن ْبِن اْلُمَتَوکِّ ٍد َعِن اْلَحسددَ هِ ْبِن ُمَحمَّ َناٍن َعْن َحِبيْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْبِداللَّ ِه)ع( َقاَل َقاَل َلُه )َعْوَرُة سددِ َعْبِداللَّ

َما ُهَو  هِ  اْلُمْؤِمِن َعَلی اْلُمْؤِمِن َحَراٌم( َقاَل َنَعْم ُقْلُت َیْعِني ُسْفَلْیِه َقاَل َلْیَس ُهَو َحْیُث َتْذَهُب ِإنَّ  (.233، معانی االخبارویه، باب)ابن ِإَذاَعُة ِسرِّ
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شددن سدره مؤمن نزد مسدتمع، نزد شدارع مبغوض اسدت و شدخ  با استماِع غیبت در ایجاد این فعل مبغوض فاش
شد و متفاهم من نسبت به او محقق نمیبود، اذاعۀ سدره مؤکننده اسدت؛ چراکه اگر مسدتمع غیبت نمیشدریِک غیبت

؛ شهیدی 0/000کننده شریک است )خمینی، عرفی این اسدت که مستمع در تحقق این عنواِن مبغوِض موال با غیبت
 محرمات(. 3، جلسۀ 8/1/16پور، 

 کردن فعِل حرام نظیر رقِ  حرام حرمتی ندارد؛ چراکهبلده، اسددتماع قول حرام نظیر کذب، حرام نیسددت. نگاه
ای بین حرمت فعل و حرمت اسددتماع و نظر به آن فعل نیسددت، اما در مقام، نکتۀ عرفیه وجود دارد به اینکه مالزمه

ق این عنوان مبغوض  مالک حرمت غیبت، اذاعۀ سدره مؤمن اسددت و مسددتمع با اسددتماعش نزد عرف شددریک در تحقه
 است. 

هِ »در روایدت معتبره داریم کده:  َو اْلَیْوِم اْلِْخِر َفاَل َیْجِلْس َمْجِلسددای ُیْنَتَقُ  ِفیِه ِإَماٌم َحْو ُیَعاُب ِفیِه  َمْن َکاَن ُیْؤِمُن ِباللَّ
شود کسی که ایمان به خدا دارد نباید در مجلسی بنشیند که علیه امام مسلمان غیبت می»(؛ 9/977)کلینی، « ُمْؤِمن

تا نشنوی. بله، ممکن است نفس نشستن نیز  متفاهم عرفی این اسدت که ننشین«. شدودیا یک مؤمنی ذکر عیبش می
 محرمات(. 3، جلسۀ 8/1/16حرام باشد اما مالزمۀ عرفیه دارد که شنیدن هم جایز نیست )شهیدی پور، 

اشکال این بیان این است که بسیاری از اوقات تحقق عنوان حرام بر عمل شخ  دیگری غیر از فاعل آن متوقا 
شددود، حرمتی که در ادله آمده نیز فقط بر همان خ  فاعل نسددبت داده میاسددت؛ ولی چون عرفای عمل فقط به شدد

شود، ولی اسدت؛ برای مثال حتی ضدرب و امثال آن تا زمانی که مضدروب نباشدد محقق نمی شددنیشدخ  حمل
 توان حرمت را به مضروب نسبت داد. نمی

مستمع متوقا است؛ ولی عرفای اذاعه و افشا  در محل بحث نیز تحقق اذاعۀ سدره مؤمن و افشای سره او بر شنیدن
 (.0/901شود )تبریزی، شود، لذا حرمت بر عمل او بار میبه گوینده نسبت داده می

معنای مصدری منتسب به متکلم است؛ اند: اذاعه بهبعضدی از معاصدران در مقام دفاع از اسدتدالل مذکور گفته
معنای م و مستمع است و آنچه که موضوع حرمت است، اذاعه بهمعنای اسدم مصددری منتسب به متکله ولی اذاعه به

 (.697اسم مصدری است )سبحانی تبریزی، 
معنای اسم مصدری بسیار مشکل و خالِف فهم عرفی از روایات این باب به نظر نگارنده، اثبات حرمت اذاعه به

