
 
 

1 
 

 تبیین نصح مستشیر در فقه امامیه

 

 دكتر طیبه بلوردی 

 سیرجان ايران، معارف، گروه سیرجان، واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هیات عضو
 

 چکیده 

 

موضوع داند. دين اسالم ضمن مذمت و نهی شديد غيبت، آن را عنصر مخرب در روابط اجتماعی می

شود؛ چرا که عيوب به نحو مطلق، غيبت محسوب نمی ، ذکر و يادآوري عيوب است. البته ذکرغيبت

بر آن وارد شده است. نصح مستشير، نصيحت طلب کننده مشورت می نصح مستشیر استثنائاتی چون

باشد. نسبت بين غيبت و نصيحت، عموم و خصوص من وجه بوده که غيبت در مصاديق نصيحت و 

و  غيبت، مستشير، نصحلغوي  گانه از معانیمشورت خواهی جايز است. اين نوشتار، پرداختی سه

همچنين مصاديق نصح مستشير، ادله آن و واکاوي  توصيفی از پديده ضد اخالقی غيبت خواهد بود،

 مساله فوق را از ديدگاه فقها مد نظر دارد. 

 

 نصح، مستشير، جواز غيبت. غيبت، کلید واژگان:

 
 

 طرح مساله-1

دهنده همه جوانب و اطراف برخاسته از احكامی است که پوششاسالم به عنوان دين کامل و جامع 

باشد. هنگام وجودِ ل زندگی انسان است و اين احكام، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی میيمسا

ي کمتر در نظر گرفته نشود و به اصطالح، مصلحت بيشتر بر مفسده کند مفسدهمصلحت، اقتضا می

نمايد. مانند زمانی که مصلحت جمعی در دهد يا تضييق میتوسعه میي آن را کند و دايرهحكومت می

غالب است. گاه مصلحت فرد، مالک و مناط حكم  يبين باشد، زيرا مصلحت جمعی بر مصلحت فرد

 داند. شرعی است و مفسده را جايز می

قبح  غيبت نيز همچون ساير دستورات اخالقی، مقبوليت خود را وامدار مصلحت و مفسده و حسن و

ها به اقتضاء عقل سليم و قطع نظر از تدين خويش به درک زشتی و زيبايی عقل عملی است. همه انسان

اين دستورات و ضرورت و مطلوبيت فعل يا ترک آنها در نظام اجتماعی واقفند. البته شرع مقدس با 

هاي نين زمينههاي عملی، موقعيت اين احكام را تحكيم و تثبيت نموده و همچانگيزه يهدف ارتقا
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هاي اجرايی الزم را براي مناسب روانی و اجتماعی جهت رعايت درست آنها را ايجاد کرده و پشتوانه

هاي مختلف بر اين سنخ اعتبارات عقاليی مهر تاييد نهاده و تحقق اين هدف فراهم ساخته و به شيوه

رمت شرعی غيبت، در برخی رغم حهمگان را به رعايت دقيق آنها تحريک و تشويق نموده است. علی

موارد ويژه و معين و بنا بر داليل و مصالح خاص، غيبت گروهی از مسلمانان حرام نيست، مشروط به 

آويزي براي ترويج و توجيه اين آنكه هدف، تنها جدا کردن حق از باطل باشد و موارد جواز، دست

 عمل حرام قرار نگيرد.

مصلحت مهمترى در ميان و حفظ آن مصلحت بر مفاسد گرددکه پاي ، جايز میيغيبت در موارد 

امام خمينی)ره(، انسان بايد در همه موارد جواز غيبت دقت کند که عظيم غيبت، غالب باشد. از منظر 

محرک نفسانی و شيطانی دخالت نداشته باشد و با کمال دقت و احتياط تامّ مشی کند و درصدد 

-جويی و بذلهي غيبت و بدگويی را به دست آورد و به عيبعذرتراشی نباشد که يكی از موارد استثنا

 (.  برخی موارد جواز غيبت عبارتند از: 757 ،5731گويی سرگرم شود. )خمينی، 

کند(. تظلّم شخص از کسی که در حق او غيبت متجاهر به فسق )کسی که علنی و آشكار گناه می 

خواهد به دين ضرر بزند. يا شخصی نسبی کسی که میتواند ظلم او را بيان کند. غيبت ظلم کرده، که می

هاي منحرف کننده و باطل دارند. غيبت در کند اما آن نسب را ندارد. غيبت کسانی که نوشتهرا ادعا می

موارد نصيحت و مشورت خواهی. قصد ما در اين مقاله پرداختن به مورد اخير است؛ اما اين هدف، 

 باشد.فاهيم کليدي بحث مینيازمند بررسی مدخل معناشناسی م

  شناسیمفهوم-2

 نصح. مفهوم 1-2

ت، اما در لغت عرب سدر زبان روزمره فارسی معموالً به معناي اندرز ا« نصيحت»و « نصح»واژه  

نصح و نصيحت، هر کار يا هر سخنی است که در آن »گويد: اي دارد. راغب میمفهوم وسيع و گسترده

باشد... و اصل واژه به معناي خلوص و اخالص است، بر اين اساس به مصلحت صاحب عمل و سخن 

گويند و يا به معناي اصالح نمودن و محكم کاري است که به کار خياط می« ناصح»عمل خالص، 

دهد... و توبه نصوح هم يا گويند؛ به خاطر اصالح و محكم کاري که بر روي پارچه انجام میمی« نُصح»

(. بنابراين مبنا، نخ خياطی را 636ق،5371راغب،«)است و يا توبه محكم و پايداربه معناي توبه خالص 

خياط  (.031،ق5733ثعالبی،گويند)را خياط می« ناصح »يعنی سوزن نخ خياطی و «منصحه»، «نصاح»

کند که همرنگ پارچه باشد و اگر هم از نخ غيرهمرنگ استفاده جهت دوختن لباس از نخی استفاده می
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دوزد که به زينت و زيبايی لباس بيفزايد. اگر حالت روحی ناصح يا آنچه را نصيحت اي میونهکند، به گ

نامند به مثابه نخ خياطی مصطلح کنيم؛ نصيحت او به اين معنا است که عمل وگفتارش براي می

السالم نصيحت شونده زينت و زيبايی باشد، نه زشتی و ننگ. در همين راستا سخن امام صادق عليه

 "(50/593 ،ق5317حر عاملی،«) کُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً مَعَاشِرَالشِّيعَةِ»فرمايند:است که می

 اي گروه شيعيان، براي ما مايه زينت باشيد و زشتی نباشد.

نُصح، يعنى از زبان داعيان الهى مكرر آمده است. « نُصح»در قرآن راجع به ابالغ و دعوت، کلمه »

خيرخواهى به معنى خلوص. نُصح در لغت عرب، در مقابل غِش است. وقتى که در يک کاال از غير 

اند. يعنى سخن بايد خلوص داشته باشد و از گويند: غِش در آن کردهخودش قاطى بكنند، اصطالحاً 

ه و مبلغ پيام خدا تواند داعى الى اللّکمال خيرخواهى طرف و از سوز دل برخاسته باشد. آن کسى مى

ان الكالم اذا »اى جز خير و مصلحت مردم نداشته باشدکه: باشد که سخنش نُصح باشد، يعنى هيچ انگيزه

 (.599 -593 ،5766)مطهرى،« خرج من القلب دخل فى القلب واذا خرج من اللّسان لم يتجاوَزِ االذان
 

 مستشیر. مفهوم 2-2

بيرون آوردن چيز نفيس و ارزشمندي از شكاف است. چنانكه گفتهبه معناي « شَوَرَ» از منظر لغوي،

)ابن  "شارَ العسلَ يشُوره شَوْراً و شِياراً و شِيَارَة و مَشَاراً و مَشَارة: استخرجه من الوَقْبَة و اجتَناه "اند؛

( بدين معنا که عسل را از شكاف بيرون آورد. گفته شده به معناي جمال و 3/373ق: 5356منظور،

موقعی که صورتش نيكو و زيبا  "شَار الرجلُ "يبايی و عرضه نمودن است؛ چنان که گويند:ز

 (.371باشد)همان،

داند. بدين ترتيب آدمی به معناي استخراج رأي صحيح می را الْمَشُورَةُ و الْمُشَاوَرَةُو  التَّشَاوُرُ راغب،

کاري رأي صحيح ندارد، به ديگري مراجعه کند و از او رأي صواب طلب  يکه خودش درباره زمانی،

(. 331،ق5371يعنی عسل را از کندويش استخراج نمودم)راغب،"شِرْتُ العسل "گويد: کند؛ عرب می

لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ  »(؛ چنانكه در حديث آمده7/716 ،ق1416مشاوره، استخراج راي است. )طريحی،

تر از مشورت نيست. مقصود از مشاوره در (هيچ تكيه گاهی محكم57البالغه، حكمت)نهج« الْمُشَاوَرَةِ 

 اينجا بيرون آوردن راي صواب از جايگاهش است.

طلب منه استشار اي »و آشكار کردن است. « نيتبي»؛ اسم فاعل از واژه استشر به معناي «المُسْتَشِيرُ » 

از او طلب روشنايی گرفته شده است « استنار»، از او درخواست مشورت نمود. و چنين است «المشوره
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( اسم مفعول آن مستشار به معناي کسی که از او درخواست نصيحت و مشورت 601،ق5317)شرتونی، 

 شده است.

  غیبت. مفهوم 3-2

 

  ،ق5356ابن منظور،«) االغْتِيابِ »( و اسم مصدر 5/311 ،تاابن اثير، بی«)غاب»غيبت در لغت مصدر 

ها پوشيده باشد داللت است و بر چيزي که از چشم« غيب»ي ( از ريشه616/ 5

 ،تا(. اغلب لغويان، معناي اصطالحی آن را مد نظر دارند.) فيومی،بی039/ 5766،3دارد)مصطفوى،

ست که آن نقل موجب ناخشنودي او در اصطالح علم اخالق، غيبت نقل غيابی کسی ا (313

( و در حقيقت آن فرقی نيست؛ خواه آن نقص در بدن او يا در نسب 1/011 ،تابی کاشانی،گردد.)فيض

 ،ق5736يا در صفات، افعال و اقوال او يا در چيزي که متعلق به او مثل خانه، لباس و... باشد) نراقی،

333.) 