گوییم من به ی را فاش کردم، حتی نمیگوییم که من سره اسدت؛ زیرا از جهت عرفی اگر به سره گوش دهیم، بعدای نمی
ی را فاش کردیم، بلکه می ی را فاش کرد و من گوش دادم. همراه آن متکلم سره  گوییم فالنی برای من سره

سبب جلوگیری از افشا سره شده عرف، نهی را به در خصدوص استناد به نهی از جلوس در مجلس غیبت که گفته
عنه است و ؟ ظاهر حدیث این اسدت که خود حضدور در چنین مجلسی منهیداند، این مطلب چه شداهدی داردمی

ممکن اسدت وجه آن، جلوگیری از رونق این مجالس یا تحذیر از عقوبتی که خوف آن نسدبت به چنین مجالسی می
گاه باشیم و افشای سره نسبت به ما منتف ی بشدود چه نشود. لذا اگر ما از عیب مؤمنی آ  یرود باشدد، چه افشدای سدره
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 باشد، آیا این حدیِث دیگر دال بر حرمت حضور ما در چنین مجلسی نخواهد بود؟آ 
ممکن اسدت کسدی به این وجه )اسدتدالل به ادلۀ حرمت اذاعه و افشدای سره مؤمن( اشکالی که در استدالل به 

ر مؤمن توان گفت: چنانچه مسددتمع منحصددر در یک نفر نباشددد، ااعانه گفته شدد را نیز وارد سددازد؛ یعنی می ذاعۀ سدده
ن دهد که اینظر نشان میمتوقا بر اسدتماع شدخصی خاص نیست تا بتوان حرمت را در حق او اثبات کرد، اما دقت

کالم تام نیست؛ زیرا اذاعۀ سره غیر از ظلم است. در فرض ظلم اگر مستمع منحصر نباشد، چه زید غیبت از عمرو را 
ه است، اما در بحث اذاعه اگر زید مستمع غیبت از عمرو نباشد، بشنود و چه نشنود، ظلمی در حق عمرو محقق شد

تعبیر دیگر اگرچه مستمعان هم متعدد باشند، اذاعۀ سره نسبت به دیگران صادق است؛ نسبت به زید صادق نیست. به
، هر شخصی به  تنهایی موضوعیت دارد. در صدق اذاعۀ سره

 . دلیل عقلی2. 4
اش آن است که ادلۀ اگر استماع غیبت جائز باشد، الزمه»اند: چنین گفتهینبعضدی برای اثبات حرمت اسدتماع ا

المصداق باشد، چراکه اگر برای کردن بالمصداق یا قلیلحرمت غیبت هدم شدود و این همه روایات که منع از غیبت
« کندق پیدا میراحتی تحقشدنونده شدنیدن غیبت جائز باشدد و رد واجب نباشدد، غیبت حرامی که از آن نهی شده به

 (.سایت مدرسۀ اقاهت )اشرفی شاهرودی،
استماع غیبت و هدم ادلۀ حرمت غیبت  نداشتنای میان حرمتپاسدخ نگارنده از این دلیل این اسدت که مالزمه

اسددتماع بماهواسددتماع محل کالم اسددت و اشددکالی ندارد که  نداشددتِن وجود ندارد؛ زیرا همان طور که گفتیم حرمت
حال رد غیبت، نهی از منکر، نارضایتی به شدارع مقدس غیبت را حرام بداند ولی صرفای استماع را حرام نداند و درعین

استماع غیبت سبب هدم ادلۀ غیبت  نداشدتنکننده و مسدائل دیگر را حرام اعالم کند، پس صدرف حرمتعمل غیبت
 شود. نمی

 . اجماع3. 4
؛ میرزای شددیرازی، 7/539؛ انصدداری، 22/17جواهر، دلیدل دیگر از ادلۀ قائالن به حرمت، اجماع )صدداحب

(، بلکه 7/447؛ خمینی، 76/722؛ سددبزواری، 726، احکام المتاار؛ آل کاشددا الغطاء، 2/223؛ قزوینی، 7/772
های نگارنده اولین کسی که برای اثبات حرمت اس یافته( است. بر اس7/531، مصباح الفقاههاتفاق فریقین )خوئی، 

در ذیل عبارت حدیث نبوی  روضررة المتقی اسددتماع به اجماع تمسددک کرده، مجلسددی اول اسددت. ایشددان در کتاب 
؛ غیبت و اسددتماع آن به«ونهی عن الغیبدة و االسددتمداع الیهدا» اتفاق علما حرام اسددت ، فرموده: هما حرامان اتفاقای
(9/542.) 