 

 ادله حرمت غیبت -3

آيد، چرا که اين گناه، داراي مفاسد و ترين گناهان کبيره به حساب میاز مهمدر دين اسالم غيبت 

ضررهايی است که با غرض آفرينش انسان منافات دارد. چرا که يكی از اهداف آفرينش انسان، انس، 

الفت، صميميت و محبت به يكديگر است، که غيبت از موثرترين عوامل تخريب کننده اين هدف و 

نوع نگرش و  يست، وجه مشترک همه اين تعاريف، قطع نظر از خصوصياتی که به اقتضابنيان انسانی ا

 خيشجويی و اظهار عيوب افراد در غياب ايشان است، ماهيت تحليل مورد نظر مطرح شده، عيب

 آن بتيغ "؛«سمعه لو غمهي بما مستور انسان خلف تكلمي ان بهيالغ» دارد؛می بيان فيتعر در انصاري

 خيش) "شود نيغمگ بشنود را آن اگر که ديبگو راي زيچ ،یکس سر پشت انسان که است

 (. 5/031 ،ق5356،يانصار

براساس هر چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع حرام است. خداوند متعال در قرآن کريم  "غيبت"

 مَيْتًا أَخِيهِ لَحْمَ يَأْکُلَ أَن أَحَدُکُمْ أَيُحِبُّ بَعْضًا بَّعْضُكُم يَغْتَب وَلَا »فرمايد: درباره زشتی و قبح غيبت می

بعضی از شما غيبت بعضی ديگر را نكند، آيا "(؛50،حجرات«) رَّحِيمٌ تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَكَرِهْتُمُوهُ
کسی از شما دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد؟ پس آن را کراهت داريد، تقواي خدا را 

. در اين آيه کريمه به روشنی، صورت "کنيد که همانا خداوند بسيار توبه پذير و مهربان استپيشه 

 ملكوتی و حقيقت اخروي اين گناه، به تصوير کشيده شده است.
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إِيَّاکُمْ وَ الْغِيبَةَ فَإِنَّ  »جابر ابن عبداهلل و ابو سعيد خدري از پيامبر اکرم)ص( نقل کرده اند که فرمود:

 از غيبت بپرهيزيد که غيبت از زنا بدتر است. (9/553، ق5313نوري،«)  الزِّنَا مِنَ أَشَدُّ الْغِيبَةَ

غيبت در آيات و روايات به عنوان يک امر ضد ارزش و يک رفتار نابهنجار بيان شده است. اين  

رذيلت يک عمل مجرمانه و رفتار انحرافی است که با هنجارهاي جامعه اسالمی که هنجارهايش هم 

آسيبی باشد، بلكه ي نامطلوب نه تنها يک انحراف میخاستگاه دينی دارند؛ ناسازگار است. اين پديده

اجتماعی است؛ زيرا باعث نقض قواعد و موازين اجتماعی شده و ساختارهاي بنيادي جامعه را مختل و 

(. رواج غيبت عالوه بر آن که سبب سلب اعتماد اجتماعی و 513زا کرده است )همان،آسيب

 کند.  یشود، به کرامت انسانی  افراد نيز خدشه وارد مفروريختگی منزلت اجتماعی افراد جامعه می

خداوند که احكام خود، از واجبات و محرمات را  بر طبق مصالح بندگان در کارهايشان »از آن جا که

قرار داده است، هر عملی که در آن مصلحت باشد خداوند آن را واجب قرار داده است، هر عملی که 

عنوان يک رفتار نابهنجار (. غيبت نيز به 50،ق5735مظفر،«)فرمايددر آن مفسده باشد از آن چيز نهی می

ها و و داراي مفسده اجتماعی است. از اين رواست که اين رفتار ضد ارزش، موجب بروز آسيب

 گردد.مشكالت متعدد اجتماعی می

پذير نيست. درباره غيبت زا و اصالح آنها امكاندرمان اصلی هر بيماري، جز با يافتن عوامل بيماري

توزي جويی، کينهترين آنها انحصارطلبی، خودبينی، حسد، انتقامت که مهمهاي آن رفنيز بايد سراغ ريشه

أَصْلُ الْغِيبَةِ يَتَنَوَّعُ » هاي غيبت را ده چيز بر شمرده است:و تمسخر... است. امام صادق)ع(، علل و زمينه

خَبَرٍ بِلَا کَشْفِهِ وَ سُوءِ ظَنٍّ وَ حَسَدٍ وَ سُخْرِيَّةٍ وَ  بِعَشَرَةِ أَنْوَاعٍ شِفَاءِ غَيْظٍ وَ مَسَاعَدَةِ قَوْمٍ وَ تُهْمَةٍ وَ تَصْدِيقِ

الْغِيبَةِ عِبْرَةً وَ مَكَانَ  تَعَجُّبٍ وَ تَبَرُّمٍ وَ تَزَيُّنٍ فَإِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَاذْکُرِ الْخَالِقَ لَا الْمَخْلُوقَ فَيَصِيرَ لَکَ مَكَانَ

بر ده نوع است، تشفّى قلب )فرونشاندن آتش غضب(، همگامى با ديگران  اسباب غيبت "« الْإِثْمِ ثَوَاباً

)تعصّب گروهى( و تهمت زدن، تصديق عجوالنه خبرى که صدق و کذب آن آشكار نشده، سوءظن و 

خواهى سالم بمانى به ياد حسد و استهزاء، اظهار تعجب و ابراز ناراحتى و خويشتن آرايى. و اگر مى
شود که به جاى غيبت )از عيوب ديگران( عبرت بگيرى و به خلوق، اين سبب مىخالق باش نه به ياد م

 (.9/553 ،ق5313نوري،) "جاى گناه پاداش براى تو حاصل شود

ترين رذايل است از خبيث« غيبت»کند که عقل حكم میغيبت از نظر عقل، نيز غيبت حرام است. 

کند، موجب تفرقه و دشمنی ها بيرون میسينهشود، مهر و محبت را از چون باعث کينه و عداوت می

ي دارد، چون سرمايهشود، در نتيجه عقل سليم، همواره انسان را از اين صفت ناپسند برحذر میمی

 اعتماد را از بين می برد. 
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با استناد به اين آيه کريمه بر حرمت و گناه بودن عمل غيبت ادعاي  کشف الريبهشهيد ثانی در  

(. و همچنين اشاره شد؛ غيبت داراي 01 ،5737داند)شهيد ثانی،آن را از مسايل اتفاقی می اجماع نموده و

اي همچون ايجاد اختالف و فتنه در جامعه است که شارع به خاطر آن جهات مفسده مفاسد عظيمه

 عظيم، آن را حرام کرده.

يک راه براي رهايی  هاي ناشايستتوجه به پيامدهاي ناخوشايند روانی و اجتماعی مسايل و خصلت

غيبت از بين برنده مهمترين سرمايه جامعه، يعنی اعتماد . هاي ناپسند اخالقی استاز اين خصلت

اجتماعی است. چرا که غالب اشخاص داراى نقاط ضعفى هستند که سعى در کتمان آن دارند اگر اين 

است. ولى کشف آنها بى نقاط ضعف پوشيده بمانند. اعتماد مردم نسبت به يكديگر باقى و برقرار

کند، در علم آسيب شناسی، فقدان اعتماد اجتماعی، به عنوان يک  مساله و اعتمادى عجيبى ايجاد مى

 کند.معضل تلقی می

داند. هنجارها در واقع زا و نابهنجار میعلم جامعه شناسی، رفتاري را که برخالف هنجار باشد، مساله

به رفتار نابهنجاري اطالق می« جرم»باشند. ها میاه آنها، ارزشهمان قواعد رفتاري هستند که خاستگ

 (.513 ،5737دهد )حاجی حسينی،شود که برخالف قانون روي می

 
 از منظر فقها نصح مستشیر -4

ي آبرو و احترام حفظي برا و باشدیم مومنی ناراحت وي تاذ سبب که است آن بتيغ حرمت فلسفه

 از عقال و شرعا که باشد نيب دريی اقوا مصلحت وی اهم غرض اگر اما. ستين زيجا او بتيغ مسلمان

ما من عام اال »بر اساس قاعده کلی. داشت خواهد تيفعل اهم، حكم باشد، مهمتر مومن احترام مصلحت
اند و غيبت نيز از اين قانون مستثنی ، که اکثر عمومات کتاب و سنت تخصيص خورده«و قد خص

نيست. با اين که حكم اوليه آن حرمت است ولی در مواردي حكم به جواز غيبت شده است. اين موارد 

 موضوعا داخل در غيبت بوده و حكما خارجند. 

به عبارت ديگر در جايی که هدف و غرض صحيح شرعی در بين باشد، غيبت هر شخص معينی، 

د بود و واضح است که اين اجازه تنها در موردي است که آن هدف و غرض شرعی، جايز و روا خواه

كی از موارد ي(. 33 ،ق5733هاي آن شخص ممكن نباشد)شهيدثانی،جز از طريق غيبت و بيان زشتی

 است. 5جواز غيبت نصح مستشير

                                                           

 ريمستش انتيخ زين و است نخواسته مشورت ما از کهی شخص کردنيی راهنمای عني ر،يمستش ريغ نصح داشت توجه ديبا البته  -5

 مقاله موضوع بهی ارتباط که هستندی عنوان دو انداختن،ی گمراه و خطا به را خواه مشورت شخص ،يیراهنما وي دلسوزي جا بهی عني

 .ندارد ما
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)شيخ المقنعبحث غيبت و مستثنيات آن را در کتب فقهی برخی از فقيهان مانند؛ شيخ صدوق در 

)شيخ المبسوط( شيخ طوسی در 133 ،ق5357)شيخ مفيد، المقنعه (، شيخ مفيد در760ق،5351صدوق،

 النافعالمختصر (، محقق حلی در 767-760 ،ق5311)شيخ طوسی، النهايه( و در 0/36 ،ق5733طوسی، 

تبصرةدر ( عالمه حلی 0/3،ق5313)محقق حلی، االسالمشرايع ( و553-5/556،ق5353)محقق حلی، 
 ام.( نيافته01-1/53 ،ق5357)عالمه حلی ، الشيعهمختلف( و در 93 ،ق5355)عالمه حلی ،المتعلمين

(،  335/ 0 ،ق5351)عالمه حلی،االحكامنهايه( و 3/ 0 ،ق5357عالمه حلی، قواعد)عالمه حلی در 

 0/051 ،ق5351ادريس،ابن السرائر)(، ابن ادريس در 567/ 7 ،ق5353)شهيد اول، الدروسشهيد اول در 

 اند. (، به حرمت غيبت اشاره نموده5/731 ،ق5316) ابن براج ، المهذب (، ابن براج در

مفتاح (، حسينی عاملی در  5737،0/3شهيد ثانی در شرح خود بر لمعه شهيد اول)شهيد ثانی،

( و اراکی در 5/53،ق5351)حكيم،منهاج الصالحين(، حكيم در 3/66،تا)حسينی عاملی، بیالكرامه

(، از حرمت غيبت مواردي، از جمله نصح مستشير را استثنا 006 ،ق5357)اراکی،  مكاسب المحرمه

صاحب رياض مساله غيبت و حرمت آن را ذيل هجا المومن بيان کرده ولی در موارد جواز کرده اند. 