ای که جز معدود از قدما که قبالی بیان شددد سخنی از آن به میان چه مهم اسدت این اسدت که چطور در مسدئلهآن
 توان ادعای اجماع کرد. ، میاندنیاورده

شددود در محل کالم مجالی برای تمسددک به اجماع )بر فرض حجیت آن( نیسددت. البته بر این اسدداس معلوم می
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سددبب وضددوح و ظهور آن دانسددته اسددت تماع غیبت در کتب اصددحاب را بهسددیدجواد عاملی ذکرنکردن حرمِت اسدد
دلیل اسدت؛ چراکه علمای متقدم مسائل نظر نگارنده ادعایی بی(، ولی به72/279، مفتاح الکرامة)حسدینی عاملی، 

ادریس، ؛ ابن7/544براج، اند )ابنتر از این حکم مانند حرمت دروغ و غیبت و... را در کتبشان ذکر کردهبسیار بدیهی
 شود. ( پس بداهت، دلیِل بر ذکرنکردن نمی2/273، السراعر

الروضة و شدهید ثانی در  اامع المقاصردافزون بر این در ادامه، اشدارۀ به حرمت اسدتماع را به محقق کرکی در 
ای نسبت به که در کتب ایشان هیچ اشاره(، درحالی72/279، مفتاح الکرامةنسبت داده است )حسینی عاملی،  البهیة

 (.5/274، الروضة البهیة؛ شهید ثانی، 4/21حرمت استماع حتی در موارد استثنا وجود ندارد )محقق کرکی، 
 . استدالل بر اساس فلسفۀ فقه و اخالق4. 4

توان برای اثبات حرمت استماع بدان استناد کرد، گرچه که در کالم هایی که در محل بحث میازجمله اسدتدالل
اد نشده است، استنباط حکِم استماع غیبت بر اساس فلسفۀ تشریِع حکم غیبت از زاویۀ نگاه اخالقی به محققان استن

 این مسئله است. 
توان بیان کرد این اسدت که فلسدفۀ تشدریع حکم غیبت از دیدگاه شارع مقدس تقریبی که برای این اسدتدالل می

شود که استماع غیبت است و این غرض مهم سبب میحفظ حرمت و آبروی مؤمن و افشدانکردن سدره او نزد دیگران 
نیز وجوب اجتناب داشدته باشد؛ زیرا اگر مستمعی نباشد، غیبتی محقق نخواهد شد و استماع غیبت از نگاه اخالقی 

 شود، عملی مذموم و ناپسند خواهد بود. کننده به این عمل میاز این جهت که سبب تشویق و ترغیب غیبت
وسودادن ها مستدله باید توجه کند این است که اثبات فلسفۀ تشریع احکام و سمتع اسدتداللآنچه که در این نو

واسدطۀ مسدائل اخالقی ازجمله مسدائلی اسدت که اثبات آن مشکل و نیازمند اقامۀ قرائن و شواهد به احکام فقهی به
کم ظنون، قطع یا اطمینان به حکم مفید قطع یا اطمینان اسدت و اگر برای کسدی از طریق تجمیع شواهد و قرائن و ترا

 حاصل شد، برای او حجت خواهد بود.
 