 (. 3/63 ،ق5359غيبت به نصح مستشير اشاره ننموده )طباطبايی، 

ر يعنی نصيحت کسی که طلب مشورت نموده است. نصيحت و راهنمايی مستشير)کسی نصح مستشي

تر از واقع کند( واجب است؛ زيرا گاهی اوقات مفسده خيانت به مستشير، قويکه طلب مشورت می

چنين مشورتی مورد رضايت (. 5/710،ق5356باشد)انصاري، شدن در غيبت شخص غيبت شونده می

آن باالترين منزلت را نزد خداوند در قيامت دارند چرا که نصيحت در مقام خداوند بوده و مشاوران 

(. 50/309 ،ق5351نوري، «)النُّصْحُ ثَمَرَةُ الْمَحَبَّةِ» ج محبت و عالقه به غير استيمشورت از عالئم و نتا

و باشد نصيحت در مقام مشورت، دليل بر احساس محبت قلبی و دلسوزي نسبت به برادر دينی خود می

 (.  0/317نيز نتيجه نصيحت در مقام مشورت، محبت است و دوستی )همان، 

 جانب از حيترج غيبت، جواز حرمت بر دال ادله بين تعارض در» که شده اشاره جواهرالكالم در

 مراعات موجه، پس باشد،ینم اشكال از یخال است، حرام مطلقا بتيغ مييبگو که نيا و است حرمت

 (.00/63 ،ق5313نجفی،«) ي تعد و افراط بدون است ازين حد در حتينص

عبارت اشاره نموده، يک عبارت از شهيد ثانی و مستثنيات غيبت به دو  يشيخ انصاري در ابتدا

شهيد ثانی  عبارتی از محقق ثانی، که ظاهر اين دو عبارت بيان ضابطه کلّيه است، نه بيان موارد  خاصه.

اعلم أن المرخص فى ذکر مساءة الغير غرض صحيح فی الشرع اليمكن » گفته است: کشف الريبهدر 
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هاي شخص ديگر رسيدن به اهداف و غرض صحيح شرعی بدان که جواز ذکر بدي« التّوصل اليه االّ بها

همچنين نظر محقق  هاي شخص.است، که رسيدن به اهداف ممكن نخواهد شد مگر به واسطه ذکر بدي

 (.5/097:،ق5356ثانی را درباره مالک غيبت را نقل کرده که ما قبال بيان نموديم )انصاري

اند: اطالقات ادلّه حرمت غيبت قاصر است که امام خمينی در باره عبارت شهيد و محقق، فرموده

صحيح شامل غيبت براي غرض صحيح است، بشود، يا انصراف دارد از غيبتى که براي غرض 

 (.755 ،5731باشد)خمينی،

 : دانست امر دو را مشورت مقام در غيبت جواز دليل» توان می اساس اين بر

 چنين مشورت، مقام در معموال و است واجب مستشير، نصيحت فراوان، روايات طبق -1

 نادر فرد بر حمل امور، اين غير به مذکور اخبار تخصيص و است غير معايب ذکر با همراه نصيحتی

 .است

 يا نكردن نصيحت و است مفسده و مصلحت عدم و وجود غيبت، جواز عدم و جواز مالک -2

 مفسده از باشد بيشتر اشمفسده مراتب به بسا چه( طرف عيوب روي گذاشتن سرپوش)آن در خيانت

 .نكند اقدام شخص اين بتيغ به شودمی باعث حرمت هتک چون. کسی آبروي ريختن

 پوش سر ولی کند، اقدام و باشد او کفو ديگري بسا چه و نيست بسته مغتاب روي بر راه ولی

 مفاسد لذا. کند سپري ناراحتی و بدبختی با را عمري مستشيري، که شودمی موجب بسا چه گذاشتن

«) شودمی مجاز غيبت لذا و است بيشتر مومن حرمت هتک و آن اظهار مفاسد از عيب، کتمان

 (.0/713 ،5731 محمدي،

 

 شما از فردي شخصيت و اخالق درباره هنگامی:» دارد اشاره مطلب اين به نيز قرضاوي يوسف

 را مهمی کار يا و شود تجاري شريک او با يا درآورد، او عقد به را دخترش خواهدمی که شود سوال

 هم با افراد، شخصيت حفظ و صداقت، و دين در نصيحت اصل دو حالت اين در بسپارد، او به

 آن در موجود معايب الزم، اندازه به بايد و است بيشتر اهميتش اولی اصل به عمل ولی دارند تعارض

 تجاوز الزم حد از و شودمی منجر کننده مشورت نشدن متضرر نيت به که امر اين. شود گفته شخص

 ،5737قرضاوي،) است جايز مزبور شرايط رعايت با و حالت اين در غيبت و نيست حرام کند،نمی

736.) 

امام خمينی اشاره نموده: نصيحت مستشير و نصيحت مومن مطلقا واجب است. اما بعد در داللت 

روايات باب نصح مستشير بر وجوب اشكال وارد کرده. مانند روايت جابر از امام باقر)ع( که پيامبر 
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هر کسی بايد خيرخواه "(؛55/193،ق5357حر عاملی،«)الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخاهُ کَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ لِيَنْصَحِ»فرموند:

ند سکنند بعد از چشم پوشی از ضعف . امام بيان می"برادرش باشد؛ آنگونه که خيرخواه خويش است

ار و کيفيت نصيحت اين روايت بر داللت آن بر وجوب اشكال است، زيرا اين روايت در مقام بيان مقد

( 5/379 ،5737باشد و هيچ داللتی بر وجوب نصيحت ندارد.) خمينی،بعد از فراغ  از حكم آن می

 النَّصِيحَةُ، الدِّينُ» الداري که گفت پيامبر)ص( فرمودند:کنند به روايت ضعيفه تميمهمچنين اشاره می

حرعاملی، «)وَ لِأَئِمَّةِ الدِّينِ وَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ رَسُولِهِ،وَلِ لِلَّهِ، قَالَ: ؟ اللَّهِ رَسُولَ يَا لِمَنْ قِيلَ:

بهتر  دين نصيحت است براي خدا و رسولش و براي رهبران دين و جماعت مسلمانان.( 56/730،همان

 (.5/331 ،5737نه بر وجوب)خمينی،  حمل کنيم روايت را بر استحباب سياق اين داللت است

 »ت مانند روايت موثق سماعه که گفت از امام صاق)ع( شنيدم، فرمودند:ااز رواي همچنين دسته ديگر

( 56/737 ،5357)حر عاملی، «فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ -أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَشَى فِی حَاجَةِ أَخِيهِ فَلَمْ يُنَاصِحْهُ

نصيحت هنگام مشورت ندارند.  داللت بر وجوب نصيحت به طور مطلق يا -همانند اين روايت یروايات

بلكه دال بر اين است اگر کسی براي انجام خواسته برادر مسلمان گام برداشت واجب است از روي 

خلوص باشد چه هنگام انجام کار و چه در زمان نصيحت کردن. شايد علم و آگاهی مومن به نصيحت 

 (.5/331 ،5737)خمينی ،باشدشود، انجام اين عمل جايز نکردن، مرتكب معصيت و گناه غيبت می

از آن جمله، دور کردن اهل ايمان از موجبات وقوع »اهلل بهجت معتقد است که: بر اين اساس آيت

ضرر در امور دنيوى مثالً: در اعتماد به فرد خائن، که آگاه به  خيانت او نيست. يا ايجاد ضرر دنيوى از 

نيست، بهتر است از اينكه در طريق و راه انحرافی  طريق رجوع به مدّعى فقه و اجتهاد، که واقع مجتهد

باشد، يا در اصول دين يا اصول فقه يا قواعد صحيحه فقه. قطعاً در اين موارد، مصلحتِ غيبت نزد شارع 

مقدس، اقوى از مفسده آن است، در صورت عدم تمكّن از ردع به غير غيبت، مثل تمكّن به ترجيح اهل 

شود رجيح و عدم احتياج دينى به پيشبينى درباره منحرف. و از اينجا ظاهر مىبا اکتفاء مستمع به مجرّد ت

قسم ديگرى از مستثنيات غيبت نيست، بلكه در موارد مصلحت يا مفسده لزوميّه، « نصح مستشير»که 

مطلق نصح مؤمن اگر چه قبل از استشاره باشد، الزم است و از قبيل تحذير مذکور است با توقّف بر 

ر موارد عدم لزوم مذکور، جواز اغتياب در هر نصيحت کردن ثابت نيست، زيرا معارضه بين اغتياب. د

شود، زيرا کافى است مستحب و حرام نيست، لكن به مالحظه عدم توقّف بر اغتياب در غالب، سهل مى

 (.0/363 ،5306بهجت،«)کنممن چنين کارى نمى»بگويد مثالً: 

کنند مانند روايت نقل شده در باب مشورت نيز اشكاالتی وارد میهمچنين امام)ره( به روايات استناد 

« سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَأْيَهُ -مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ مَحْضَ الرَّأْيِ»شده از پيامبر اکرم که فرمودند: 

و صادقانه راهنماييش هر کس برادر مؤمنش با وي مشورت کند و ا"(56/733،ق5357حر عاملی، «)
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اين روايت داللت بر وجوب ندارد بلكه ظهورش بر استحباب می ".خداوند عقلش را از او بگيرد نكند،

 ".باشد

 

 ادله نصح مستشیر با ادله حرمت غیبتنسبت  -5

 

لسان و بيان ادلّه حرمت غيبت، بيانگر شدت حرمت آن و اهتمامى است که نسبت به صيانت از 

اگر  حرمت غيبت قابل تخصيص نيست،بايد توجه داشت که  مسلمان اعمال شده است.عِرض و آبروي 

ز دانسته، از باب تخصيص حكم حرمت غيبت نيست، بلكه يدليلى آمده و مواردي از غيبت را جا

مواردي از غيبت به لسان حكومت است. حاکميت يک دليل خاص بر عموم، مانعى ندارد، چرا  ياستثنا

خصيص در حكم است، اخراج موضوع است از حكم؛ ولى در لسان حكومت، که لسان تخصيص، ت

تصرف در موضوع است يا تصرف در حكم. لسان حكومت لسان الحاق موضوعى يا توسعه در محمول 

 است.