 . ادلۀ جواز استماع غیبت5

 . اصل برائت1. 5
شود که دلیلی بر حرمت استماع به اشدکاالتی که بر تمام ادلۀ حرمت اسدتماع غیبت بیان شدد، معلوم میباتوجه

ای عمل وجود دارد، اصددل برائت بدون هیچ شددبهه به شددکی که در اصددل حرمت اینغیبت وجود ندارد؛ لذا باتوجه
 شود که نتیجۀ آن جواز استماع غیبت است. جاری می

 . دلیل عقلی2. 5
توان به بیانی عقلی نیز تمسک کرد و آن این است که همواره رسدد برای اثبات جواز اسدتماع غیبت میبه نظر می

ن محقق باشد و طبعای تکلیا به حرمِت استماع غیبت زمانی رسد که موضوع آتکالیا زمانی برای افراد به فعلیت می
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شدود که غیبت محقق شود و وقتی غیبت محقق شد، وجهی برای جعل حرمت استماع برای شنونده وجود محقق می
 ندارد؛ زیرا استماع غیبت محقق شده و جعل حرمت لغو است. 

بعد از تحقق آن کار از کار گذشددته و حرمِت  به دیگر سددخن، قبل از تحقق غیبت قطعای اسددتماع، حرمت ندارد و
اسدتماع وجهی ندارد. ممکن اسدت کسدی بگوید وقتی غیبت محقق شدد، اسدتماع ادامۀ آن حرمت دارد. پاسخ این 

؛ تبریزی، 7/552؛ انصاری، 737است که معیار در صدق غیبت، هتک ستر مستور و اذاعۀ سره مؤمن )نجفی تبریزی، 
( است و وقتی غیبت محقق شد، هتک ستر محقق شده و 6/421؛ خرازی، 2/26، فقاهةمنهاج ال؛ روحانی، 7/511

دهد، قبل از اینکه ادامه نقشددی در تحقق غیبت ندارد؛ لذا وقتی که شددخ  مثالی دربارۀ ُبخِل شددخصددی توضددیح می
نظر شود، غیبت محقق نشده و وقتی که متوجه شد که او بخیل است، غیبت مح ققشدخ  متوجه عیب شخ  مده

ها و توضدیحات شخ ، هتک ستر و غیبت جدیدی نیست تا شنیدن آن حرمت داشته شدده اسدت و ادامۀ صدحبت
 باشد، بلکه توضیحات مطلبی است که مستمع به آن علم دارد؛ لذا نه گفتنش و نه شنیدنش حرمت ندارد. 

محقق شده است و  بودن گوینده به غیبت، موضوعاشدکال دیگر این اسدت که در موارد علم شدخ  به مشدرف
ق نگرفته، بلکه به اسددتماع، غیبت دارد. پاسددخ این اسددت که باتوجه به اینکه در این مورد نیز علم به فعلیت غیبت تعله

شدود؛ مثل موردی که شخ  علم دارد به اینکه در آینده مشدرفیت غیبت تعلق گرفته اسدت، باز هم حکم فعلی نمی
رسد. در محل بحث نیز که مستطیع شود حکم وجوب حج به فعلیت می مسدتطیع خواهد شد؛ طبعای از همان زمانی

نیافتن غیبت، دلیل تحققکردن است، بهچنین است؛ یعنی هرچند که شخ  علم دارد که گوینده در ُشرف غیبتاین
 امکان فعلیت حکم حرمت استماع وجود ندارد. 

را مبغوضیت هتک مؤمن و اذاعۀ سره او بدانیم، البته مطلب درخوِر توجه این است که اگر ما مالک حرمت غیبت 
محض اطالع از اشراف شخ  به غیبت تکلیا دلیل اینکه بهپذیر نیست؛ بهدیگر این دلیل عقلی صحیح و استدالل

ایم که کردن او جلوگیری کرد؛ زیرا فرض این اسددت که بر اسدداس ادله به این نتیجه رسددیدهفعلی شددده و باید از غیبت
 (.7/491تک و اذاعه، مبغوِض شارع است و صدور از آن از شخ  موضوعیت ندارد )خمینی، نفس وقوع ه

 . روایات حکایت استماع غیبت توسط معصومان)ع(3. 5
برخی در این مقام به روایاتی که حاکی از اسدتماع غیبت توسدط بعضددی معصدومان)ع( اسدت، تمسددک کرده و 

به آنچه که در علم اصول در مسئلۀ فعل تمسدک به این روایات باتوجه ولی 7اند جواز اسدتماع را اثبات کنند؛خواسدته
                                                 

ِن َحْحَمُدْبُن 7 َحاُق . َقاَل َحْخَبَرِني َحُبواْلَحسدَ َثَنا ِإسدْ ٍد اْلَجْرَجَراِئيح َقاَل َحدَّ ُد ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ هِ ْبُن ُعْبُدوٍس َقاَل َحدَّ ُد ْبِن ْبُن َعْبِداللَّ َثَنا ُمَحمَّ َلْیَماَن اْلَحْضَرِميح َقاَل َحدَّ ْحَمِسيح إِ ْبُن سدُ
َ
ْسَماِعیَل اْْل

َثَنا اْلُمَحاِرِبيح َعِن اْبِن  ِبیِّ  َفَردَّ َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َعَلْیِه َحِبياْبِن ْبِن ُعَتْیَبَة َعِن َعِن اْلَحَکِم  َحِبي َلْیَلیَقاَل َحدَّ ْرَداِء َعْن َحِبیِه َقاَل: َناَل َرُجٌل ِمْن ِعْرِض َرُجٍل ِعْنَدالنَّ ِه)ص( َمْن اللَّ َفَقاَل َرُسوُل الدَّ
اِر )مفید،  کند که شددخصددی در مقابل پیامبر اکرم)ص( نسددبت به دیگری بدگویی کرد و الدرداء از پدرش نقل می(؛ ابی551، االمالیَردَّ َعْن ِعْرِض َحِخیِه َکاَن َلُه ِحَجابای ِمَن النَّ

کرد، پس پیامبر اکرم)ص( فرمودند: هرکس از آبروی برادر مؤمنش دفاع کند، حجاب و مانعی برای او از آتش شددخصددی از کسددانی که آنجا بود، غیبت را از شددخ  غائب رد 
 جهنم خواهد بود.

ِن  َد اْلَحسددَ اُب َرُجالی ِعندْ ٍل َیْغتدَ اَل: َنَظَر َحِمیُراْلُمْؤِمِنیَن)ع( ِإَلی َرجدُ ْمَعَك َعْن مِ َو قدَ ْه سددَ ا ُبَنيَّ َنزِّ اَل یدَ ِه)ع( َفقدَ ُه َنَظَر ِإَلی َحْخَبِث َما ِفي ِوَعاِئِه َفَأْفَرَغُه ِفي ِوَعاِئكاْبندِ )همو،  ْثِل َهَذا َفِإنَّ
کرد، پس حضرت به فرزندش فرمود: ای فرزندمآ گوشت را از مثل (؛ نگاه کرد امیرالمؤمنین)ع( به شخصی که نزد فرزندش حسن)ع( از شخصی غیبت می223، االختصراص
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شود که (. نتیجه این می2/62؛ مظفر، 550معصدوم و مقدار داللت آن ثابت شدده اسدت مشدکل است )اشکنانی، 
توان از آن روایات مذکور بر فرض صحت سند درنهایت دال بر جواز استماع آن غیبِت خاص برای ایشان است و نمی

حکم کلی را برداشت کرد؛ زیرا ممکن است در آن مقام یکی از مسوغات غیبت وجود داشته و ما از آن مطلع نیستیم؛ 
کند، سددبب جواِز اسددتماع آن نیز کردن را جایز میگونه که غیبت دلیل اینکه همان طور که گفتیم مسددوغات همانبه

 شود. می
 . اصل صحت4. 5

به اجرای اصدل صحت در فعل مسِلم حتی بنا بر قول کسانی که داللت باتوجه برخی نیز جواز اسدتماع غیبت را
کردن به غیبتی اند؛ مشددهور فقها قبول دارند که گوشسددپاری به غیبت را قبول کردند، اثبات کردهادله بر حرمت گوش

کردن جایز هی، غیبتحرام اسددت که گفتن آن برای گوینده نیز حرام باشددد؛ زیرا در موارد متعدد ذکرشددده در کتب فق
 (.76/722؛ سبزواری، 7/51است )ایروانی، 