بعد از تعريف غيبت گفته: مالک غيبت حرام، عبارت است از هر کاري  المقاصدجامعمحقق ثانی در 

که مقصود از آن ريختن آبروي مومن، تمسخر يا خنداندن مردم نسبت به او باشد، اما کاري که براي 

شود حرام نيست، مانند نصيحت و راهنمايی مشاور، دادخواهی و...)محقق غرض صحيح انجام می

 (.03/ 3 ،ق5355کرکی،

هاي مختلف به عنصر مصلحت استناد کرده است. ايشان در باب مستثنيات انصاري به صورت شيخ

غيبت کردن يک مومن در صورتی که براي او منفعت و مصلحتی به دنبال داشته »کنند: غيبت بيان می

باشد و آن مصلحت در ديدگاه شرع يا عقل بر مصلحت حفظ احترام و شخصيت او، رجحان داشته 

 (.5/097،ق5356 انصاري،)  «است باشد روا

من اهلل خويی در ذيل اين سخن شيخ بيان کرده: نسبتِ بين نصيحت و غيبت عموم خصوصآيت

يابد اما نصيحت اينگونه نيست، چه بسيار وجه است، چرا که غيبت با بيان عيوب پنهان، تحقق می

اما در  (5/733،ق5357شوند،)خويی،هايی که غيبت نيستند. و برخی نصايح، غيبت شمرده مینصيحت

اند غيبت به قصد نصيحت جايز است، چنانكه کسی درباره ازدواج با زنی نيز بيان کرده الصالحينمنهاج

 (.5/55:،ق5357مشورت بخواهد، نصيحت او جايز است ولو آنكه مستلزم بيان عيوب آن باشد) خويی، 

اي است که اطالق بر وجوب ندارد به گونه امام معتقدند که بر فرض وجوب نصيحت مسلمان، حكم

به خاطر هتک حرمت و غيبت مسلمان ديگر، بعد از اينكه در اين روايات به حال مومنين توجه خاصی 

لحاظ شده و هيچ مسلمانی بر مسلمان ديگر ترجيح ندارد، چرا که مالک غيبت نسبت به نصح اهم 
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 5737)خمينی،فت مالک نصيحت اقوي استتوان گاست و يا حداقل با يكديگر مساويند و نمی

،5/335.) 

فقهاي معاصر همچون، مكارم معتقدند، نصح مستشير مطلقا جايز است چه به قصد مشورت و يا غير 

کند به اين امر که دليل جواز غيبت در نصح مستشير به سبب وجود آن باشد. همچنين اشاره می

ز جواز، جواز به معناي اعم است، و منافاتی با گردد. و مقصود امصلحتی است که به مستشير برمی

وجوب غيبت ندارد چنانكه مصلحت مترتب بر جواز غيبت ارجحيت دارد و به مقام خاصی اختصاص 

ندارد. بلكه در هر مورد ثابت است چه مالک در آن از حق اهلل باشد و يا حق الناس)مكارم

 (.033 ،ق5306شيرازي،

 مصادیق نصح مستشیر:-6

 بر حذر داشتن مسلمان از خطر و ضرر   .1-6

، برحذر داشتن مومن، از وقوع در خطر را از مصاديق نصح مستشير بيان نمودهالكرامهمفتاحصاحب 

اند. شايد از نوع بيان علما و طعنه برخی علما بر برخی ديگر بتوان گفت اين موضع و محلی است که 

غيبت در اين موضع مرتكب گناه بيشتر شويم)حسينی دهد، که به سبب جواز شيطان ما را فريب می

 (.50/053 ،ق5359عاملی

، برحذر داشتن مسلمان از گرفتاري و مواجه شدن با خطر و ضرر را از کشف الريبهشهيد ثانی در 

شود که با خير کند و او ناگزير میاند. زمانی کسی با انسان مشورت میمصاديق نصح مستشير دانسته

 راهنمايی کند. خواهی، او را 

اگر شخصی خود را در رديف فقها و دانشمندان دين جا زده و شما بدانيد که او شايسته اين مقام 

که در آينده ممكن است در اثر پيروي از  ینيست بر شما الزم است مردم را متوجه نموده و خطرات

 (.36 ،5733ثانی،شهيد اينگونه اشخاص و رياست اين نوع مردم پيش آيد، گوشزد نماييد)

 آگاهی دادن از فسق فردی  .2-6

اطالع است اگر ببيند شخصی با فرد بدکار و فاسقی رفت و آمد دارد و از فساد و آلودگی او بی

و شما بترسيد که در اثر معاشرت با او، آن شخص نيز فاسد گردد و منحرف شود بر شما الزم 

 (.36،همان) است که او را  از بدکاري و فسق او مطلع سازيد
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اترعون عن ذکر الفاجر حتی يعرفه الناس اذکروه بما فيه يحذره »پيامبر اکرم)ص( فرمودند: 

هاي شخص فاجر و ها و بديآيا ابا داريد از اين که زشتی( 3/031 ،5353)خطيب بغدادي،« الناس
 هايش برحذر باشند؟فاسد را بيان کنيد تا مردم او را بشناسند و از آسيب

 و ديکنیم را فاجر شخص مراعات شما چرا که معنا بدان استي انكار استفهام مقام در روايت،

 آن درباره ديدانیم هرچه« الناس حذرهي هيف بما اذکروه» دييگوینم مردمي برا فجورش و فسق از

 .نكنند اعتماد او به کنند زيپره او از مردم تا دييبگو فاجر
 

 شراکتمشورت دادن برای ازدواج و . 6 -3

اي خواهد ازدواج کند و يا معاملهذکر عيب ديگري در مقام مشورت جايز است. مثال کسی می

آور را قبول کند، در اين صورت اصل تعهدي الزام ا طرف معامله الزم استيمهم انجام دهد و 

ر واقع قرا کننده را در جريانشونده، مشورتکند که مشورتخيرخواهی و خيرانديشی ايجاب می

شود در اختيار ديگري  تواند در پيشبرد اهداف نيز، مفيد واقعدهد و اطالعاتی را که او دارد و می

کند مشورت می ا. ياست فاجری زن او که داندیم ازدواج درباره مشورت در مشاور مثالقرار دهد. 

و  شارب خمر داند که او خيانتكار، بد اخالق درباره شراکت تجاري و همسفري با فردي و او می

در حقيقت  خورد.شود و مال مردم را از روي ظلم و دشمنی میبوده و مرتكب فسق و فجور می

جوئی و انتقام و عنوان عيب بيان عيب، نقص و خصوصيات فكري و ذهنی، کردار و عمل او به

اين  نصيحت در مستشير را دارد. نصح ايراد نيست بلكه به موجب روايات معتبر وارده، عنوان

مواقع مستلزم غيبت است. اگر حكم وجوب نصيحت و حرمت غيبت از قبيل تساقط دو امر 

متعارض در موارد اجتماع باشد، اصل در اينجا اصاله االباحه است و اگر حكم آن دو از قبيل 

تزاحم دو امر مقتضی باشد، پس بايد با در نظر گرفتن مالک اقوي يكی از اين دو را بر ديگري 

 (.733/ 3 ،الفقاهه مصباح هيم)خويی،ترجيح د

اندکه در مشورت در امر ازدواج اگر با گفتن اين سخن، اشاره نمودهالريبه کشفشهيد ثانی در 

اين امر به صالح شما نيست کافی باشد، نبايد به جزييات بپردازيد، ولی اگر بدانيد جز با بيان 

 صراحت معايب و نقاط ضعف را بيان نمايد.شود، می تواند با کمال جزييات و معايب قانع نمی
 رسوا کردن بدعت گزاران در دین. 6 -4

ها و تصنيفاتشان از اين مصاديق است و شهيد گذاران در دين و ذکر نوشتهرسوا کردن بدعت

گذار در دين بدعت (.556/ 3،آن را در ذيل نصح مستشير بيان نموده است)حسينی عاملی، پيشين

کند. علت جواز غيبت چنين کسی دش گمراه است و ديگران را نيز گمراه میيعنی کسی را که خو

بس بزرگ انجام داده و با اين عمل خويش  گذار در دين خيانتیشرعا واضح است زيرا بدعت
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سازد و مصلحت نقل عيب ديگري در اين صورت، بيش از دين را آلوده و از اعتبار ساقط می

گذار ضرري آميز بدعتگردد زيرا با کتمان عمل جنايتعايد می اي است که از نقل عيب اومفسده

شود. بديهی است تر به دين و مصلحت جامعه و فرد وارد میتر و وسيعیتر و عميقبس بزرگ

شود، بيشتر اهميت اسالم، حفظ دين را از تحريف و بدعت که به حيات معنوي انسانها وارد می

 (.73، 5763)حقانی زنجانی،دهدمی

 

مشورت دادن برای انجام معامله .5-6  

خواهد انجام اي که با شخص معينی میهر گاه مسلمانی از کسی مشورت گيرد در باب معامله

گيرد و داند که اگر نگويد معامله صورت میبدهد، و طرف مشورت، عيبی از آن شخص می

نموده. در اين زمان ذکر افتد، با اظهار نكردن اين حقيقت به مسلمان خيانت مسلمان به ضرر می

عيب براي چنين شخصی با اين خصوصيات مانعی ندارد. بايد اين مساله را رعايت کند، که در 

صورتی عيب آن شخص را بگويد که مفسده و ضرر نگفتن بيشتر باشد. اگر به عكس باشد ضرر 

املههتک حرمت و رسوا شدن مسلمان بيشتر از ضرري است که به شخص مشورت کننده در مع

تواند بدون ذکر عيب بگويد صالحت رسد، بايد از گفتن عيب طرف خوداري کند. اگر میاش می

را دارد و شما عيبی در آن  يیا فردي قصد خريد کااليکند. بينم. کفايت میرا در اين معامله نمی

بپردازيد  توانيد به بيان معايب آن شیءداند در اين صورت شما میکنيد که مشتري نمیمشاهده می

تا خريدار مسلمان متضرر نگردد. در اين مورد ذکر معايب موجود، الزم و ضروري است)شهيد 

 (.36 ،5733ثانی،

 هایافته

نصح مستشير به عنوان يكی از مستثنيات غيبت درکتب اوليه فقه ذکر نشده است، بلكه فقهاي پس از 

 اند.ن امر را بسط و توسعه دادهشهيد ثانی به مساله اهتمام نشان داده و فقهاي متاخر اي

نصح مستشير به حسب حكم اولی ، مسلم و حتمی است در اسالم، به عنوان يک اصلغيبت حرمت 

اين ، چرا که نصح مستشير تخصصا از غيبت خارج است. اگر چه مستلزم غيبت هم باشد، جايز است

دو حكم هرگز با هم تنافی ندارند زيرا هرکدام از آن دو، در مورد خويش صحيح و بجاست و به نفع 

 شخص و جامعه و از ديدگاه اسالم، منطقی و مفيد تشخيص داده شده است. 
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