کند بنا بر جریان اصل صحت در عمل او، کردن از دیگری میبر این اسداس، زمانی که شخصی شروع به غیبت
شددونده متجاهر به فسددق بوده و وقتی بر مسددتمع باید غیبت او را بر موارد جواز حمل کند؛ مثالی ممکن اسددت غیبت

 کردن برای او جایز باشد، طبعای برای شنونده نیز جایز خواهد بود. ین اصل غیبتاساس ا
شونده دارد؛ کننده منافات با حق غیبتممکن اسدت کسدی اشدکال کند که جریان اصدل صدحت در حق غیبت

 دهیم. شونده نسبت تجاهر به فسق کننده را از گناه غیبت تبرئه کنیم، حق نداریم به غیبتسبب اینکه غیبتبه
شونده بودن غیبتمعنای متجاهِر واقعیکننده بهپاسدخ اشدکال این اسدت که جریان اصدل صحت در حق غیبت

کننده اصددل کننده اسددت؛ لذا همان طور که در حق غیبتمعنای تجاهر به فسددق او در دیدگاه غیبتنیسددت، بلکه به
شده و جریان این دو اصل با هم منافات ندارد شدونده نیز اصل صحت جاری شدود، درحق غیبتصدحت جاری می

 (.سایت مدرسۀ اقاهت)اشرفی شاهرودی، 
شود؛ مانند مواردی نظر نگارنده پاسدخ این اسدتدالل این است که در بعضی از موارد اصل صحت جاری نمیبه

ده معتقد به وجود کننکنندده و دیگر قرائن علم دارد بده اینکده غیبتکده شددخ  بندا بر قرائن موجود در کالم غیبدت
دنبال اثبات نبود حرمت کند؛ زیرا موضوع اصل صحت شک است و نیز ما بهحال غیبت میمسوغات نیست و درعین

 استماع غیبت در موارد حرمت بیان غیبت بودیم، نه نبود حرمت استماع در موارد جواز غیبت. 
مِت ِعرض مؤمنان تا زمانی که قطع به بعضدی نیز حتی جریان اصدل صدحت در مقام را بر اساس اصل اولیۀ حر

 (.2/75، وایزة االحکام؛ آل کاشا الغطاء، 502، رساعلاند )شهید ثانی، جواز پیدا شود، مشکل دانسته
 

                                                 
 را در ظرف تو خالی کرد. دار؛ زیرا او نظر کرد به پلیدترین چیزی که در ظرفش بود و آننگاهاین گفتارها پاکیزه 
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 گیرینتیجه

سددپاری به غیبت به اجماع و ادلۀ نقلی و عقلی تمسددک شددده نتیجۀ پژوهش این اسددت که برای اثبات حرمت گوش
ها، ثابت نیسددت و یک از این موارد در محل بحث بنا بر اشددکاالت فراوان واردشددده بر آنبودن هیچاسددت، ولی دلیل

شود. به اینکه موارد شدک در حرمت مجرای اصدل برائت اسدت، جواز اسدتماع غیبت ثابت میازجهت دیگر باتوجه
عنوان تواند بهو است، میالبته اینکه قبل از تحقق غیبت، اسدتماع، حرمت ندارد و بعد از تحقق آن حرمِت استماع لغ

 نداشتن حرمت استماع غیبت مطرح شود. دلیلی عقلی بر امکان
کند، بعضددی برای اثبات جواز غیبت به روایاتی که شددنیدن برخی معصددومان)ع( نسددبت به غیبت را حکایت می

به این روایات  که در علم اصول ثابت است که فعل معصوم)ع( اجمال دارد، تمسکاند؛ ولی ازآنجاییتمسدک کرده
گیرد. افزون بر این بنا بر وجود بعضدی مسدوغات برای غیبت و جریان اصددل صحت در گفتار محل مناقشده قرار می

های صادره از اشخاص را اثبات کرد که توان جواز استماع غیبتگوینده و مالزمۀ میان جواز غیبت و اسدتماع آن، می
 جه است. البته این استدالل نیز با اشکاالت جدی موا
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